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Mijninstallaties van de N'Chwaning mine, Kuruman, Zuid-Afrika.. 
Inzet : witte oyelietbolletjes met roze bultfonteinietaggregaatjes van de 
N'Chwaning II mine. Specimen 4.8 cm breed. Foto © Pierre Rondelez. 
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MKA-kalender 
 
 
 
Vrijdag 6 april 2012 

 

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

 
  
 
 
 
Met veel genoegen verwelkomen we deze avond weer een nieuwe 
spreker, Luc Van Roy. Luc is enkel onbewust een mineralenverzamelaar, 
en dan nog wel een héél extreme, want hij verzamelt enkel diamanten ... 
op postzegels ! Vanavond vertelt Luc ons hoe het allemaal begonnen is, 
wat een thematische verzameling juist inhoudt en wat hij er al allemaal 
mee bereikt heeft. Uiteraard zijn de dames ook welkom, want iedereen 
weet toch: "Diamonds are a girls best friends" ! 
 

 
 
Vrijdag 13 april 2012 

 

 
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 prachtige kristallen van oyeliet van Namibië aan-
geboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.  

 
20.15 h  
 
 
 
We kunnen er nu eenmaal niet naast: onze ex-kolonie zal velen onder ons steeds (mineralogisch) 
blijven boeien. Voor deze avond hebben we niemand minder dan Michel Houssa kunnen strikken, 
die ons niet alleen zijn uitgebreide kennis, maar ook zijn passie voor en zijn schitterende beelden 
van "de mineralen van de Congo" met ons zal delen. Indien je nog zou twijfelen: er zullen deze 
avond talloze prachtige specimens uit diverse privé-verzamelingen te bewonderen zijn, die je 
anders nooit te zien zal krijgen ! 
 
PS: de lezing wordt in het Frans gegeven, maar geen nood, Michel is een erg duidelijke en "niet-te-
snelle" spreker. 
 
 

Michel Houssa
"Minéraux de Shaba"

Luc Van Roy
"Diamant thematisch bekeken"
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Zaterdag 14 april 2012 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.  
 
 
 
 
 
In de aanloop naar Minerant, waar onze werkgroep een informatiestand heeft, houden we vandaag 
nog even "generale repetitie". Dat wil zeggen dat we weer oefenen in het determineren van onbe-
kende stenen. Dus breng een steen mee die lastig te determineren is en waar je collega's eens 
flink mee aan de slag zullen moeten gaan. 
 
 

Advertenties in Geonieuws 
 
Niks nieuws onder de zon, maar we willen toch eens even expliciet vermelden dat wij graag Geo-
nieuws wat meer gesponsord zouden zien door advertenties. Onze oplage is niet groot vergeleken 
met de vakpers, maar wij bereiken wel een heel specifiek en geïnteresseerd publiek, en dat voor 
een heel competitieve prijs ! Heb je zelf een zaak, of ken je iemand die misschien wel eens zou 
willen adverteren in Geonieuws ? Contacteer dan de redacteur : rik.dillen@skynet.be. 
Dit zijn de prijzen (exclusief BTW) : 
 
 afmetingen 1 maand

= 1 nummer
3 maanden

= 3 nummers
1 jaar

= 10 nummers
1/4 pagina 5.5 X 15.5 cm 25 € 65 € 166 €
1/2 pagina 11.5 X 15.5 cm 45 € 115 € 293 €
1 pagina 23.0 X 15.5 cm 80 € 204 € 520 €

 
In de gedrukte versie verschijnen alle advertenties in zwart-wit, in de pdf-versie in kleur. 
Advertenties dienen klaar voor publicatie aangeleverd te worden in een af te spreken bestandsfor-
maat; de prijzen voor verschillende maanden gelden voor éénzelfde advertentie, zonder wijziging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om advertenties die niet stroken met de statuten en de 
geest van de vereniging te weigeren. 
 
De advertentie (dit is géén nep-advertentie !) hieronder bvb. kost 25 €. Wie doet mee ? 
 

Jef Kerstens
Practicum

Laat je oude dia's digitaal restaureren
De oorspronkelijke kleuren kunnen hersteld worden, 
krassen, stofjes en vingerafdrukken worden uit het 
beeld verwijderd !

Nu 3 proef-dia's gratis
MKA-leden krijgen 10 % korting

Mail naar info@anethum.be
of contacteer Rik Dillen

www.anethum.be/graph_digitize_nl.html



 
Geonieuws 37(4), april 2012  89 

Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 21/4/2012 tot 20/5/2012 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
20-22/4 US DENVER (CO). Holiday Inn hotel. 10-18/10-18/10-17 h. Beurs. <mzexpos@gmail.com> 

www.mzexpos.com/colorado_spring.htm 
21/4 DE SUHL. Hotel Thüringen, Platz der Deutschen Einheit 2. Beurs (M-F-mijnbouw).  
21/4 FR NANTES-SAINTE-SEBASTIEN-SUR-LOIRE 544). Maison des Associations René Couillaud. 

Ruil-beurs. 
21-22/4 FR NANCY (54). Salle des fêtes Chantilly. Beurs. 
21-22/4 DE MÜNCHEN. Reithalle, Heßstraße 132. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<edelstein-stephan@t-online.de> www.muenchner-fruehjahrsboerse.de 
21-22/4 AT VILLACH. Volkshaus Völkendorf, Neubaugasse 9. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
21-22/4 FR CHAMPAGNOLE (39). Salle des fêtes. Ruil-beurs. 
21-22/4 IT COLLE DI VAL D'ELSA (SI). Palazetto dello Sport, via Liguria 1. Beurs (M-F). 

