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MKA-kalender 
 
Vrijdag 3 december 2010 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. 

 
Dat de Unief van Gent haar steentje heeft bijgedragen tot de 
mineralogie, werd reeds een beetje aangetoond met een ten-
toonstelling in het voorjaar. Vanavond brengt Astrid ons het 
volledige verhaal in levende lijve. Haar lezing laat zien hoe de 
mineralogie in Gent evolueerde van een relatief onbelangrijk 
bijvak tot een volwaardige discipline. Tal van interne (vb de 
taalproblematiek) en externe invloeden (bvb. de oorlogen) 
drukten hun onuitwisbare stempel op deze evolutie. Speciaal 
voor ons maakte Astrid van haar uitgebreide studie een boei-
ende en kleurrijke lezing. Noteer deze unieke avond nu al in 
je agenda ! 
 

 
 

Vrijdag 10 december 2010 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
  
20.00 h  
 
 
 
 
 
Deze maand is uitzonderlijk, want ook in Edegem heeft de MKA het genoegen een nieuwe spreker 
te mogen verwelkomen. Hanco is net als zijn vader een gekend Nederlands gemmoloog, die ons 
deze avond confronteert met hét grootste probleem van alle gemmologen !  
De mooiste kwaliteit edelstenen is immers zeldzaam en moeilijk te vinden. Door het toepassen van 
vernieuwende technologieën zijn echter veel nieuwe producten ontwikkeld die tevens als edel-
stenen worden aangeboden. Aan de hand van onderzoek gedaan in het Nederlands Edelsteen La-
boratorium en de nodige praktijkvoorbeelden, zullen verschillende issues en dilemma's rond dit ge-
geven door Hanco besproken worden. 

  

Astrid Elbers
'Mineralogie aan de universiteit Gent van 1817 tot heden'

Hanco Zwaan
"Hoe echt is echt ? Edelstenen en wat er op lijkt"
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Zaterdag 11 december 2010 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.  
 
De kritische hoek : herhaling en deel 2 
Jef Leybaert 
 
In september besprak Jef Leybaert op bijzonder didactische wijze de “kritische hoek”. Vandaag 
herhaalt Jef wat brekingsindex is en hoe we vanuit de brekingsindex de kritische hoek kunnen 
berekenen. Daarna gaat hij in op het belang ervan in de edelsteenkunde en in de eerste plaats op 
het bepalen van de hoeken van de paviljoenvlakken van een transparante steen. Wilt u ook weten 
wat de kritische hoek van een mineraal is en wilt u wat opsteken over de optische principes achter 
het edelstenen slijpen, dan mag u deze vergadering niet missen. Jef bespreekt dit alles op een 
begrijpelijke manier en geïllustreerd aan de hand van talrijke afbeeldingen. Alle mka-leden zijn 
welkom. 
 
 

 
 
 
Column van Cronstedt 
 

Ons aller Axel kreeg onlangs correspondentie van Paul Tambuy-
ser, waaruit we citeren : "Grappig, die bijdrage van Cronstedt over 
het gebruik van de loep. Overigens bestaat er voor het loepen van 
edelstenen die in een pincet worden vastgehouden ook een speci-
fieke manier van werken. Op de betreffende manier kan je dan de 
afstand tussen loep en edelsteen-in-pincet exact regelen. De foto 
toont wat ik bedoel. Misschien wel eens leuk als aanvullertje ?"   
 
 

 

MMIINNEERRAANNTT  22001111  
77--88 mmeeii  22001111 

AAnnttwweerrpp  EExxppoo  
JJaann  VVaann  RRiijjsswwiijjkkllaaaann  119911  

AAnnttwweerrppeenn 
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MKA-nieuws 
 
 
 

Minerant 2011  
 
De 36ste internationale mineralenbeurs, MINERANT 2011, vindt plaats op 7 en 8 mei 2011 in 
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, in Antwerpen. 
 
Wie als exposant wil deelnemen aan Minerant vindt hier alvast de nodige informatie. De 
tafelhuur bedraagt 42 €/m (inclusief BTW). 
 
Indien u wenst deel te nemen aan MINERANT 2011, verzoeken wij u : 
 Het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk aan Paul Bender (zie kaft) te bezorgen. 
 Het volledige bedrag (42 €/m) over te maken op bankrekening 789-5809102-81 (buiten-

land : IBAN = BE36 7895 8091 0281, BIC : GKCCBEBB) t.n.v. Mineralogische Kring Ant-
werpen vzw, Marialei 43, 2900 Schoten, België. 

 Naam en adres van de standhouder en het gewenste aantal meter te vermelden. 
 
Hou rekening met artikel 3 van het beursreglement : “De tafelhuur moet volledig betaald zijn 
vooraleer de inschrijving aanvaard wordt. Inschrijving en betaling kan, zolang er plaats 
beschikbaar is, tot uiterlijk 28 februari 2011.” 
 
Elke exposant ontvangt een bevestiging van de reservering. Wij hopen van harte u als expo-
sant op MINERANT 2011 te mogen verwelkomen. 
 
