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MKA-kalender 
 
Vrijdag 7 januari 2011 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 20.00 h. 
 
 
 
 
 
Het is de bedoeling om op een ludieke manier één en ander bij te leren over de mineralogie en 
onze hobby. We maken er dus een leuke avond van, met voor iedereen een kleine verrassing. 
 
 

Vrijdag 14 januari 2011 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand worden specimens van hydropyrochloor van Lueshe, 
Congo aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.  

 
20.15 h  
 
 
 
Wie al lang lid is van de MKA heeft wellicht in de jaren negentig het reisverslag van Georges ge-
zien van een geologische excursie naar het Kola schiereiland. Sindsdien hebben we meer en meer 
gegevens verzameld over het gebied en zijn talrijke spectaculaire mineralen, en de diareeks van 
toen werd ondertussen gedigitaliseerd. Tijd dus voor een update. Het was een onvoorstelbaar 
mooie zomer daar boven de Noordpoolcirkel, met overdag temperaturen tussen 22 en 30°C. Een 
onvergetelijke reis, hoewel de deelnemers niet gespaard bleven van ontgoocheling, ziekte, slechte 
afspraken en... Russische corruptie. Een interessant én spannend verhaal dus ! 
 
 

Zaterdag 15 januari 2011 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h. 
 
"Blauwe kwarts" - Bart Heymans 
 
In oktober jongstleden besprak Johan Kok de kleurloze kwartsvariëteit bergkristal. Er zijn echter 
nog veel meer kwartsvariëteiten die in de edelsteenkunde toegepast worden. Denken we maar 
even aan amethist, roze kwarts, rookkwarts, citrien, enz. Vandaag gaat onze aandacht uit naar de 
zeldzame blauwe kwarts. Wie heeft er voorbeelden van ?  Breng ze mee naar deze vergadering. 

Eddy Vervloet en Herwig Pelckmans
"Mineralogische quiz"

Georges Claeys
“Het schiereiland Kola anno 2010”
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MKA-nieuws 
 

 
 

Onlangs overleed ons medelid 
Nelly, echtgenote van John 
Phielix. Op 13 mei 2007 namen 
ze voor het eerst deel aan een 
mineralenkaptocht van de MKA, 
naar Chanxhe. Ze kwamen er 
naartoe samen met Con van As. 
Prompt werden ze lid van de 
vereniging, en John werd on-
middellijk een vaste klant op on-
ze uitstappen.  Nelly was al een 
tijdje ziek en overleed op 3 no-
vember, amper 47 jaar oud. De 
foto hierbij werd genomen tij-
dens de uitstap naar Chanxhe. 
 
47 Jaar... véél te jong dus om 
niet meer verder te kunnen ge-
nieten van het leven. Daar 
wordt je wel even stil van. We 
bieden John en de familie ons 
oprecht en diep medeleven aan 
bij dit tragisch gebeuren, en 
wensen hem veel moed toe in 
deze moeilijke tijd. 
 
 

 
 
Heeft u uw lidgeld voor 2011 nog niet betaald ? Door voor 7 januari 2011 te betalen blijft 
u Geonieuws toch nog zonder onderbreking ontvangen ! 
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen : 
 

België Andere landen 

individueel 
27,00 EUR

gezin 
32,00 EUR

individueel 
32,00 EUR

gezin 
37,00 EUR 

bankrekening 
789-5809102-81 

bankrekening 
IBAN: BE36 7895 8091 0281 

BIC: GKCCBEBB 
t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43 BE-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam 
 

In memoriam 

Nelly en John Phielix tijdens de kaptocht naar 
Chanxhe in 2007. 

Lidgeld 2011 
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Onder het motto "just is just" moeten we helaas melden 
dat in het novembernummer een flater staat, waarvoor 
uiteraard onze excuses. Onze spreker, Dr. Ernst Burke, 
is geen "Noorderbuur", maar een ras-echte Belg. Hij is 
geboren en getogen als Belgisch onderdaan in Kortrijk, 
en studeerde in Leuven. In 1965 verhuisde hij naar 
Amsterdam, waar hij tot 2008 werkte aan de Vrije 
(Protestants-Gereformeerde) Universiteit. Hij heeft nog 
steeds de Belgische nationaliteit, sterker nog, de in het 
buitenland levende personen met een Belgisch paspoort 
beschouwen zichzelf als de laatste echte Belgen. Voor al 
hun documenten en voor zaken die te maken hebben 
met de burgerlijke stand moeten ze naar een echt Bel-
gisch consulaat. Kortom, een Belg was baas van de 
Commission on New Minerals,  van 2002 tot 2008. Maar 
ook zijn vice-voorzitter was gedurende een paar jaren 
een Belg, namelijk Dr. Frédéric Hatert uit Luik. 
 
Wie aanwezig was op de vergadering van november heeft uiteraard ook alle details om-
trent deze correctie vernomen. Wie afwezig was had zoals gewoonlijk ongelijk, en geen 
klein beetje. Het was een bijzonder boeiende voordracht, en bij een volgende quiz zullen 
we bij de vragen over lapis lazuli onmiddellijk kunnen brandmerken wie er was en wie niet 
. 
 
 

 
Overeenkomstig de statuten van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw worden er op de algemene 
ledenvergadering van 11 februari 2011 verkiezingen voor de raad van bestuur georganiseerd. 
 
Uittredend en herverkiesbaar mits kandidatuurstelling zijn : Paul Van hee (voorzitter), Guido Rogiest 
(ondervoorzitter), 4-jaar termijn verlopen : Eddy Vervloet, Jan Jensen en Paul Bender. 
 
Kandidaturen voor de raad van bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden bij het secretariaat (P. 
Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem) vóór 31 januari 2011.  De kandidaten dienen effectief lid 
van de vereniging te zijn, hun lidmaatschapsbijdrage betaald te hebben op het ogenblik van de 
kandidaatstelling, en mogen geen bestuursfunctie in een analoge vereniging uitoefenen. 
 
 
* Kandidatuurstelling raad van bestuur 
 
Formulier (of kopie) op te sturen (per post of via e-mail) naar : secretariaat M.K.A., Pieter Van den Bemdenlaan 
107, B-2650 Edegem (secretariaat@minerant.org), vóór 31 januari 2011. 

Ondergetekende (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , effectief lid van 
M.K.A. vzw, stelt zich kandidaat voor de verkiezingen van de raad van bestuur op 11 februari 
2011. 
 
Datum  . . / . . / . .    Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 

Erratum 

Verkiezingen Raad van Bestuur op 11 februari 2011 
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Naar jaarlijkse traditieorganiseert Geonic een stockverkoop (met verkoop van specimens 
uit de eigen collectie), op 15 en 16 januari 2011 en op 22 en 23 januari 2011 van 14 tot 17 
h. Op zaterdagvoormiddag 15/1/2011 vanaf 10 h wordt de persoonlijke micromount 
collectie van Mont-Saint-Hilaire, Québec, Canada verkocht. Je kunt de inventaris van de 
specimens per e-mail aanvragen via geonicmineralen@telenet.be. 
Op vrijdagnamiddag 21/1/2011 vanaf 14 h is er ook een stockverkoop, en verkoop-per-lot. 
 
Adres : Geonic, Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke. 
 09 227 32 10 - http://geonic.mineralogie.be/ 
 
 
 
 
 

Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 1/1/2011 - 15/2/2011 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
15-16/1 DE DÜSSELDORF. Philipshalle. 11-19/11-18 h. Beurs (M). 

<info@mineralienboersenriamayer.de>  www.mineralienboersen-riamayer.de 
15-16/1 FR MULHOUSE. Salle du Lerchenberg, Rue du Cercle 11. 9-19 h. Beurs (M-F) met speciale 

aandacht voor MM. <tischner.patrice@estvideo.fr>, <michel.fels@orange.fr> 
www.mineralexpo-mulhouse.fr 

15-16/1 DE BERLIN-NEUKÖLLN. Gemeinschaftshaus, Gropiusstadt. Beurs (M-F-J-E). 10-18 h. 
www.berlin-mineralien.de/home.html 

29-30/1 AT WIEN. Wiener Stadthalle (E), Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). <info@vmoe-wien.at  
1-13/2 US TUCSON. Sattelite-shows verspreid over de stad. Een overzicht vind je via 

www.jewelryshowguide.com  
 

5-6/2  BE CHARLEROI. Salon communale, Place Kennedy 1, Marchienne-au-Pont 
   Beurs (M-F-J-E). 10-18 h. 
   Info : Jacques Livin, Rue Charlemagne, 41A, 318,  B- 5530 Godinne   
     0479 555743. <bourse@gsc-asbl.be< 
 
5-6/2 FR LANGUEUX. Espace Langueux; Beurs (M-F). <herjocsalaun@neuf.fr> 
6/2 NL HENGELO. Hotel van der Valk, Bornsestraat 400. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<www.bodemschat.nl> 
6/2 SE STOCKHOLM. Geovetarhuset, Stockholms Universitet, Frescati, Stockholm. Beurs. 