U kan een inschrijvingsformulier (en meer informatie) bekomen bij het secretariaat van de 
MKA, Pieter van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem, België. Tel. 03 4408987 
<secretariaat@minerant.org> 
 
  
 

MINERANT Reglement 
 
1. VERANTWOORDELIJKHEID : De Mineralogisch Kring Antwerpen vzw (MKA) beperkt zich tot het inrichten 
van de beurs. MKA kan, in geval van overmacht, de openingsuren, data of plaats wijzigen zonder dat de expo-
santen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding. MKA is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De inrich-
ters zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal van specimens, geld of materiaal, zowel tijdens als 
buiten de openingsuren van de beurs. Tijdens de nacht wordt de zaal met een alarminstallatie bewaakt.  
Elke deelnemer moet zich individueel in orde stellen met alle verplichtingen die de Belgische wetgeving voorziet. 
De exposant is verantwoordelijk voor de veiligheid en stabiliteit van zijn stand. 
2. TOEGANGSUREN : De zaal ("ANTWERP EXPO", Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen) is voor de 
exposanten toegankelijk van 7 tot 19 uur op zaterdag, en van 8 tot 19 uur op zondag. Opbouw kan ook op vrijdag 
van 14 tot 17 uur. Voor het publiek is de zaal toegankelijk van 10 tot 18 uur op zaterdag en zondag. 
3. INSCHRIJVING : De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier op te sturen naar Paul Bender, P. Van 
den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem, België, én door de betaling van het volledige bedrag door storting op 
bankrekening 789-5809102-81 (buitenland : IBAN: BE36 7895 8091 0281, BIC: GKCCBEBB) t.n.v. Mineralogi-
sche Kring Antwerpen vzw, Marialei 43, 2900 Schoten, België; internationaal postmandaat en Western Union 
worden eveneens aanvaard.  Cheques worden niet aanvaard. Bankkosten zijn steeds ten laste van de standhou-
der, eventuele kosten ten laste van MKA dienen op de beurs vereffend te worden. Inschrijving en betaling kan, 
zolang er plaats beschikbaar is, tot 28 februari.  De tafelhuur geldt voor de twee dagen en is ondeelbaar.  De in-
schrijving impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van onderhavig reglement. De inrichters hebben het 
recht exposanten te weigeren zonder een reden op te geven. 



 
214  Geonieuws 35(10), december 2010 

4. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur worden terugbetaald indien 
de vrijgekomen plaats alsnog kan worden verhuurd. Bij niet opdagen op de beurs zonder verwittigen wordt de 
betaalde tafelhuur niet terugbetaald.  Wanneer een exposant om 10 uur niet aanwezig is, kan zijn stand door de 
inrichters worden verder verhuurd. De exposanten huren hun plaats persoonlijk en mogen hun plaats niet af-
staan of onderverhuren zonder akkoord van de inrichters. 
5. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen gelijk-
waardig zijn.  De plaatstoekenning gebeurt op louter organisatorische basis en vormt een onaanvechtbaar recht 
van de inrichters.  Geen enkele deelnemer kan derhalve aanspraak maken op een welbepaalde plaats. In de 
mate van het mogelijke zal getracht worden rekening te houden met speciale wensen van de deelnemers. 
6. STAND : Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en orde ingerichte stand. Het materiaal mag enkel 
op de tafels uitgestald worden.  Los papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapeld worden.  Om 
veiligheidsredenen dient de tafelbekleding minstens 10 cm van de grond verwijderd te blijven. Voor afval zijn 
zakken ter beschikking. Schade door exposanten aan het meubilair of de installatie toegebracht zal hun aange-
rekend worden. Tafelverbreding is uitsluitend toegelaten aan de standhouderzijde tot maximum 90cm. Het bij-
plaatsen van eigen tafels of rekken is niet toegestaan. Extra verlichting en fluorescentielampen worden toege-
staan mits oordeelkundig gebruik van degelijk materiaal. Het gebruik van lampen of spots met getint of gekleurd 
licht is verboden. Het vermogen wordt beperkt tot 150 W per meter. De elektrische installatie van alle stan-
den wordt voor het begin van de beurs door een externe firma gecontroleerd. Bedrading, stekkers, arma-
turen enz. die onveilig zijn of die niet beantwoorden aan de Belgische voorschriften moeten verwijderd 
worden. MKA draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel niet functioneren van de verlichting of voor 
stroompannes. Toestellen met verwarmingselementen (bv. koffiezetapparaten) zijn niet toegestaan. 
7. TENTOONGESTELD MATERIAAL : Enkel toegelaten zijn : het verkopen, ruilen en uitstallen van specimens 
van mineralen, gesteenten, fossielen, schelpen, boeken, tijdschriften, microscopen, apparatuur voor het reinigen 
van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisch gereedschap, geslepen edelstenen, tum-
ble-machines, doosjes en benodigdheden, siervoorwerpen en juwelen waarin natuurlijke mineralen zijn ver-
werkt. Belangrijk : maximum 1/3 van de stand mag ingenomen worden door siervoorwerpen en juwelen. 
Slijp- en zaagmachines en ultrasoonbaden worden toegelaten, maar mogen wegens geluidshinder en elektrici-
teitsverbruik niet gebruikt worden.  Radioactieve mineralen moeten in gesloten doosjes uitgestald en verkocht 
worden. Het verkopen, ruilen en tentoonstellen is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; verval-
singen van mineralen of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen 
met bijgeslepen kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen; "ge-
zondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of 
geprepareerde dieren, vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fos-
siel) ; hoorns en geweien ; beschermde koralen ; alle voorwerpen in kunststof (PVC, PET, ...), glas, 
aardewerk, porselein ; planten.   
Elk specimen moet voorzien zijn van de juiste wetenschappelijke benaming en vindplaats, en moet duidelijk ge-
prijsd zijn in EUR of voorzien van een aanduiding "ruil". 
8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Commissarissen zullen waken over de toepassing van het beursre-
glement, in het bijzonder in verband met tentoongesteld materiaal. Zij beslissen over het al dan niet voldoen van 
tentoongestelde voorwerpen aan de opgelegde normen, en kunnen voorwerpen laten verwijderen. Indien hier-
aan geen gevolg wordt gegeven kunnen de inrichters de exposant op een volgende beurs weigeren. 