<mineralmassa@sags.nu>  www.sags.nu 
10-13/2 US TUCSON. TCC (Tucson Convention Centre) - "Main show". Beurs (M-F-J-E). 

Tentoonstelling : "Minerals of California".  <tgms@tgms.org> www.tgms.org/showinfo.htm 
12-13/2 DE SPEYER. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
12-13/2 FR AIRAINES. Salle des fêtes, Place du Cdt. Seymour. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

<otsi.airaines@wanadoo.fr> 
 
 

  

Vraag en aanbod 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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De column van Cronstedt 
 
 

Het juiste woord 
 
Overkomt het je soms ook, 
dat in een betoog plots het 
juiste woord op je tong ligt, 
maar er niet wil afspringen ? 
Of dat je in een vreemde taal 
bezig bent, en plotseling 

maar niet op dat ene woord kan komen, zelfs 
niet meer in je eigen taal ? Tja, talen zijn nu 
eenmaal boeiend, nietwaar ? Opgepast, voor 
hen die op het punt staan om me te willen te-
genspreken: vergeet niet dat lichaamstaal ook 
een taal is ! :-) 
 
Het is echter niet eenvoudig om steeds het juis-
te woord te gebruiken. Ook in de mineralogie is 
dit een gekend fenomeen. Voor de hand liggen-
de voorbeelden zijn uiteraard de mineraalna-
men zelf. Nog niet zó lang geleden bijvoorbeeld 
kwam op e-min de vraag: “Is het nu mimetiet of 
mimetesiet ?”.  Aanleiding van deze vraag was 
het feit dat Mimetesit ook vandaag nog gebruikt 
wordt in Duitstalige tijdschriften, terwijl men in 
de Engelstalige literatuur steevast mimetite zal 
zien staan. Hieronder vatten we nog even sa-
men wat er toen op e-min uit de bus kwam 
(allez, in feite in de bus kwam). 
 
Het mineraal kreeg in zijn oorspronkelijke be-
schrijving de Franse naam mimetèse  van Beu-
dant in 1832 (afgeleid uit het Grieks voor imita-
tor, omdat het zo op pyromorfiet lijkt). Na enke-
le “vertaalpogingen”, zoals het Engelse “mime-
tene” (Shephard, 1835) en het Duitse mimetesit 
(Breithaupt, 1841), werd uiteindelijk de Duitse 
term Mimetit door Haidinger in 1845 gebruikt. 
Deze naam werd uiteindelijk weerhouden door 
de International Mineralogical Association (IMA) 
als officieel aanvaarde benaming. 
 
Uit het boek Die Namen der Steine van Lüs-
chen (1968) onthouden we verder nog het vol-
gende: de naam mimetèse zou overeenkomen 
met de Griekse nominatief. Breithaupt paste de-
ze naam aan de gangbare mineralen-terminolo-
gie aan en noemde het mimetesit. Haidinger 
(1845) gebruikte echter de spraakkundig cor-
recte, van de stam afgeleide, naam mimetit. In 
de Engelstalige literatuur werd deze laatste 
naam overgenomen terwijl men in de Duitstali-
ge literatuur de benaming mimetesit handhaaf-
de. 

Vermits de IMA zorgt voor een lijst van officieel 
aanvaarde mineraalnamen, zijn dergelijke pro-
blemen in feite vrij snel op te lossen. Anders 
wordt het wanneer je je vragen begint te stellen 
over algemene Nederlandse woorden. Zo is er 
binnen de MKA al jaren een geanimeerde dis-
cussie aan de gang over: is het nu streepkleur, 
of streekkleur ? Waarbij in beide gevallen ver-
wezen wordt naar de kleur van het poeder van 
een mineraal (door er een “streep mee te zet-
ten” of door het “uit te strijken” op een mat wit 
porseleinen plaatje). Er werd zelfs al een heel 
artikel aan gewijd door Prof. Van Tassel in 1991 
(zie Geonieuws 16(3), p. 53-55) !  
 
Op gelijkaardige wijze kan men zich de vraag 
stellen : spreken we van “een mineraal determi-
neren”, of gebruiken we beter “een mineraal 
identificeren” ? Wordt determineren niet voorna-
melijk gebruikt in verband met dingen zoals 
bloemen en planten, terwijl identificeren eerder 
met personen te maken heeft ? Beide woorden 
zouden volgens “de dikke” (van Dale uiteraard) 
overgenomen zijn uit het Frans. Hetzelfde boek 
laat echter twijfel bestaan over welk woord er in 
ons geval nu juist gebruikt moet worden, omdat 
je ook “de identiteit van zaken kan vaststellen” 
(dus ook de identiteit van een mineraal). En die 
handeling noemen we nu juist identificeren !  
 
Hopelijk kan een neerlandicus ooit enig uitsluit-
sel brengen over deze kopbrekers ! Ondertus-
sen is de MKA-redactie wel benieuwd naar uw 
reactie/mening/voorstel. Televoting hoeft niet, 
een mailtje naar Axel volstaat : 
axel.cronstedt@mineralogie.be. 
 
Härtëlijkë gröëtën (bij gebrek aan puntjes 
op de i's),  Axel 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: het experiment dat ik beschreven heb in 
een vorige column (fluorescentie opwekken 
door een kunziet tegen een uraniniet te leggen) 
heeft helaas niets opgeleverd. Mogelijks was 
mijn uraniniet te klein (of mijn kunziet niet in de 
juiste stemming ). 
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Cronstedt  goes  digital ... 
 
Je hebt het in zijn laatste bijdrage gemerkt... Axel Cronstedt (remember : °1722 -  
1765) was zijn tijd ver vooruit, en vond dat het moment gekomen was dat ook hij over 
een e-mail adres beschikte. Hoe kon hij anders met zijn toekomstig publiek contact 
hebben ? Net zoals Sinterklaas een echt adres heeft (voor wie geïnteresseerd is : Sin-
terklaas, Spanjestraat 1, 0612 Hemel) heeft ons aller Axel C nu ook een communica-
tiekanaal. Maar vermits enkel zijn geest hier nog ronddwaalt opteerde hij voor iets dat 
wat vluchtiger was dan een post-adres, en wilde hij het virtueel houden... En zeg nu 
zelf... een geest met een GSM is toch geen zicht ! 
Voor reacties  of suggesties kun je vanaf nu dus rechtstreeks Axel Cronstedt himself 
contacteren via axel.cronstedt@mineralogie.be. 
Geloof je het niet ? Vraag het hem dan zelf. Wedden dat hij antwoordt ? 
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‘Minerals with Belgian Roots’ 
Is er eentje aan de aandacht ontsnapt ? 
 
 
Chris Deroo 
 
Begin dit jaar, op de mineralenbeurs in Gent om 
precies te zijn, kwam ik in het bezit van het 
prachtige boek ‘Minerals with Belgian Roots’. 
Een vlot leesbaar mineralenboek met heel wat 
historische en achtergrondinformatie over Belgi-
sche mineralen en mineralen genoemd naar Bel-
gische wetenschappers. 
 
Enkele weken daarna kon ik gaan genieten van 
mijn welverdiende pensioen en beginnen aan mijn eerste vooropgestelde doel, nl. mijn 35 
jaar oude systematische mineralenverzameling  een facelift geven. Van één zaak was ik 
mij alvast bewust, het herbekijken van zo’n 6.000 steentjes, waaronder ca. 4.000 speci-
mens en heel wat variëteiten, zou een werk van lange adem worden, waarbij het boven-
vernoemde boek mogelijk enige dienst zou bewijzen. Hoewel… 

 
Op een bepaald ogenblik was ik bij de niobaten en 
tantalaten aanbeland, waar ik het mineraal met de 
exotische naam ‘safiannikoffiet’, zo ééntje waarvan je 
eerst het etiket minstens driemaal moet lezen 
alvorens je de naam probeert uit te spreken, aantrof. 
Bovendien is de naam groter en alleszins mooier dan 
het mineraal. Safianni wie ? Koffie wat ? 
 
Nee, Safiannikoffiet is wel degelijk de naam, zoals de 
bijhorende beschrijvingsfiche wist te vertellen. Het 
betreft hier een oudere benaming voor het mineraal 
‘Kalipyrochloor’ en genaamd naar de Belgische inge-
nieurgeoloog van Russische afkomst Alexander Pa-
vlovitch Safiannikoff (°1903 - 1988). Een Belgische 
geoloog ? Dan maar eens snel ‘Minerals with Belgian 
Roots’ er bij gehaald. Eerste verrassing, geen Safian-
nikoff te vinden.  
Een oudere benaming ? Zo oud kon Safiannikoffiet 
toch niet zijn, want volgens ‘Webmineral’ werd kalipy-
rochloor door de IMA in 1978 erkend. Voor alle zeker-
heid toch ook maar eens de ‘Hey’s Mineral Index’ er 
op nageslagen. Tweede verrassing, ‘Safiannikoffiet’ 
wordt er niet eens in vermeld ! 
 