9. BETWISTING : In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beursreglement voorzien beslissen 
de inrichters. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd.  Slechts de Nederlandsta-
lige tekst van dit beursreglement is rechtsgeldig. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw speciale aandacht a.u.b. voor artikel 6, en artikel 7, o.a. : maximum 1/3 van 

de stand mag ingenomen worden door siervoorwerpen en juwelen waarin 
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Websitenieuws    

 
 
Een Kerstcadeautje voor ieder MKA-lid 
 
In 2003 verscheen mijn boek "Mineralen Herkennen". De 
belangstelling was overweldigend en binnen enkele 
maanden waren er al honderden exemplaren verkocht. Nu 
zijn we praktisch door de voorraad heen, maar "Mineralen 
Herkennen" is er thans ook als gedigitaliseerd boek. 
Graag wil ik alle MKA-leden een Kerstcadeautje aanbie-
den. Daarom heb ik de digitale versie van "Mineralen Her-
kennen" (in pdf-formaat, 10.4 MB) op de website ge-
plaatst. Ieder geregistreerd MKA-lid kan het boek gratis 
downloaden vanuit onze eBook-pagina : 

www.minerant.org/MKA/ebooks.html 
U kunt het boek dan lezen op een iPad, een tablet PC, je laptop of desktop. 
 
Wilt u toch nog een gedrukt exemplaar van dit boek, bestel het dan via de website : 
http://www.minerant.org/archief/MineralenHerkennen.html  
U kunt het ook aanschaffen op de vergadering 
van vrijdag 10 december (zolang de voorraad 
strekt). 
 
 “Mineralen Herkennen” richt zich zowel tot de 
nieuwe als tot de gevorderde verzamelaar en 
omvat o.a.  
• een begrijpelijke inleiding in de chemie en de 

kristallografie  
• determinatietabellen voor een 130-tal 

mineralen  
• het begrijpen van fysische kenmerken van 

mineralen  
• hoe zit mineralensystematiek in elkaar  
• hoe leer ik op-zicht mineralen herkennen  
• het aanleggen van een referentieverzameling. 
 
Prettige feestdagen, 
 
Paul Tambuyser 
paul@mineralogy.be 
 
 
 
 
 

 

Heeft u uw lidgeld 2011 al betaald ? Bedankt ! 
Vergeten ? Doe het dan nù, dan blijft u 

Geonieuws zonder onderbreking ontvangen ! 
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De column van Cronstedt 
 
 

 In Dallas kan allas ! 
 
We schrijven anno 2010. 
Onze hobby kampt wereld-
wijd (?) met een serieuze 
aanval van verouderingsver-
schijnselen. Ook al sterven 
rockhounds nooit (zoals het 
gevleugeld spreekwoord 

zegt: "A rockhound never dies, he just slowly 
petrifies."), toch zien we in diverse clubs in bin-
nen- en buitenland hoe langer hoe meer grijs 
haar en hoe langer hoe minder nieuwe, jonge 
verzamelaars verschijnen. Bestuursleden zien 
deze tendens met lede ogen aan en peinzen 
zich te pletter over mogelijke oplossingen …  Of 
is de situatie toch niet zo dramatisch ?  
 
Misschien niet, als je nagaat hoeveel nieuwe 
mineralogische boeken er de laatste tijd ver-
schenen zijn (cfr eerdere columns). Een ten-
dens die zich onverdroten schijnt voort te zet-
ten. Zo is er sinds kort  eindelijk(!) een degelijk 
boek over de mineralen van Brazilië. Het "Mine-
rals and precious stones of Brazil" werd ge-
schreven door Carlos Cornejo en Andrea Barto-
relli en verscheen eind mei 2010. Het beschrijft 
de mineralogie van dit land, gaande van Indi-
aanse rotskunst tot de nieuwe mineralen die er 
gevonden werden. Het boek met stijve kaft 
meet 24x18cm, telt 704 pagina's, bevat 1154 
prachtige illustraties en werd gepubliceerd door 
Solaris. 
 
Wie het boek liever in het Portugees leest, kun-
nen we geruststellen: de versie “Minerais e Pe-
dras Preciosas do Brasil” is eveneens beschik-
baar. Gek genoeg is het boek via de klassieke 
kanalen (Lapis en zo) nog steeds niet te koop in 
Europa. Een Canadese mineralenhandelaar 
zou naar het schijnt de volledige Engelstalige 
editie opgekocht hebben! In de US is het boek 
wel al te koop (ook via het web) voor zo'n 120 
USD. 
 
Misschien ook niet, als je weet dat er de laats-
te jaren zelfs nieuwe mineralenmusea geopend 
worden... Het is immers nog niet zó lang gele-
den dat Terra Mineralia in Freiberg geopend 
werd (08/2008). Dat bewijst toch ergens dat de 
interesse in mineralen en mineralogie zeker nog 
niet dood is. En ook in Italië ging dit voorjaar 
nog een nieuw mineralenmuseum open : het 

Mostra “Cristalli” in het Museo di Storia Naturale 
- “La Specola” te Firenze. Hier heeft de prestigi-
euze collectie van Adalberto Giazotto een on-
derkomen gevonden. Misschien te combineren 
met een bezoek aan andere mineralenmusea in 
Firenze en Milaan, als we met de MKA eens 
een uitstap doen naar Italië ? Eddy ?? 
 
Misschien helemaal niet, als je ziet dat in Dal-
las (Texas, USA) Rob Lavinsky en zijn team de 
toekomst alleszins rooskleurig tegemoet zien. 
Daar opende The Arkenstone (zo noemt zijn 
zaak) onlangs haar nieuwe mineralengallerij. Te 
oordelen aan de foto's die op het web circule-
ren, moet "de winkel" niet onderdoen voor een 
mooi, modern mineralenmuseum ! 
 
Om volk te trekken voor deze gelegenheid, had 
Rob zelfs een paginagrote advertentie in de Mi-
neralogical Record laten zetten, die alle lezers 
vriendelijk uitnodigde. Sterker nog: hij had zelfs 
een speciale aanbieding voor mensen die van 
ver kwamen. Wie op de opening van zijn nieu-
we galerij kwam aandraven met zijn hotelreke-
ning, kon deze in mindering brengen van zijn 
aankopen ! 
 
's Avonds ging het feestje verder in één of an-
der motel, met een BBQ buffet en diverse spre-
kers. De "Arkenstone Dinner Party" werd naar 
het schijnt erg gesmaakt door de aanwezige mi-
neralenverzamelaars en hun gezelschap. Om 
de fun compleet te maken (en vermits er toen 
toch heel wat gefortuneerde mineralenverzame-
laars in Texas waren) organiseerden Jim en 
Gail Spann de dag erna nog een Brunch Party. 
Zelfs Jolyon (de webmaster van Mindat.org) 
was overgevlogen uit de UK om ter plekke ver-
slag te kunnen doen ! 
 
 
Howdy ! 
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Noonkanbahiet: BaKNaTi2(Si4O12)O2  

een “nieuw” Eifelmineraal… en enkele persoonlijke bedenkingen 
 
 
Eddy Van Der Meersche 
 

 
 

Noonkanbahiet-spray vergezeld van leuciet (groot kristal links onder) doorboord door een 
apatietnaald. De olijfkleurige lichtvlekjes (rechts van de noonkanbahiet) verraden pyroxeen. 
Foto © Eddy Van Der Meersche. 
 
Dank zij een e-mail van Dr. Uwe Kolitsch (Natuurhistorisch Museum Wenen) werden we 
ingelicht over een “nieuw” Eifelmineraal  met een vreemd klinkende naam: noonkanbahiet. 
De typevindplaats is de Liley (of Löhley), een basaltgroeve nabij Üdersdorf, ten zuiden 
van Daun, in de West-Eifel, en de co-typevindplaats is Tausonite Hill, Murun alkaline com-
plex, Siberië, Rusland. Maar in feite is noonkanbahiet niet echt nieuw voor de Liley, de 
naam is het wel: mineralogen en verzamelaars kenden het al vele jaren onder de naam 
“batisiet”. Recent onderzoek (Uvarova et al. 2010) wees echter uit dat deze “batisiet” in 
feite noonkanbahiet is, een wel vreemde naam voor een Eifelmineraal. Dit vraagt om wat 
meer uitleg… 
 
Van Australië naar de Eifel en Siberië via Ontario en Moskou 
 
Noonkanbahiet werd in 1960 verzameld en in 1965 beschreven als nieuw mineraal door 
de Australische mineraloog Rex Prider (Prider 1965). Enkele jaren voordien was batisiet 
beschreven (Kravchenko et al.1960) en Prider vond dat deze “kaliumrijke batisiet” 
voldoende verschilde van batisiet om als nieuw mineraal voorgesteld te worden. Hij gaf 
het nieuwe mineraal de naam van de schapenboerderij op wiens grondgebied hij de spe-
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cimens verzameld had: Noonkanbah Station, gelegen in de Wogidee Hills, West Kimber-
ley District, West-Australië. Zijn analyses en beschrijving werden echter onvoldoende ge-
acht zodat het mineraal door de IMA gediscrediteerd werd. 
 
In latere publicaties werd dit mineraal vermeld onder uiteenlopende namen, zoals “potas-
sic batisite”, “batisite”, “shcherbakovite”, “K-batisite”, “shcherbakovite-batisite”. Recente 
onderzoekingen door mineralogen in Ontario (Canada) en Moskou (Rusland) leidden vo-
rig jaar tot de aanvaarding van noonkanbahiet als nieuw mineraal, door de IMA sub-com-
missie voor nieuwe mineralen (CNMNMC) gecatalogeerd onder het nummer 2009-059. 
Met de publicatie in The Mineralogical Magazine (Uvarova et al. 2010) is de erkenning en 
de naam van het mineraal officieel rond. 
 
Samengevat : het mineraal, voor het eerst gevonden in Australië, draagt de naam voorop-
gesteld in 1965 door Prider, wiens noonkanbahiet gediscrediteerd werd door de CNMNC. 
Maar recent bewezen Canadezen en Russen dat dit mineraal wel degelijk een volwaardig, 
nieuw mineraal is. Ze bestudeerden hetzelfde mineraal maar van twee andere vindplaat-
sen. De typevindplaats is nu niet meer de oorspronkelijk Australische vindplaats maar een 
kleine basaltgroeve in de Eifel én een vindplaats in het onmetelijke Siberië. De mondiali-
sering slaat dus ook toe in de mineralogie ! 
 