 
 
 
 


Alexander Pavlovitch  
Safiannikoff 
°1903 - 1988 
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Blijkbaar is de naam wel op zeer korte tijd in de vergetelheid geraakt. Na enig verder zoe-
ken op internet, kwam ik uit op een ‘Mindat’-forum uit 2005/06, dat een tipje van de sluier 
lichtte. De vork zou als volgt in de steel zitten. 
 
Safiannikoffiet werd in 1965 door Alexander Safiannikoff ontdekt en later beschreven door 
de Belgische geoloog Léopold van Wambeke, die omstreeks 1970 de naam Safiannikof-
fiet voorstelde. Van Wambeke had o.m. nauw met Safiannikoff samengewerkt bij het 
bestuderen van de beroemde Kobokobo-pegmatiet in Zuid-Kivu, Congo (1967). Het 
mineraal werd als dusdanig in 1971 erkend door de IMA (Final report déc. 1971. Report to 
IMA commission on new minerals and mineral names of the subcommittee on 
nomenclature of the Pyrochlore group). Maar in 1977 werd de nomenclatuur van de 
‘Pyrochloor-Microliet-Betafiet’-groep door de IMA grondig gewijzigd en werd de naam 
Safiannikoffiet definitief vervangen door Kalipyrochloor. 
 
That’s the story. Maar helemaal duidelijk is de zaak toch niet, want in het document 
‘Classification and nomenclature of the pyrochlore Group’ van Donald D. Hogarth, ver-
schenen in 1977 in de ‘American Mineralogist’, waarin nochtans een overzicht gegeven 
wordt van gediscrediteerde namen van de groep, is er geen spoor van safiannikoffiet, wel 
van Van Wambeke’s ‘weathered pyrochlore’ uit 1965. Ook Van Wambeke meldt in zijn be-
schrijving ‘Kalipyrochlore, a new mineral of the pyrochlore group’ (American Mineralogist 
63(5-6), 528-530 (1978)), dat Kalipyrochloor reeds in 1965 werd beschreven maar niet 
benoemd, hoewel hij dus zelf Safiannikoffiet zou hebben voorgesteld ! 
 
Blijkbaar is de naam Safiannikoffiet weinig of niet in gebruik genomen tijdens de korte 
periode (1971-1976) dat hij gangbaar was. Is het misschien daardoor dat Safiannikoff en 
safiannikoffiet aan de aandacht zijn ontsnapt ? Wie was die Safiannikoff dan wel ? Wel, 
niet de eerste de beste zo blijkt. Het levensverhaal van de man leest als een bestseller, of 
beter nog als een spannend stripverhaal. In zijn laatste levensjaren zei Safiannikoff 
trouwens ‘Je suis un peu comme Tintin’. Een beetje ? Kuifje in het kwadraat ja, op zijn 
minst ! 
 
Alexander Pavlovitch Safiannikoff werd in 1903 in Dalny, een havenstad en tevens hoofd-
stad van Mantsjoerije, dat op dat ogenblik nog Russisch grondgebied was, geboren als 
zoon van Pavel Alexandrovitch Safiannikoff  (°1870 - 1915), een Kolonel in het Russisch 
keizerlijk leger, en Capitolina Vassilïevna Troïtzky (°1873 - 1939 ?). Alexander blijkt al 
snel een harde te zijn. Op vijfjarige leeftijd wordt hij gebeten door een dolle hond. Zijn va-
der desinfecteert de wonde, m.a.w. hij schroeit ze, bij gebrek aan beter, met een rood-
gloeiend ijzer. Daarna onderneemt Alexander met zijn moeder een lange reis naar 
Wladivostok, de enige plaats in het immense Rusland waar zich een Pasteur-instituut 
bevindt, dat de jongen kon vaccineren. Uiteindelijk bereiken zij na zes dagen, de uiterste 
limiet waarop een vaccinatie nog enig nut zou hebben, hun 
bestemming. Maar Alexander overleeft het. 
 
Al zeer vlug volgt de jonge Alexander de voetsporen van zijn 
vader en treedt hij in 1911 toe tot de kadettenschool ‘Graaf 
Mouraviev-Amoursky ’ van Khabarovsk. Maar dan sterft zijn 
vader tijdens de Ie Wereldoorlog op 09 augustus 1915 aan het 
Duits-Russische front in Polen, in de nabijheid van het plaatsje 
Lomje. 
 
 
 
 


Alexander Safiannikoff 

als kadet in Khabarovsk
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Zijn moeder blijft weduwe en zou later wegens ‘anti-sovjet’-activiteiten in 1939 verdwijnen 
in de ‘Nacht und Nebel’ van de Stalinistische zuiveringen. In die periode werden er zo’n 
anderhalf miljoen mensen gearresteerd. Van meer dan de helft daarvan werd nooit meer 
iets vernomen. Na het uitbreken van de Russische Revolutie (oktober 1917 - 1921), voegt 
Alexander zich bij het Witrussische leger van Admiraal Aleksandr Vasiliyevich Koltsjak 
(°1873 - 1920), die in Omsk de contra-revolutionaire staat had uitgeroepen. Alexander 
neemt aan verschillende campagnes deel, waaronder de verovering van Perm. Na een 
roekeloze verkenningsopdracht door de vijandelijke linies, wordt hij onderscheiden met 
het ‘Kruis in de Orde van Sint-Joris’. Hij is dan amper 15 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief van Safiannikoff 
met de melding van zijn 
diamantvondst. 
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Na de nederlaag van Koltsjak’s leger bij Samara in 1919 vervoegt Alexander de zeevaart-
school van Vladivostok. Dat blijkt een goede zet. Want als het Russische Rode Leger uit-
eindelijk de bovenhand krijgt, wordt de school geëvacueerd en belandt Alexander aldus 
via tussenhaltes in Sebastopol (31 januari 1920) en Konstantinopel (14 november 1920) 
uiteindelijk in het Tunesische Bizerte (17 januari 1921), dat toen nog onder Franse heer-
schappij viel. Hier zwaait hij midden 1922 af als luitenant. 
 
De op dat ogenblik statenloze Alexander - de nieuwe Russische machthebbers hadden 
immers allen (ca. 1 miljoen mensen) die na de Russische Revolutie het land hadden ver-
laten het staatsburgerschap ontnomen - begeeft zich naar Parijs en gaat er studeren aan 
de Sorbonne. Om zijn studies te bekostigen gaat hij eerst als arbeider werken in de staal-
industrie en later in de auto-industrie, die in de na-oorlogse periode een enorme bloei ken-
de. Daarna vindt hij werk bij de ‘Chemins de Fer de l’Etat’, de toenmalige Franse spoor-
wegen, waar hij aan de kost komt door goederenwagons te laden en te lossen. En uitein-
delijk vinden we Alexander in 1923 terug zo’n 300 m. boven Parijs, waar hij samen met 
andere Russische ex-matrozen de Eifeltoren schildert ! Hij studeert in 1926 af als licenti-
aat wetenschappen, met een specialisatie in geologie, geografie en mineralogie, en trekt 
vervolgens naar de Universiteit van Nancy, waar hij een jaar later het diploma van inge-
nieurgeoloog behaalt. 
 
In augustus 1928 wordt hij aangenomen door de ‘Compagnie Equatoriale de Mines’ voor 
een prospectiemissie in Frans Equatoriaal Afrika, de Oubangui Chari-regio en Tsjaad. Het 
is het begin van een decennialang bijna ononderbroken verblijf (zo’n 45 jaar) op Afrikaan-
se bodem. Alexander blijkt succesvol, want reeds in 1929 vindt hij in alluviale afzettingen 
in de Bangassou-regio (tegenwoordig in de Centraal-Afrikaanse Republiek) diamant. Dit 
gebied wordt vandaag nog altijd geëxploiteerd door de ‘De Beers Cie’. Zo werd er in 2005 
officieel ca. 500.000 kt. geproduceerd, maar de reële productie wordt op het dubbele ge-
schat, omdat er heel wat diamant via alternatieve circuits verdwijnt. 
 
Vanaf de zomer 1931 maakt Alexander de overstap naar Belgisch Congo en treedt in 
dienst van de ‘Compagnie Minière des Grands Lacs Africains’ (MGL) als diensthoofd van 
de prospectie van de Manièma-provincie. Na het in kaart brengen van verschillende 
cassiteriet- en columbiet-tantaliet(Coltan)afzettingen en het opstarten van de ontginning-
en, wordt hij tot Beheerder-Directeur van MGL Congo benoemd.  
 
Links : Alexander op prospectiein Kamituga, 1936 
Rechts : Sclerosperma Safiannikoffii 
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Hij verricht er ook heel wat prospectiewerk voor andere bedrijven zoals Minerga, Kivumi-
nes en Cobelmin en wordt er al snel een BK (Bekende Koloniaal). Van de inheemse be-
volking krijgt hij de naam ‘Bwana Mayiwe’, wat zoveel als ‘de Man van de Stenen’ 
betekent. 
  