Dit ingewikkeld verhaal over naamgeving, discreditering en dan later toch aanvaarding als 
nieuw mineraal doet ons denken aan een item dat we bij onze opzoekingen over Belgi-
sche mineralen ontdekten (Van Der Meersche et al. 2010). In 1953 beschreven Denayer 
& Ledent hexagonaal K2SiF6 als nieuw mineraal, dimorf met hiératiet (kubisch). Ze noem-
den het camermaniet. Het werd door de IMA gediscrediteerd omdat het gevonden was in 
een fabriekschouw en als een kunstmatig product werd beschouwd. In 2007 beschrijven 
Gramaccioli en Campostrini hetzelfde materiaal, ontstaan als een sublimatieproduct in af-
zettingen van fumarolen van de Vulcano vulkaan (Sicilië). Dit wordt wel als nieuw mine-
raal aanvaard en ze noemen het demartiniet. Volgens de geldende spelregels had camer-
maniet de correcte naam geweest – net zoals gebeurde met noonkanbahiet. Noch de 
twee Italiaanse auteurs noch de IMA hebben dit opgemerkt – wij wel, dank zij een hint van 
Ernst Burke, gewezen voorzitter van de CNMNM. 
 
Het mineraal 
 
Noonkanbahiet behoort tot de shcherbakoviet (!) groep, met als leden: 
 shcherbakoviet : K2NaTi2(Si4O12)O(OH) 
 batisiet :   BaNa2Ti2(Si4O12)O(OH) 
 noonkanbahiet :  BaKNaTi2(Si4O12)O2  
De leden van die groep zijn inosilicaten. Vermits de verhouding Ba/Na/K kan variëren zijn 
mengvormen niet uit te sluiten. Je mag dus stellen dat noonkanbahiet het K-analoog is 
van batisiet, en het Ba-analoog van shcherbakoviet. 
De drie leden zijn isostructureel, wat betekent dat ze dezelfde kristalstructuur hebben, wat 
niet uitsluit dat de chemische samenstelling en afmetingen van de elementaire cel ver-
schillen. 
 
Noonkanbahiet is orthorhombisch: 
 ruimtegroep Imma  
 a = 8.09 Å;   b = 10.5 Å;   c =13.94 Å (afgerond) 
 
In de Löhley komt noonkanbahiet voor als millimeters grote, vrijstaande, prismatische kris-
tallen of als bussels opgebouwd uit dunne, latvormige kristallen (zie foto). 
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Noonkanbahietkristal (naar Hentschel, 1987 – bemerk dat het 
kristal over 90° gedraaid is t.o.v. de klassieke oriëntatie) 
 
 
Tot de paragenese behoren een reeks kleine maar duidelijk uit-
gekristalliseerde mineralen die deze basaltgroeve bij het verza-
melaars publiek zo interessant hebben gemaakt. Met een mini-
mum aan geluk vind (vond?) je er klassiekers zoals pyroxeen, 
apatiet, nefelien, magnetiet, sanidien, perovskiet,… allemaal 
mooi uitgekristalliseerd in holten of spleten van enkele centime-
ter of groter. Meer dan dertig jaar geleden toonde Jan Carels, 

een van de pioniers van Nautilus, na een bestuursvergadering een micromount van de 
Löhley die hij op een beurs gekocht had: vijf perfect uitgekristalliseerde mineralen (nefe-
lien, pyroxeen, magnetiet, apatiet, perovskiet) op één cm2! Het betekende voor mij de start 
van mijn micromount-collectie én mijn Eifel-passie die meer dan dertig jaar heeft geduurd. 
In augustus 1977 keerde ik voor de eerste keer terug uit de Eifel met enkele zware kisten 
Üdersdorf-basalt. Later zouden er nog veel volgen… 
 
De kleur van noonkanbahiet kan variëren van strogeel tot zalmroze. Het mineraal is sterk 
pleochroïstisch, wat betekent dat de kleur of de kleurintensiteit sterk varieert naargelang 
de oriëntatie: de kristallen zijn het sterkst gekleurd als je volgens de [c-as] kijkt, dus in de 
lengterichting. 
 
Naast de drie reeds vermelde vindplaatsen (Eifel, Siberië en W-Australië) komt het mine-
raal ook voor op enkele plaatsen in het Leucite Hills District, Sweetwater Co., Wyoming 
USA (www.mindat.org). De oudere literatuur (Hentschel 1987) vermeldt nog twee andere 
vindplaatsen van batisiet in de Eifel: de Altburg bij Schalkenmehren en de Graulai bij Bols-
dorf. We kwamen tot op heden nog niet te weten of ook hier de naam batisiet dient veran-
derd te worden in noonkanbahiet. 
 
Tot slot 
 herdoop je batisiet-specimens uit Üdersdorf met deze onmogelijke naam – al is het an-

dere lid uit de groep nog onmogelijker; shcherbakovite.  
 laat je niet vangen op ruil- en verkoopbeurzen: dit “nieuw” mineraal is dus niet zó 

nieuw. 
 het zal weer druk worden in de Löhley. 
 
Met dank aan Paul De Paepe en Rik Dillen voor correcties en opbouwende kritiek. 
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Mineraal van de maand 
marialiet 
 
Rik Dillen, Herwig Pelckmans, 
Axel Emmermann en Georges Claeys 

 
 
 
 
 
Toen een van ons (GC) in 2010 in Tucson een collega uit India bezocht had die een ver-
rassing : hij toonde langwerpige kristallen, geïdentificeerd als "scapoliet". Met enige trots 
vertelde hij dat ze in december 2009 gevonden waren... ovenvers dus. Vermits we in Geo-
nieuws proberen niet over één nacht ijs te gaan (wat in India sowieso redelijk moeilijk zou 
zijn) werd de nodige aandacht besteed aan een meer nauwkeurige analyse en 
determinatie, met alle moeilijkheden vandien. Maar daarover verder meer. 
 