Maar Alexander is ook vooral wetenschapper. Zo stuurt hij regelmatig omvangrijke hoe-
veelheden mineralen, vaak zeldzame stukken, naar verschillende musea en universiteiten 
over de hele wereld, maar vooral naar Belgische instellingen en het ‘Museum voor 
Midden-Afrika’ in Tervuren. En dat beperkt zich niet louter tot mineralen. Op een bepaald 
ogenblik stuurt hij zo’n 44 kisten met fossiele planten uit Kamituga naar Tervuren. Het 
bleek later (1966) om een nieuwe soort gefossiliseerde palmboom uit het Mesozoïcum 
(251 tot 65,5 miljoen jaar geleden), die toepasselijk de naam ‘Sclerosperma Safiannikoffii’ 
kreeg, te gaan. ("Some middle tertiary remains from south Kivu, Congo", R.N. Lakhanpal. 
Musée royal de l'Afrique Centrale – Tervuren. Annales-Serie IN-8° Sciences géologiques 
n°52). 
 
In 1943 krijgt Alexander de opdracht van de Belgische Regering om in de regio van Mani-
ema gedurende een viertal maanden doorgedreven opzoekingen te doen naar niobium, 
tantaal en wolfraam. Deze strategische elementen zijn uiterst belangrijk voor de oorlogsin-
dustrie. Zo worden er o.m. ook 800.000 ton koper en grote hoeveelheden cobalt, tin, zink 
en uranium naar resp. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten geëxporteerd. De Ameri-
kanen vooral waren in uranium geïnteresseerd, maar dat is een ander verhaal, waarvoor 
we bij het mineraal sengieriet moeten zijn. 
 
Na de oorlog blijft Alexander, die in 1951 de Belgische nationaliteit heeft gekregen en Rid-
der in de ‘Koninklijke Orde van de Leeuw’ (1952) en de ‘Kroonorde’ (1957) is geworden, 
prospecteren in Congo en brengt er in de jaren 1950 – 1970 verschillende belangrijke 
afzettingen, waaronder Kivu, Kobokobo, Lueshe, enz… in kaart, al dan niet in samenwer-
king met andere Belgische wetenschappers zoals Jacques Thoreau (°1886 - 1973), 
naar wie het mineraal thoreauliet is genaamd, en met wie hij later de eerste Maanstenen 
zou bestuderen, en vooral Léopold Van Wambeke. Samen met deze laatste ontdekt 
Alexander verschillende mineralen waaronder plumbomicroliet, dat aanvankelijk de naam 
mumbiet, naar de type localiteit de Mumba-ontginning, toebedeeld kreeg (1958, Sur un 
terme plombifère du groupe pyrochlore-microlite. Bull. Soc. Française. Min. Crist. 84 : 
382-384), rankamaiet (1958, in 1959 beschreven door Oleg von Knorring, ook van 
Russische afkomst, die met zijn ouders tijdens de Revolutie naar Finland was gevlucht), 
lueshiet (1959, Un nouveau minéral de niobium, Académie Royale des Sciences d’Outre-
Mer V-1959-6 Extraits) en Kalipyrochloor (1965). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lueshiet-XX van ongeveer 6 mm van 
Lueshe, Kivu, Congo. 
Verzameling en foto © Rik Dillen. 
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Ondertussen was op 30 juni 1960 Congo onafhankelijk geworden. Kort daarna ontstond 
er muiterij in het leger, dat nog steeds geleid werd door Belgische officieren. Alexander, 
zelf officier zijnde, had het zien aankomen. Zo schrijft hij ‘En 1959, je me rendais compte 
que les officiers belges des troupes envoyées au Ruanda pour rétablir l’ordre entre Hutu 
et Tutsi, suite à une guerre tribale, n’étaient plus du tout à l'aise avec leurs soldats. La 
même situation existait dans toute l’armée. Personnellement, j’ai observé plusieurs cas 
d’indiscipline sans qu’aucune mesure disciplinaire ne soit prise ; on fermait les yeux tout 
simplement, or un officier qui a peur de ses hommes n’est plus respecté et par 
conséquent n’arrive plus à maintenir l’ordre et la discipline au sein de sa troupe’. Hij 
begreep ook dat het Congolese volk helemaal niet klaar was voor zijn onafhankelijkheid, 
wat blijkt uit de opmerking ‘A la fin des années cinquante, le domaine de l’éducation, resté 
monopole des missions catholiques n’avait produit que trente universitaires congolais, 
aucun médecin ni ingénieur, mais avait formé plus de 500 prêtres autochtones !’. Het zat 
Alexander blijkbaar heel hoog, hij die zelf zijn technici en prospectoren uit de lokale 
bevolking had opgeleid. 
 
De Eerste-Minister Patrice Emery Lumumba (°1925 - 1961) verving daarop de Belgische 
officieren door Congolezen, waarna veel Belgen op de vlucht gingen en de administratie 
in elkaar stortte. De Belgische Regering zond troepen om zijn burgers te beschermen, 
waarop Lumumba de hulp inriep van de Verenigde Naties. Deze stuurde troepen om de 
orde te herstellen, wat dat ook mocht voorstellen, want op zeker ogenblik wordt de woning 
van Alexander in Goma geplunderd door… Maleisische blauwhelmen ! 
Tot overmaat van ramp scheidde de rijke provincie Katanga zich op 11 juli 1960 onder het 
leiderschap van Moïse Tsjombe (°1919 - 1969) af en riep haar onafhankelijkheid uit. De 
afscheiding werd door België niet afgekeurd. Integendeel, België begon een pro-Katange-
se politiek te voeren. Op 9 augustus volgde Albert Kalonji (°1919 - -) het Katangese 
voorbeeld en riep de autonome staat Zuid-Kasai uit. Nog dezelfde maand namen troepen 
die onder het bevel stonden van stafchef Joseph-Désiré Mobutu (°1930 - 1997) 
Bakwanga (het huidige Mbuji-Mayi), de hoofdstad van Zuid-Kasaï, in. De rebellen 
beschikten niet over een leger en de inname van de hoofdstad werd een echt bloedbad. 
De soldaten moordden hele dorpen uit. De misdaden van de Congolese soldaten leidden 
tot verontwaardiging in de internationale pers en de Verenigde Naties spraken van 
volkerenmoord. Hoewel de soldaten onder het bevel stonden van Mobutu, was het vooral 
Lumumba die als grote schuldige werd aangewezen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eén van de vele 
vrijgeleidebrieven van 

Alexander Safiannikoff. 
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Ondanks alle tegenslagen blijft Alexander op post. Een zegen voor vele kolonialen, want 
dank zij het gezag dat hij uitstraalde, het ontzag dat men voor hem had en zijn herhaalde-
lijke tussenkomsten bij de officiële instanties, slaagt hij er keer op keer in blanken uit de 
gevangenissen te halen en te evacueren. Minstens een honderdtal kolonialen hebben in 
die periode waarschijnlijk hun leven aan Alexander te danken. Wanneer er op een be-
paald ogenblik een missiepost wordt geplunderd, slaagt hij er zelfs in enkele militairen ter  
plaatse te sturen en de mishandelde geestelijken, tegen de wil van hun oversten in, naar 
Europa te repatriëren. 
 
Daarnaast zorgt hij er, als enige overblijvende directeur, voor dat de vestigingen van de 
‘MGL’ zo goed en zo kwaad mogelijk operationeel blijven, ‘Malgré la désorganisation, à 
cette époque, je circulais à travers toute cette région aussi bien au Kivu qu’au Maniéma et 
faisais des milliers de kilomètres en voiture campant en pleine brousse’. Dat was niet altijd 
een pretje, zoals blijkt : ‘Aujourd’hui, j’ai goûté un plat indigène préparé avec des 
chenilles. Bien que les noirs trouvent cela délicieux, je dois dire, que je n’ai pas apprécié 
du tout ce met délicat'. 
 
Uiteindelijk moet Alexander op 19 augustus 1964 dan toch de wijk nemen naar Rwanda, 
wanneer zo’n duizend Simba-rebellen onder leiding van Pierre Mulele (1928 - 1968), de 
aanval op Bukavu, waar hij zich de bureaus van het ‘MGL’ bevinden, inzetten. Een andere 
rebel op dat ogenblik in dat gebied is een oude bekende, de latere opvolger van Mobutu, 
Laurent-Désiré Kabila (1938 - 2001). Na zware gevechten van het Congolese leger 
samen met, door de Verenigde Staten (CIA) gesteunde, huurlingen, wordt de stad einde 
augustus ontzet. 
 