Scapoliet is geen door de IMA goedgekeurde species-naam : het is een groepsnaam voor 
een paar heel gelijkaardige mineralen : 
 
  structuur a c 
marialiet Na4Al3Si9O24Cl tetragonaal I4/m 12.06 Å 7.57 Å 
meioniet Ca4Al6Si6O24CO3 tetragonaal I4/m 12.18 Å 7.57 Å 
silvialiet Ca4Al6Si6O24SO4 tetragonaal I4/m 12.16 Å 7.56 Å 

 
In de laatste editie van Strunz' Mineralogische Tables vind je nog een lid van de groep, 
mizzoniet, (Na,Ca)4(Al,Si)12O24(Cl,CO3), en ook de namen dipyr en werneriet circuleren 
nogal eens in dit verband. Historisch gezien is de nomenclatuur zowaar een zootje... 
 
De namen scapoliet en werneriet werden rond 1800 ingevoerd door d'Andrada, en beide 
namen werden gedurende meer dan een eeuw door elkaar gebruikt. Tschermak (1883) 
en Dana (1892) stelden voor de naam scapoliet te gebruiken als groepsnaam. Sinds een 
publicatie van Winchell in 1924 werden scapolietgroep-leden vaak voorgesteld in termen 
van de eindleden marialiet en meioniet. Merk op dat niet alleen Ca en Na elkaar kunnen 
vervangen, maar ook Cl- en de carbonaatgroep, CO3

2+ en zelfs de sulfaatgroep SO4
2+. 

 
Strunz (1970) definieerde o.a. dipyr als het gebied tussen Ma8Me2 en Ma5Me5, en mizzo-
niet tussen Ma5Me5 en Ma2Me8. 
 
In de periode 1959-1960 besliste de CNMMN van de IMA (Commission on new minerals 
and new mineral names - International Mineralogical Association) scapoliet te behouden 
als groepsnaam, en werneriet zou een speciesnaam worden (Hey, 1962). Daardoor werd 
de verwarring nog groter omdat de samenstellingsgrenzen van werneriet niet vastgelegd 
werden. Op die manier werd werneriet al gauw synoniem voor scapoliet. 

  Marialiet-kristal uit de marmer van  Morogoro, Uluguru gebergte , Morogoro Regio , Tanzania. 
Verzameling en foto © Axel Emmermann. 
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Om de verwarring te elimineren besliste de CNMMN in 1986 om het zaakje in het reine te 
trekken (Bayliss, 1987) : 
1. De benaming "scapoliet" wordt gebruikt als groepsnaam voor de serie marialiet-meio-

niet. 
2. Marialiet en meioniet, eindleden van de scapolietgroep, krijgen (of behouden) de sta-

tus van species. 
3. De benamingen "dipyr" en "mizzoniet" worden beschouwd als (overbodige) variëteits-

namen. 
4. De naam "werneriet" als synoniem voor scapoliet wordt geschrapt. 
 
De leden van de scapolietgroep zijn tekto- ofte netwerksilikaten, wat betekent dat de SiO4-
tetraëders een driedimensionaal netwerk vormen. De structuur van scapolietmineralen is 
opgebouwd uit SiO4- en AlO4-tetraëders die verbonden zijn tot 4- of 5-ringen met grote 
holtes die een anion bevatten dat dan omgeven is door 4 grote kationen (Cl, CO3, SO4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De structuur van scapoliet : een holte tussen de 
SiO4- en AlO4-tetraëders met het ingesloten 
anion (A) omgeven door 4 kationen (M). Naar 
Antao en Hassan, 2008. 
 

 
Zoals uit de tabel blijkt is de structuur én zijn de roosterparameters voor de verschillende 
leden uit de scapolietgroep nagenoeg gelijk, wat de nauwkeurige determinatie bemoeilijkt. 
Daarenboven komen zowat alle samenstellingen voor tussen marialiet en meioniet, en de 
structuur van marialiet kan op die manier naadloos evolueren naar die van meioniet. 
 
Ook de fysieke kenmerken zijn zo goed als identiek voor marialiet, meioniet en silvialiet. 
Kristallen zijn prismatisch, typisch beëindigd met afgeplatte pyramidale vlakken. Kristallen 
zijn vaak gestrieerd // [001] en kunnen uitzonderlijk tot 1.5 m (jawel, meter !) lang zijn. Het 
komt ook voor als granulaire of massieve stukken. Er is een duidelijke voorkeurssplijtings-
richting volgens {110} en {110}, en de breuk is oneffen tot conchoïdaal. De hardheid is 5.5 
à 6 op de schaal van Mohs. De densiteit is ongeveer 2.5-2.6, wat zeer sterk afwijkt van 
wat d'Andrada in 1800 publiceerde (rond 3.6 !).  
 
De kleur van marialiet kan variëren tussen o.a. kleurloos, wit, grijsachtig, rose, paars-
achtig, blauwachtig, geel, bruin en oranjebruin. De streekkleur is wit, en de glans kan nog-
al variëren (glasglans, vetglans, parelmoerachtig). De scapolieten zijn een feest voor de 
fluorescentiefreaks : de fluorescentie varieert in intensiteit en kleur van geel over oranje 
tot rood. Dat heeft d'Andrada evenwel zeker nooit aanschouwd, want toen waren er vast 
nog geen Superbrights of anders elektrische lichtbronnen in omloop. Als je trouwens eens 
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surft op het internet naar marialiet ("afbeeldingen"), dan kom je al gauw bij de MKA te-
recht : http://users.telenet.be/axel.emmerman/FiatLux/Ironduality.html. 
 
Bewonder daar maar eens de prachtige rode fluorescentie van een kristal van de vind-
plaats vanwaar we deze maand specimens aanbieden !  
 
De gele kleur van het kristal bij daglicht is te wijten aan de aanwezigheid van driewaardig 
ijzer dat aluminium hier en daar (sporengewijs) in het kristalrooster vervangt. De fluores-
centie wordt veroorzaakt door verschillende activators, voornamelijk Fe en waarschijnlijk 
ook Mn. De volgende figuur toont een fluorescentie-spectrum van dit materiaal : 

 
Niet minder dan 4 mechanismen werken mee aan de fluorescentie in dit geval. De Fe-piek 
zit als een schouder verstopt onder de veel grotere Mn-piek (Mn vervangt een beetje van 
het aanwezige Ca). Ook het disulfide-ion en mogelijk het dioxide-ion veroorzaken een se-
cundair fluorescentie-effect, in het oranje resp. blauwe gedeelte van het spectrum. Dit 
complexe spectrum illustreeert hoe moeilijk het vaak is om een eenvoudig fluorescentie-
verschijnsel te verklaren. Noteer wel dat, hoewel de pieken daadwerkelijk waargenomen 
werden, “steady state”  spectroscopie vaak geen absoluut sluitend bewijs levert voor de 
aanwezigheid van de genoemde activators. Het is eerder een wetenschappelijk onder-
bouwde verklaring voor de fluorescentie die in hoge mate waarschijnlijk is. 
 
Scapoliet komt voor in tal van verschillende types van gesteenten : in regionaal gemeta-
morfoseerde gesteenten, in het bijzonder in marmers, kalksteenhoudende gneissen, gra-
nulieten en groene schisten. Verder komt het evengoed voor in skarn-afzettingen, sommi-
ge pegmatieten, pneumatolytisch of hydrothermaal verweerde mafische dieptegesteenten 
en vulkanische bommen. 
 
Dat de naam is afgeleid van een of andere Maria is geen verrassing, maar van welke Ma-
ria precies ? Blijkbaar was het de Duitse mineraloog Gerhard vom Rath (naar wie overi-
gens het mineraal rathiet - dat in de Lengenbach-groeve in Zwitserland gevonden wordt - 
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genoemd werd) die de naam bedacht als eerbetoon aan zijn echtgenote, Maria Rosa vom 
Rath. Hoe romantisch... 
 
De naam "scapoliet" heeft duidelijk te maken met de antiek-Griekse woorden σκάπτω 
("skapto", delven, graven), dat trouwens in het moderne Grieks nog precies hetzelfde is 
gebleven, en σκαπανεύς ("skapaneus", graver, delver). Van dezelfde stam is het modern-
Griekse woord voor houweel, σκαπάνη (uitgesproken als "skapani").  
 
Opgelet voor de naam marialiet, die in oude literatuur soms een andere betekenis heeft :  
de naam " Marialite (of Ryllo)" slaat op haüyn ! 
 
Alle vindplaatsen van marialiet opnoemen is onmogelijk binnen het bestek van dit artikel, 
en zou weinig zinvol zijn, want het mineraal komt verspreid over zowat gans de wereld 
voor. 
 
In Brazilië komen hier en daar heel grote kristallen voor (tot 5 à 10 cm lang), wat ook het 
geval is in Ontario, Canada. In Canada (vooral Québec) wordt ook zeer intensief fluores-
cerende scapoliet (var. "werneriet") gevonden, vaak afkomstig van Wilberforce, Mon-
mouth Township, Haliburton Co., Ontario, Canada of van de Grenville Scapolite Prospect, 
Grenville-sur-la-Rouge, Argenteuil RCM, Laurentides, Québec. 
 
Ook Italië laat zich niet onbetuigd : vooral op de Monte Somma (hoofdkrater van de Vesu-
vius) worden vaak scapolietkristalletjes gevonden. Kristallen tot meer dan 5 cm worden 
ook gevonden in Madagascar, en in een land waar we op mineralogisch gebied niet gauw 
van horen : Nepal. 
 
Grote (en mooie !) kristallen zijn ook bekend van de Carlés Mine, Salas, Asturias, Spanje. 
Tanzania telt twee belangrijke vindplaatsen van marialiet in edelsteenkwaliteit : het Mpap-
wa District in het gebied van Dodoma, en de marmerafzettingen van Morogoro, in het Ulu-
guru-gebergte, Morogoro, Tanzania. 
 
Een belangrijke vindplaats in de Verenigde Staten is Gouverneur, St Lawrence Co., New 
York. 
 
Bij wijze van anekdote vermelden we nog dat een paar Russische onderzoekers (Zolotov 
et al., 1971) hebben onderzocht in welke mate, met betrekking tot hun stabiliteit, marialiet 
resp. meioniet zouden kunnen voorkomen aan het oppervlak van Venus. Het resultaat 
van de berekeningen was negatief : geen scapoliet-mineralen op Venus... Maar daar zal 
de gemiddelde lezer van Geonieuws (en de andere lezers trouwens ook) niet van wakker-
liggen . 
 
En last but not least komen prachtige en spectaculaire marialietkristallen voor in India, 
met name van Karur, Tamilnadu, en het zijn kristallen van deze vindplaats die we deze 
maand kunnen aanbieden. Dit is trouwens een primeur, want de vindplaats is bvb. nog 
niet vermeld in de database MINDAT. 
 