Bijna onmiddellijk keert Alexander terug naar Bukavu. Vanaf nu neemt hij zelfs af en toe 
actief deel aan het conflict. Zo blaast hij, samen met een kompaan, einde 1964 de brug 
over de Mwana op om de opnieuw oprukkende rebellen een halt toe te roepen. In die 
woelige tijden neemt Alexander ook wel eens verlof. Maar amper terug in Europa in de 
zomer 1967, ontketent de beruchte Kolonel Jean Schramme (°1929 - 1988) met zijn 
huurlingen een nieuwe opstand tegen het regime van Mobutu. Onmiddellijk wordt 
Alexander door het ‘MGL’ terug naar Congo gesommeerd. Opnieuw probeert hij er de za-
ken zo goed als mogelijk te laten functioneren. Geen sinecure, want de steden en dorpen 
in de  regio worden immers herhaaldelijk geplunderd. Eerst door de huurlingen, daarna 
door het reguliere leger wanneer de huurlingen op de vlucht slaan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1968. Overhandiging van 
de "Medaille d’Or" 
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Die overwinning wordt gevierd door in Mwenga een groots militair defilé te houden, 
waarop Alexander de eregenodigde van de Congolese Etat-Major is. Later, op 30 juni 
1968 ontvangt Alexander zelfs voor zijn bewezen diensten uit handen van de Congolese 
overheid de ‘Médaille d’Or pour actes de courage et de dévouement de la République 
Démocratique du Congo’. 
 
Het grote probleem was nu niet meer de opstanden, die zich op regelmatige tijdstippen 
voordeden, maar de vele losgeslagen bendes, die altijd wel tot één of ander rebellenleger 
hadden behoord, en nu ze niets meer om handen hadden, strooptochten op soms vrij 
grote schaal ondernamen. Zo verdwijnen er regelmatig grote hoeveelheden grondstoffen 
of stoot men onverwachts op illegale ontginningen. Situaties, die ook vandaag nog eerder 
regel dan uitzondering zijn. Het is tijdens één van deze zoektochten naar illegale 
exploitaties dat Alexander met zijn werknemers op 21 mei 1969 nabij Lutukulu op een 
zwaarbewapende bende stoten. Ze kunnen slechts ternauwernood ontkomen. Alexander 
houdt er naast een paar hoofdwonden, diverse handbreuken en een enkelbreuk aan over. 
 
De daaropvolgende herstelperiode betekent meteen de langste afwezigheid in zijn lange 
Congoperiode. Het is ook het begin van het einde, want op 28 november 1971 gaat 
Alexander met pensioen en verlaat hij Congo definitief, zodat hij de maatschappelijk on-
stabiele periode van de Zaïrisering (1971 – 1976) niet meer hoefde mee te maken. 
 
Alexander keert terug naar België, maar nietsdoen is niet aan hem besteed. Zijn langdurig 
verblijf in Congo had hem in contact gebracht met allerlei stammen en etnieën (ca. 250), 
die, zowel qua morfologie als cultuur, vaak sterk van elkaar verschilden. Dit en zijn 
veelvuldig verblijf in de ongerepte wildernis, waar hij kennis had gemaakt met een enorme 
diversiteit aan planten en dieren hadden hem aan het denken over de evolutie en het 
leven op Aarde. Ook de wreedheden tijdens de vele conflicten, van de Russische 
Revolutie tot de IIe Wereldoorlog en de vele stammenoorlogen in Congo, blijken 
Safiannikoff diep te hebben getroffen. De menselijk wreedheid kent inderdaad weinig 
grenzen, zo moest Alexander, die er vaak genoeg van nabij getuige van was geweest, 
vaststellen. 
 
Dat resulteerde in een aantal bedenkingen over het 
menselijke en onmenselijke, al dan niet instinctieve, 
gedrag van de ‘homo sapiens’ en vond zijn beslag in 
het werk ‘Instinct Humain et Inhumain’, uitgegeven 
door ‘La Pensée Universelle’ in 1980. Hierin zocht 
hij een rationele verklaring voor de menselijke 
gedrag onder invloed van ontwikkeling, opvoeding, 
geloof, samenleving, enz… 
 
Alexander sterft op 30 december 1988 in Genval. 
Het devies van de familie Safiannikoff luidt ‘Par le 
sabre et par l’esprit’. Alexander is dit meer dan 
waardig gebleken. 
 
Safiannikoff behoorde dus tot de schare vluchteling-
en, die in de nasleep van de Russische Revolutie 
naar het westen waren getrokken. Het waren vooral 
Witrussen, behorend tot de adel, de aristocratie en 
de keizerlijke administratie die het in hun vaderland 
voor bekeken hielden. De meesten kwamen in 
Frankrijk en België terecht. Vooral België was een 
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begeerde bestemming, enerzijds omdat Spa en zijn baden sinds de XIXe eeuw een sterke 
reputatie genoten bij de Europese aristocratie en anderzijds omdat de Belgische Kerk on-
der de leiding van Kardinaal Mercier (°1851 - 1926) zich zeer open opstelde ten opzichte 
van de Orthodoxe Kerk. 
 
Ook de Belgische ingenieurgeoloog Nicolas Varlamoff (°1910 - 1976), naar wie het mi-
neraal varlamoffiet is genaamd, en die ook actief was in de wolframafzettingen van 
Maniema, behoorde tot deze vluchtelingen. Toch wel merkwaardig dat men van twee 
Belgische Russen, met hetzelfde beroep en in dezelfde streek werkzaam, er één - en niet 
de eerste de beste -  over het hoofd heeft gezien. 
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Nieuwe nomenclatuur-regels 
voor de pyrochloorgroep 
 
 
Chris Deroo en Rik Dillen 
 
De in 1977 opgestelde regels voor de nomenclatuur van de mineralen van de pyrochloor-
groep (Hogarth, 1977) werden onlangs compleet herzien (Atencio et al., 2010). 
 
Voor lezers die onvoldoende kennis hebben van scheikunde zijn deze nieuwe regels he-
laas wellicht Chinees. Toch hebben we om verschillende redenen een poging gedaan om 
het eens grondig uit te leggen. Eerst en vooral illustreert deze situatie hoe nauw schei-
kunde en mineralogie met elkaar vergroeid zijn, en hoe moeilijk het is om sommige mine-
ralen juist te definiëren. Verder zijn deze nieuwe regels heel ingrijpend. Niet alleen verval-
len een heleboel oude benamingen en worden er een ganse reeks nieuwe gecreëerd, 
maar ook een paar mineralen die vroeger niet tot de pyrochloor-groep behoorden zijn erbij 
betrokken. Vind je het wat te ingewikkeld ? Niet getreurd. De tekst is zodanig opgesteld 
dat je toch nog iets hebt aan het laatste gedeelte, waar we het zullen hebben over de 
praktische gevolgen van deze nieuwe nomenclatuur. Mocht het dus beginnen duizelen, 
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sla dan de tekst in kleiner lettertype en met insprong over en lees gewoon zonder wroe-
ging verder na de kleine (cursieve) lettertjes . 
 

De nieuwe nomenclatuur is gebaseerd op basis van de "YA-root-regel". Die regel leidt tot een 
naam van de vorm "Y-A-root", waarbij "root" de groepsnaam is (gedetermineerd door het 
dominante species met de dominante valentie op de B-plaats), Y het dominant species van de 
dominante valentie op de Y-plaats, en A het dominant species van de dominante valentie op 
de A-plaats.  
 
Het vertrekpunt is de algemene formule van de zgn. "pyrochloor-supergroep" : 

A2–m B2 X6–w Y1–n 
 

In deze formule is A een groot 8-gecoordineerd kation met een straal van ongeveer 1 Å, maar 
kan ook een lege plaats (Engels : "vacancy") zijn, aangeduid met een vierkantje □, of zelfs een 
watermolecule. Op de A-plaats kan dus aanwezig zijn : Na+, Ca2+, Ag+, Mn2+, Sr2+, Ba2+, Fe2+, 
Pb2+, Sn2+, Sb3+, Bi3+, Y, Ce (en andere zeldzame aarden), Sc3+, U4+, Th4+, □, of H2O. 

 
Plaats B in de formule is een 6-gecoördineerd kation met als mogelijke ionen : Ta, Nb, Ti, 
Sb5+, W, maar ook V5+, Sn4+, Zr, Hf, Fe3+, Mg, Al en Si. 
 
X is O2+, dat gedeeltelijk kan vervangen zijn door OH- of F--ionen. 
 
Y is typisch een anion, maar ook een vacature (□), watermoleculen of heel grote éénwaardige 
kationen zijn mogelijk (veel groter dan 1 Å). 
Samengevat : plaats Y kan bevatten O2-, OH-, F-, □, H2O, K+, Cs+ of Rb+. 
 
De symbolen m, w en n geven aan in welke mate A, X en/of Y-plaatsen onbezet zijn. Op die 
manier worden inconsistenties met betrekking tot de valentie-verschillen ten opzichte van de 
theoretische nominale formule weggewerkt. 

 
De structuur van pyrochloor, 
naar Cava, 2010. Ze is 
opgebouwd uit (blauwe) 
tetraëders met Ca-ionen op de 
hoekpunten ("A" uit de 
formule) met een ingesloten F-
ion en (rode) NbO6-octaëders 
("B" uit de formule). 
 
Voor details ga je best naar  
http://www.princeton.edu/ 
~cavalab/tutorials/public/ 
structures/pyrochlore.html 
waar dank zij meerdere figuren 
beter visueel kan uitgelegd 
worden dan wat binnen het 
bestek van dit artikel mogelijk 
is. 
 