Karur, de hoofdstad van de nieuwe staat Tamil, was eens de zomerhoofdstad van de 
staat Bihar. Het gebied is erg bekend (en geliefd) als het land van watervallen en meren. 
Karur ligt op een hoogte van 700 m boven de zeespiegel in het hart van het landbouwge-
bied Chotanagpur. Het ontleent zijn naam aan "Archi", een Oraon/Kurukh woord voor een 
"landbouwerstokje" dat gebruikt wordt bij het ploegen. Voorheen was de stad bekend als 
Lohardaga, en ze is een echte toeristische trekpleister, met de prachtige watervallen, me-
ren, heuvels en bossen. Het is al sinds mensenheugenis een belangrijk handelscentrum, 
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en tegenwoordig groeit deze stad erg snel. Ook in de moderne onderwijsinstellingen wordt 
nog altijd veel aandacht besteed aan de stammen die vroeger het gebied bevolkten en 
hun levenswijze. 
 
De heldere, centimeters-lange kristallen zijn meestal lichtgeel, en bevatten soms zwarte 
insluitsels. Ze worden vaak in holtes gevonden met calciet, die meestal door de Indische 
handelaars uitgezuurd wordt. 
 
Omdat dit materiaal volkomen nieuw is op de markt werd toch maar geöpteerd voor een 
zorgvuldige analyse vooraleer dit mineraal in de MKA ter beschikking te stellen van de le-
den. Herwig en Georges hebben begin dit jaar in Tucson in de USA (je weet wel, waar 
jaarlijks iedereen iedereen tegen het lijf loopt) een exemplaar bezorgd aan John Attard, 
een mineralen-dealer gevestigd in San Diego, California. John voert overigens tegen be-
taling (van wat we een remgeld kunnen noemen, nl. 40 USD per analyse) X-stralendiffrac-
tometrie en chemische analyses uit (EDX). 
 
We hadden gevraagd om het kristal chemisch te analyseren via energiedispersieve X-
stralenanalyse (wat normaliter gebeurt in een scanning elektronenmicroscoop), omdat we 
er quasi zeker van waren dat het om een scapoliet ging. John wou blijkbaar op zeker 
spelen, en heeft er ook een X-stralendiffractogram van opgenomen. 
 
 
 
X-stralendiffractiepatroon van Marialiet van Karur, India (met dank aan John Attard) 
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En voor de freaks die het willen na-
checken : het diffractogram in 
tabelvorm (belangrijkste pieken) 
 

 

Volgens deze analysemethode gaat het om marialiet (alle pieken in het diffractogram kon-
den toegewezen worden), maar de EDX-analyse wees op 60 % meioniet - 40 % marialiet. 
Je ziet onmiddellijk het probleem : in een dergelijk geval moet je echt de analyseresulta-
ten zorgvuldig en kritisch bekijken. 
 
X-stralendiffractometrie (in de vorm van poederdiffractometrie) wordt uitgevoerd aan een 
poedertje van het materiaal dat op een of andere manier op een vlakke houder geperst of 
gekleefd wordt. Hoewel XRD in principe een oppervlakte-analysetechniek is (indringdiepte 
van de X-stralen ten hoogste 10 à 20 µm), levert het op deze manier toegepast resultaten 
op die overeenstemmen met een bulk-analyse, een gemiddelde dus van alle korreltjes in 
het poedertje. 
 
Een EDX-analyse uitgevoerd in een SEM (scanning elektronenmicroscoop) moet je be-
schouwen als lokaal (enkele µm²) met een indringdiepte van maximaal 5 à 10 µm. 
 
Wat is daar het probleem mee ? Zeker mineralen die een mengreeks vormen vertonen 
heel vaak zonering of andere plaatselijke verschillen in samenstelling. Het kan dus best 
zijn dat als je een micro-analyse uitvoert op plaats A (bv. de rand van het kristal) je een 
overmaat marialiet vindt, terwijl je op plaats B (bvb. in de kern van het kristal) meer 
meioniet vindt. 
 
Daarenboven is de nomenclatuur-grens, die arbitrair vastgesteld wordt op 50 % tussen 
beide mineralen, volkomen artificieel, en dus voor onze verzamelaars-doelstellingen niet 
echt relevant. 
 
Hou er dus rekening mee dat de marialietkristallen die we je deze maand aanbieden 
sowieso ten minste zones bevatten die je strictu sensu als meioniet zou moeten 
beschouwen en vice versa. De kristallen in kwestie balanceren sowieso ergens rond het 
midden van de reeks marialiet-meioniet. Wil je 100 % op zekerheid spelen dan kun je het 
nog altijd catalogeren als "scapoliet", met als nadeel dat je die naam niet (meer) in 
mineralogische handboeken of databanken terugvindt wegens geen officiële status als 
mineraal-species. Alleszins mag je ervan op aan dat de determinatie van dit mineraal van 
de maand met heel veel zorg en moeite gebeurd is ! 
 
Dit voorval moet je ook duidelijk maken, denken we, dat het zelfs met de meest gesofisti-
ceerde analysemethodes niet altijd voor de hand ligt om een klare- en duidelijke conclusie 
te trekken, laat staan pogingen tot determinatie-op-zicht. 
 
 
 

Pos. 
[°2Th.] 

Height 
[cts] 

FWHM [°2Th.] d-spacing 
[Å] 

Rel. Int. [%] 

23.2505 121.47 0.1968 3.82580 33.25 
24.9928 73.99 0.1378 3.56292 20.25 
25.6106 365.33 0.1181 3.47835 100.00 
29.0699 263.69 0.1378 3.07182 72.18 
29.5760 97.99 0.2362 3.02040 26.82 
31.4252 19.33 0.2755 2.84676 5.29 
32.6595 41.50 0.1968 2.74194 11.36 
33.2169 97.99 0.2362 2.69719 26.82 
42.0987 43.58 0.1968 2.14643 11.93 
47.4663 59.30 0.2755 1.91548 16.23 
47.8546 37.84 0.1968 1.90084 10.36 
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