 

Wat tot nu toe de "pyrochloorgroep" werd genoemd, wordt vanaf nu de "pyrochloor-
supergroep", die 5 leden telt (dat worden dus groepsnamen - "root" names, geen mine-
raalnamen) : 
 pyrochloor 
 microliet 
 roméiet 
 betafiet 
 elsmoreiet 
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De definitie van deze 5 groepen is bijzonder complex, maar we trachten toch het zo eenvoudig 
mogelijk uit te leggen. Om uit te maken tot welke groep een mineraal uit de pyrochloor-
supergroep behoort moet je bekijken wat de dominante valentie is van de ionen op de B-
plaats. Het gaat er dus niet om welk type ion vooral op die plaats zit, maar om de 
overheersende valentie van de verschillende ionen op die plaats. Men telt dus het aantal 
vierwaardige ionen, dan het aantal vijfwaardige enz. Op die manier definieert men dan de 
groepen : 
 Als op de B-plaats M4+ > M5+ en M4+ > M6+, en Ti4+ is het dominant M4+-kation, dan behoort 

het mineraal tot de betafiet-groep. 
 Als op de B-plaats M5+ > M4+ en M5+ > M6+, en 

o Nb5+ is het dominant M5+-kation, dan behoort het mineraal tot de pyrochloorgroep 
o Ta5+ is het dominant M5+-kation, dan behoort het mineraal tot de microlietgroep 
o Sb5+ is het dominant M5+-kation, dan behoort het mineraal tot de roméietgroep 

 Als op de B-plaats M6+ > M4+ and M6+ > M5+, en W5+ is het dominant M5+-kation, dan 
behoort het mineraal tot de elsmoreietgroep 

Dan hebben we nog maar alleen de groepen ("root") gedefinieerd, namelijk het laatste stuk 
van de naam. 
 
De prefixen worden als volgt gedefinieerd : 
 Het eerste prefix refereert naar het dominante anion (of kation) (of H2O of een vacature 

() op de Y-plaats. Het prefix kan dus zijn "oxy" (O2-), "fluor" (F-), "hydroxy" (OH-), "natro" 
(Na+) of... "keno" (). Die keno heeft niks met een gokspel te maken, maar is afgeleid van 
het Griekse ‘ς’, wat ‘leegte’ betekent). 

 Het tweede prefix refereert naar het dominante kation (of H2O, of ) op de A-plaats. Dat 
kan dus zijn "natro" (Na+), "plumbo" (Pb2+), "calcio" (Ca2+) enz., maar ook "keno" (). 

 
In het geval dat de dominantie op de Y- en de A-plaats identiek is wordt slechts één prefix 
gebruikt. Met hoeft dus niet te spreken over bvb. "hydrohydropyrochloor", maar gewoon 
"hydropyrochloor". 
En tenslotte nog een spitsvondigheid : als niet kan uitgemaakt worden of H2O dan wel □ de 
bovenhand haalt gebruikt men als prefix "zero-valent-dominant", verder in de tabel afgekort tot 
"zvd". 

 

Bekijken we nu eens ons mineraal van de maand bij wijze van voorbeeld. 
Safiannikoffiet of kalipyrochloor of hydropyrochloor : (H2O,K)2Nb2(O,OH)6(H2O) 
Op de B-plaats is Nb5+ dominant, de rootnaam wordt dus alvast pyrochloor. 
Op de Y-plaats in de formule is H2O dominant, het eerste prefix wordt dus "hydro". Op de 
A-plaats is ook H2O dominant (merk op : niet K !), en het tweede prefix wordt dus (ook) 
"hydro". Als beide identiek zijn hoeven we ze maar één keer in de naam op te nemen, en 
de volledig correcte naam wordt dus : "hydropyrochloor". 
 
Een ander voorbeeld is het geval van een Na-dominante microliet. 
Een formule die eindigt op …O6.00[(H2O)0.45F0.37O0.17] leidt tot de mineraalnaam hydrona-
tromicroliet, een formule die eindigt op …O6.00[F0.37(OH)0.350.28] duidt op fluornatromicro-
liet, …[O5.72(OH)0.28][(OH)0.63F0.37] is hydroxynatromicroliet en …O6.00(0.45F0.37O0.17) is 
kenonatromicroliet. Indien de dominantie niet kan bepaald worden (bvb. wegens niet vol-
doende nauwkeurige chemische analyse, of heterogene kristallen), wordt de naam be-
perkt tot natromicroliet. 
 
Voor slechts 9 mineralen van de pyrochloor-supergroep werd de kristalstructuur voldoen-
de nauwkeurig beschreven : hydropyrochloor, hydroxykenomicroliet, hydroxycalcioromé-
iet, hydrokenoelsmoreiet, hydroxycalciopyrochloor, fluorcalciopyrochloor, kenoplumbomi-
croliet, oxycalciobetafiet en fluornatroroméiet. Voor alle andere mineralen van de pyro-
chloor-supergroep is er nog (heel veel) werk aan de winkel. De volgende mineraalnamen 
worden gediscrediteerd, zeg maar afgeschaft : alumotungstiet, bariomicroliet, bariopyro-
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chloor, bindheimiet, bismutomicroliet, bismutopyrochloor, bismutostibiconiet, calciobeta-
fiet, ceriopyrochloor-(Ce), cesstibtantiet, ferritungstiet, jixianiet, kalipyrochloor, monimoliet, 
natrobistantiet, partziet, plumbobetafiet, plumbomicroliet, plumbopyrochloor, stannomicro-
liet, stetefeldtiet, stibiconiet, stibiobetafiet, stibiomicroliet, strontiopyrochloor, uranmicroliet, 
uranpyrochloor, yttrobetafiet-(Y), en yttropyrochloor-(Y). Op basis van een tabel van Aten-
cio et al. (2010) hebben we getracht een overzicht te maken van de belangrijkste naams-
wijzigingen voor de pyrochloor-supergroep, die samengevat worden in de volgende tabel. 
 

oude naam mogelijke nieuwe naam/namen (*) opmerkingen 
alumotungstiet hydrokenoelsmoreiet  
bariomicroliet hydrokenomicroliet (?)  
betafiet oxycalciobetafiet of oxyuranobetafiet  
bariopyrochloor zvd- pyrochloor (**)  
bindheimiet oxyplumboroméiet  
 plumboroméiet  
bismutomicroliet zvd-microliet  
bismutopyrochloor oxynatropyrochloor of zvd-pyrochloor  
bismutostibiconiet bismutoroméiet (?)  
calciobetafiet een pyrochloor groep mineraal onvoldoende gedef. 
ceriopyrochloor-(Ce) fluorkenopyrochloor of Ca- of zvd-pyrochloor  
cesstibtantiet hydroxykenomicroliet of zvd- pyrochloor  
elsmoreiet hydrokenoelsmoreiet  
ferritungstiet hydrokenoelsmoreiet  
fluornatromicroliet fluornatromicroliet joepie ! onveranderd ! 
jixianiet plumboelsmoreiet  
kalipyrochloor hydropyrochloor  
lewisiet hydroxycalcioroméiet  
monimoliet oxyplumboroméiet (?)  
natrobistantiet zvd-microliet  
microliet fluorcalciomicroliet of oxycalciomicroliet  
partziet cuproroméiet  
plumbobetafiet zvd-pyrochloor of plumbobetafiet  
plumbomicroliet kenoplumbomicroliet of zero-valent-dominant microliet Van Wambeke, speci-

mens van Mumba, Kivu, 
Congo 

plumbopyrochloor plumbopyrochloor of oxyplumbopyrochloor of 
kenoplumbopyrochloor 

 

pyrochloor oxynatropyrochloor of  hydroxycalciopyrochloor of  
fluorcalciopyrochloor of fluorkenopyrochloor 

 

roméiet fluornatroroméiet of fluorcalcioroméiet of oxycalcioroméiet  
stannomicroliet oxystannomicroliet of calcio- of 

zvd microliet 
 

stannomicroliet oxystannomicroliet of calcio- of 
zvd-microliet 

 

stetefeldiet argentoroméiet (?)  
stibiconiet stibioroméiet (?)  
stibiobetafiet oxycalciopyrochloor  
stibiomicroliet oxystibiomicroliet of calcio- of zvd-microliet  
strontiopyrochloor fluorstrontiopyrochloor of fluorkenopyrochloor of calcio- of 

zvd-pyrochloor 
 

uranpyrochloor oxynatropyrochloor of uranopyrochloor of natropyrochloor  
yttrobetafiet-(Y) oxycalciobetafiet of zvd-pyrochloor  
yttropyrochloor-(Y) oxyyttropyrochloor-(Y) of diverse zvd-mineralen  

 
(*) Omdat vroeger veel minder onderscheid gemaakt werd met betrekking tot de dominante ionen en a 

fortiori valenties, kan een oude naam leiden tot meerdere nieuwe namen. Betafiet van verschillende 
vindplaatsen bvb. kan naargelang van het geval nu moeten omgedoopt worden tot oxycalciobetafiet of 
oxyuranobetafiet. 

(**) zvd = zero-valent-dominant 
 
Voor alle details verwijzen we naar Atencio et al. (2010). 
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Hoe moet je dit nu in de praktijk gebruiken ? 
 
Wat bvb. vroeger gepubliceerd werd onder de noemer uranpyrochloor moet allemaal her-
bekeken worden, en naargelang van de analyse van het materiaal (Y- resp A-sites in de 
formule) moeten de prefixen aangepast worden. Uranpyrochloor kan dus naargelang van 
de vindplaats (en misschien soms zelfs binnen éénzelfde vindplaats) moeten herdoopt 
worden tot oxynatropyrochloor, uranopyrochloor of natropyrochloor in functie van de con-
centratie aan zuurstof, natrium, uraan en natrium op de Y- en A-plaatsen. 
Als die concentraties voor een bepaalde vindplaats bepaald zijn én constant zijn over de 
vindplaats (op micro- en macroschaal) dan kom je er gemakkelijk van af : een blik in de li-
teratuur volstaat dan om te weten tot wat je je pyrochloor-groepslid moet omdopen. 
Als dat niet het geval is kun je je best beperken tot de correcte groepsnaam. 
 
En dat brengt ons naadloos bij het goede nieuws : het nomenclatuursysteem is zodanig 
gemaakt dat, als onvoldoende structurele en analytische gegevens bekend zijn, je je ge-
woon kunt beperken tot de "root"- of groepsnaam, eventueel (naargelang gegevens be-
schikbaar zijn) voorafgegaan door één prefix. Als je dus een mineraal "pyrochloor" noemt 
betekent dat gewoon dat je niet weet wat er precies aan de hand is op de formule-plaat-
sen Y en A. Alleen is het ons niet duidelijk of dergelijke namen nu ook in de toekomstige 
"Glossary" zullen opgenomen worden of niet. 
 
Over dergelijke hervormingen wordt uiteraard altijd heftig gedebatteerd op diverse fora 
(MINDAT, MSA-Talk e.a.) tussen voor- en tegenstanders bij zowel professionals als hob-
byisten. Zonder ons hier in het debat te mengen (dan zouden we met gemak onmiddellijk 
een gans nummer volkrijgen) willen we proberen de commentaren zo objectief en neutraal 
mogelijk weer te geven. 
 
Sommige wetenschappers hebben de neiging tot perfectionisme in de naamgeving. Dat 
leidt enerzijds tot heel correcte namen, waar heel veel informatie wordt ingepompt, maar 
anderzijds ook tot namen die zo ingewikkeld worden dat ze in de praktijk quasi niet te 
gebruiken (lees : onthouden) zijn. Daarenboven moet men in veel gevallen over een 
perfecte analyse beschikken. Daarmee is de kous nog niet af : in geval de kristallen 
heterogeen zijn, en dus uit een mengsel van twee of meer species bestaan, wordt het 
helemaal moeilijk om een specimen juist te benoemen. Maar goed, wij hoeven ons in dit 
medium niet over dergelijke zaken uit te spreken, daarvoor is de CNMNC-commissie van 
de IMA (International Mineralogical Association) in het leven geroepen. 
 
Een beetje karikaturaal zou je de twee uitersten kunnen omschrijven. Het meest streng-
wetenschappelijke standpunt is dat een naam zoveel mogelijk analytische én structurele 
informatie moet bevatten. Het andere standpunt is een historisch gegroeide naamgeving, 
gebaseerd op de chemische samenstelling van het mineraal, en in mindere mate de 
structuur. 
 
Hoe dan ook is er een groot probleem. Naarmate de wetenschap, en met name de analy-
tische onderzoeksmethoden vorderen, komt men tot nieuwe inzichten. Een nomenclatuur 
die in 1910 (of zelfs in 1980) perfect verantwoord leek, kan door nieuwe inzichten in de 
structuur van mineralen in 2010 totaal onlogisch worden. Maar dat betekent natuurlijk een 
enorm probleem voor de systematiek in de mineralogie. Als je de verschillende uitgaven 
van Strunz' Mineralogische Tabellen vanaf 1941 tot 2001 (recentste uitgave) vergelijkt, 
dan zie je niet alleen dat er in elke uitgave een hele reeks nieuwe mineralen zijn bijgeko-
men (en een aantal geëlimineerd werden), maar ook dat sprongsgewijs de complete inde-
ling overhoop gehaald wordt. Dat gebeurt nét omwille van nieuwe inzichten. 
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Bij dergelijke hervormingen houdt men weinig of geen rekening met de complexiteit van 
de naam en de ongemakken die hieruit voortvloeien. Daarenboven moet je over heel 
nauwkeurige analytische en structurele informatie beschikken om een mineraal juist te 
kunnen benoemen. Waar je vroeger kon volstaan met een redelijk oppervlakkige micro-
analyse (EDX/SEM) om een mineraal van een correcte naam te voorzien moet je nu in 
principe voor elk geval de complete structuur ophelderen, en o.a. ook het aantal watermo-
leculen en vacatures kwantitatief bepalen. 
 
Elke vorm van systematische mineralogie krijgt constant te maken met nomenclatuurwijzi-
gingen. Dat houdt in dat als je er zoals ik (RD) vanaf 1975 een rigoureus classificatiesys-
teem op nahoudt bij het catalogeren van je verzameling om de 10-20 jaar helemaal van 
voor af aan zou moeten herbeginnen, wat natuurlijk niet haalbaar is. Ook voor musea is 
dit een probleem, want de conservators moeten bijna constant hun labels aanpassen en 
zelfs specimens verhuizen van pakweg de kast met wolframaten naar de oxiden, om maar 
één (uit de lucht gegrepen) voorbeeld te noemen. 
 
Een belangrijk nadeel van dergelijke drastische wijzigingen is dat op de duur geen enkel 
naslagwerk nog accuraat is qua classificatie en/of nomenclatuur. Dat leidt tot een signifi-
cante onstabiliteit. 
 
Een bekend voorbeeld hiervan is de nomenclatuur van de apatiet-groep mineralen. Een 
paar jaar geleden (Burke, 2008) besloot men om de oude benamingen, zoals bvb. chloor-
apatiet en hydroxylapatiet te wijzigen, en zoveel mogelijk zgn. "Levinson-modifiers" te ge-
bruiken, wat dan leidde tot  apatiet-(CaF) resp. apatiet-(CaCl). Die wijzigingen werden dit 
jaar teruggedraaid (Pasero et al., 2010) omdat ze op de duur leidden tot inconsequenties 
en verwarring. Ondertussen mogen we terug spreken van chloorapatiet en hydroxylapa-
tiet. 
 
Je hoort dus uiteraard bij elke belangrijke wijziging in de nomenclatuur luid geween, ge-
jammer en tandengeknars, wat heel begrijpelijk is. Maar anderzijds moet af en toe de keu-
ken eens grondig opgeruimd worden, en dat is nu gebeurd voor de pyrochloor-super-
groep. Hopelijk komen we nu niet constant in een welles-nietes situatie terecht, want on-
stabiliteit is m.i. nog erger dan complexiteit. 
 
Hoe dan ook, je kunt ervoor of ertegen zijn, maar een heleboel species in de pyrochloor-
supergroep worden gediscrediteerd en/of krijgen een nieuwe naam toebedeeld. Maar als 
verzamelaar kun je je voordeel doen bij de mogelijkheid om de groepsnamen te blijven 
gebruiken als je onvoldoende details hebt om het species nader te bepalen en van de 
juiste naam te voorzien. Laten we alleen maar hopen dat men in de uitgave 2012 van de 
Glossary of Mineral Species ook de groepsnamen in de alfabetische lijst opneemt. 
 
 
Een plezierige anekdote... 
 
Tijdens de redactie van dit artikel zijn we "gevallen" over het Griekse woordje ‘ς’ (wat 
"leegte" betekent). Door een (Grieks) spelfoutje, namelijk ‘ζ’ (eindigend op ζ, zèta) 
i.pl.v. ‘ς’ (eindigend op ς, een zgn. eind-sigma) kwamen we tot de conclusie dat in 
Hey's Mineral Index (1993) honderden, zo niet duizenden identieke fouten staan. In dit 
boek wordt namelijk voor elke naam een ethymologische verklaring gegeven. Zo ontstond 
de naam chalcosideriet uit de Griekse woorden ‘’ en‘’, of picromeriet uit 
‘’ en ‘’. 
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Wat is nu het probleem ? De Griekse letter ζ (zèta, uitgesproken als "dz" !) kan nooit op 
het einde van een woord voorkomen. In het ganse boek "Hey's Mineral Index" werd per 
vergissing consequent overal de eind-sigma (ς ) vervangen door een ζ (zèta). 
Voor alle veiligheid hebben we het nagevraagd bij Prof. Dr. Marc Huys van de KULeuven 
(Faculty of Arts, Research Unit Greek Studies), en we kregen de bevestiging dat de letter 
ζ (zèta) inderdaad nooit voorkomt aan het einde van een woord, en dat het dus telkens 
een ς (eind-sigma) moet zijn. 
Resultaat : een paar duizend zetfouten gedetecteerd in Hey's Mineral Index ! 
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Pyrochloorkristal van Ambolotara, Betafo, Vakinankaratra, 
Antananarivo, Madagascar. Oorspronkelijke naam : 
calciobetafiet, nu gedegradeerd tot "een mineraal van de 
pyrochloor supergroep" wegens onvoldoende gedefinieerd. 
Dit kristal werd in 1907 gevonden door A. Lacroix, en 
verzonden naar Denemarken. Tijdens de eerste wereldoorlog 
werden de vondsten in Engeland ondergebracht, en na de 
oorlog werden ze geveild. Uiteindelijk aangekocht van David 
Shannon, USA. Kristal 17 mm breed. 
Verzameling en foto © Rik Dillen. 
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Mineraal van de maand 
hydropyrochloor 
 
Rik Dillen 
 
Deze keer hoeven we niet eerst het mineraal te situeren in de systematiek... daar hebben 
we een gans artikel aan gewijd elders in dit nummer. Voor de volledigheid : oorspronkelijk 
heette dit mineraal safiannikoffiet, wat later omgedoopt werd tot kalipyrochloor. Heel re-
cent werd de ganse nomenclatuur van de pyrochloorgroep herzien, en ons mineraal van 
de maand werd daardoor omgedoopt tot hydropyrochloor. 
De formule is (H2O,K)2Nb2(O,OH)6(H2O). 
Hydropyrochloor is een complex oxide-mineraal, waarvan de structuur opgebouwd is uit 
NbO6-octaëders die lagen vormen van 3- en 6- ringen evenwijdig met {110}. Die ringen 
vormen kanalen in de <110> richting waarin voornamelijk H2O-moleculen en kaliumionen 
zitten. Het gaat om een kubische structuur (puntgroep 4/m -3 2/m) met als roosterparame-
ters a = 10.60 Å en Z = 8. Wie de structuur tot in de details wil doorgronden kan best de 
volgende website raadplegen : 
 
Hydropyrochloor vormt oktaëdrische kristallen in een zand/vermiculiet matrix, die meestal 
2 tot 5 mm groot zijn, héél uitzonderlijk tot ongeveer 1 cm. Vaak zijn de kristalletjes wat 
verweerd. Ze zijn beige gekleurd (in de literatuur is vaak sprake van groen, maar echt 
groene kristallen heb ik nog nooit gezien, hooguit met een ietwat groenachtige zweem). In 
"Handbook of Mineralogy" wordt overigens vermeld dat de kristalletjes transparant zijn, 
wat ook zeker niet klopt. Voor de rest zijn alle eigenschappen analoog aan die van de 
andere leden van de pyrochloor-supergroep. De breuk is oneffen, hydropyrochloor is 
broos. De hardheid op de schaal van Mohs is 4 à 4.5, en de densiteit is ongeveer 3.42. 
Sommige kristalletjes bevatten sporen uranium, waardoor ze heel lichtjes radio-actief zijn, 
zo licht, dat de activiteit met een gewone geigerteller nauwelijks of niet kan gedetecteerd 
worden. 
 
Hydropyrochloor komt voor in aluviale afzettingen en erosiezanden van een carbonatietaf-
zetting. Ze zijn ontstaan uit pyrochloor door uitloging van Na, Ca en F door water dat rijk 
was aan kalium. Er is wereldwijd maar één vindplaats : Lueshe, op zo'n 150 km ten 
noorden van Goma, Kivu, Congo. Het komt er voor samen met andere leden van de 
pyrochloor-supergroep, lueshiet, columbiet, fersmiet, ilmeniet, rutiel, goyaziet, aegyrien, 
calciet, cancriniet, crandalliet, hematiet, kaoliniet, montmorilloniet, vermiculiet en zirkoon. 
 
 

Wat wij nu kennen als hydropyrochloor wordt in de literatuur vaak omschreven als "wea-
thered pyrochlore". Op dezelfde vindplaats komen ook oktaëdrische "kristalletjes" voor 
van het uiterst zeldzame mineraal fersmiet, die in feite pseudomorfosen zijn van fersmiet 
na columbiet en/of pyrochloor. Lueshe is de type-vindplaats voor twee mineralen : 
hydropyrochloor en lueshiet. Lueshiet zal trouwens een van de komende maanden ook 
eens een glansrol toebedeeld krijgen als mineraal-van-de-maand, net zoals fersmiet, 
allemaal van dezelfde vindplaats. De kristallen zijn vrij onzuiver, en bevatten insluitsels 
van o.a. barium-goyaziet (tot rond de 8 gewichtsprocent !), ilmeniet, rutiel, brookiet, 
anataas en calciet. In de literatuur wordt hier en daar ook Sr vermeld in de formule, maar 
die is wellicht te wijten aan onvoldoende correctie voor goyazietinsluitsels (een Ba-
mineraal). 
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Hydropyrochloorkristallen (5 mm) van 
Lueshe, Kivu, Congo. 

Verzameling en foto © Rik Dillen. 
 
 
 
In zijn oorspronkelijke publicatie (Van 
Wambeke, 1965) suggereert de auteur 
dat het wel eens om een nieuw mineraal 
zou kunnen gaan, maar hij vermeldt dat er 
onenigheid bestaat over de nomenclatuur 
van de pyrochloorgroep als geheel en doet zelf geen voorstel voor een naam. We citeren : 
"A complete revision of the nomenclature of the pyrochlore-microlite-betafite by the IMA is 
absolutely necessary". Die herziening zou er dus komen in 1977, en werd helemaal 
overgedaan in 2010. 
 
Wat onze vindplaats betreft hebben we wel informatie uit eerste hand, namelijk een 
schets die ons een jaar of 20 geleden door Leopold Van Wambeke (de ontdekker van de 
vindplaats) ter beschikking werd gesteld. In onze huidige tijd ligt deze streek in oorlogsge-
bied. De strijd die er woedt wordt uiteraard deels geïnspireerd door de grondstoffen die er 
aanwezig zijn, waarbij ook de pyrochloor-mineralen van belang zijn (niobium is een me-
taal van strategisch belang). Meer hierover vind je o.a. via 
http://derstandard.at/2522193/Wieder-Schatten-ueber-dem-Kongo?_index=1. 
 
Heel wat van de huidige ellende in Noord-Kivu heeft dus te maken met het voorkomen 
van mineralen als hydropyrochloor, lueshiet e.a. De ontdekking van Van Wambeke had 
eigenlijk een zegen voor de streek moeten zijn, met extra inkomsten voor de bevolking, 
maar is uiteindelijk een vloek geworden omdat het heel het gebied gedestabiliseerd heeft. 
 
Maar wees gerust. Wij hebben onze kristalletjes niet van plaatselijke rebellen gekocht, 
maar lang voor er oorlog werd gevoerd werden ze verzameld door Leopold Van Wambe-
ke himself. Leopold Van Wambeke was overigens tot een tiental jaar geleden een trouwe 
bezoeker van Minerant, en nam ook een paar keer deel als exposant. Ons mineraal van 
de maand komt dus niet alleen van de type-vindplaats, maar werd er ook persoonlijk 
gevonden in de jaren zestig door de wetenschapper die het mineraal voor het eerst be-
schreef.  
 
De mijnen die in Lueshe zijn ontstaan na de ontdekkingen van Van Wambeke, hebben op 
hun piek meer dan 3000 mensen tewerk gesteld. Lueshe, een onooglijk dorpje, heeft zelfs 
een eigen "luchthaven", wat neerkomt op een min of meer recht stukje aardeweg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een pyrochloorgroeve in Lueshe, Kivu, 
Congo. Foto © SADOCC, Oostenrijk. 
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Links : de "luchthaven" (sic) 
van Lueshe 
http://www.panoramio.com/photo/ 
13106054.  
Foto © Uwe Bruder, Fraterminerals. 
 
 
De belangrijkste groeven liggen  op 
ongeveer 50 km (vogelvlucht) ten 
NO van Rutshuru of 80 km ten N 
van Goma en de noordkust van het 
Kivu-meer. Voor wie het precies wil 
weten : 0°59' 12.11"S en 29°8'26. 
96"E, pal op de evenaar dus. Zelf 
gaan kappen zouden we je niet 
aanraden... de streek is nog altijd 
nét "iets" te gevaarlijk. 
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Zonsondergang in de streek van 
Lueshe. 

Foto 1965 
© Paul Dillen () 
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Oorspronkelijke schets van de (zeer wij-
de) omgeving van Lueshe en andere in-
teressante vindplaatsen, Leopold Van 
Wambeke (rond 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lueshe met onderaan rechts de groeven en 

bovenaan links de "luchthaven" 
 of beter gezegd,de landingsstrip. 