<info@geoelsa.it> www.geoelsa.ie 
21-24/4 FR PAU (64). Foire exposition, Hall Aspe. 10-19 h. Beurs (M-F). www.mfp64.fr/salon.html 
22/4 DE BAD KÖTZTING. Haus des Gastes, Herrenstraße 10. 10-16 h. Beurs (M-F). 
22/4 DE ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M).  
22/4 DE LAHR. Sulzberghalle. 10-17 h. Beurs (M). Tentoonstelling over Afrika. 
27-29/4 DE IDAR-OBERSTEIN. Verspreid over de handelaars van de stad. 9-17 h. Beurs (M-F-E). Enkel 

voor "professionelen". <info@idar-obersteiner-einkaufstage.de>  
28-29/4 DE BAD EMS/LAHN. Marmorsaal und Kurtheater. Beurs (M). <info@bodeverlag.de> 

www.emser-mineralientage.de 
28-29/4 HU BUDAPEST. Lurdy-ház, Könyves Kálmán krt. 12. 10-19 h. Beurs (M). <lelkes13@gmail.com> 

www.asvanyborze.eu 
28-29/4 FR REANS (32). Salle des fêtes. Ruil-beurs. 
28-29/4 FR MANDELIEU LA NAPOULE (06). Palais Europa. Beurs (M-F-J-E). <blanc.fils@cegetel.net> 
28-29/4 FR SAVIGNEUX (42). Salle polyvalente. Beurs (M). 
28-29/4 FR BEAUNE (21). Halles de Beaune. Beurs. 
28-29/4 FR STELLA PLAGE (62). Maison du Temps Libre César et Philippe. Beurs. 
28-29/4 FR PERIGUEUX (24). Avenue Winston Churchill, Coulouniex. 
28/4 FR EYMOUTIERS (87). Salle des fêtes, route d'Uzerche. Ruil-beurs. 
28/4 FR BOURG-LES-VALENCE (26). Salle des Sapins. Ruil-beurs. 
28/4 AT WIEN. Haus der Begegnung, Angererstraße 145. 10-18 h. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
28/4 DE DRESDEN. TUDresden, Mommsenstraße 13. 10-16 h. Beurs (M-F). <backmann@gmx.de> 
29/4 DE ISDORF (AACHEN). Rathaus, Hubertusstraße (bij B57). 11-17 h. Beurs (M-F). 
29/4 AT KIRCHBICHL (TIROL). Restaurant Strandbad. 9-16 h. Beurs (M-F). 

<armin1gaby1@gmx.de> 
4-6/5 CZ TIŠNOV. Sokolovna, gymnázium + zákl. škola. 11-19/9-19/9-16 h. Beurs (M). 

<andrej.sucko@wo.cz> www.mineral-tisnov.wz.cz 
5/5 DE ILFELD. Harzhotel Zur Tanne, Ilgerstraße 8. Beurs (M). <jwesiger@yahoo.de> 

www.manganit.de 
5/5 AT SPITAL/DRAU. Stadtsaal. 8-15 h. Beurs (M). <manfred.doepper@aon.at>  
 

5-6/5  BE ANTWERPEN. Minerant, beurs van MKA vzw. 
   AntwerpExpo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen 
 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 Info : Paul Bender, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. 
    03 4408987. <paul.bender@skynet.be>  
    www.minerant.org/mka/minerantnl.htm 

 
5-6/5 AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz Josef Straße 7. Beurs (M-J). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
5-6/5 CH BUCHS SG. Berufsbildungszentrum. Beurs (M-J). <silvio.graessli@bluewin.ch> 
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5-6/5 FR THOUARS (79). Château de Thouars, rue des Martyrs de la Résistance. 10-19 h. 
Beurs (M-F). <sgpthouars@voila.fr> 

5-6/5 DE GÖPPINGEN. Stadthalle, Blumenstraße 41. 9-16 h. Beurs. <he-anders@web.de> 
5-6/5 DE STARNBERG. Schloßberghalle, Vogelanger 2. Beurs (E). <saschapfaller@gmx.de> 
6/5 DE PASSAU. Bräukeller Hacklberg, Beäuhausplatz 3. 10-16.30 h. Beurs (M).  
6/5 IT COSSATO (BI). Nuovo Mercato Coperto Comunale, Piazza Croce Rossa. Beurs (M-F). 
12/5 DE HOHENLEUBEN. Reußischer Hof, Zeulenrodaer Straße 25. 10-16 h. Beurs (M-F-J-E). 
12/5 FR SAINT-ETIENNE-CANTALES (15). Salle polyvalente. Ruil-beurs. 
12-13/5 NL 'S HERTOGENBOSCH. Brabanthallen, Diezekade 2. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<info@exporijswijk.nl> denbosch.mineraalinternationaal.nl 
12-13/5 DE ASCHAFFENBURG. Frankenstolz Arena, Seidelstraße 2. 11-17/10-17 h. Beurs (M). 

<peter.loehr@aschaffenburg.de> www.aschaffenburg.de  
12-13/5 AT LINZ. Volkshaus Volkshaus Keferfeld-Öd, Landwiedstraße 65. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
12-13/5 SL TRZIC. Dvorana trziskih olimpijcev Hall. 9-19/9-18 h. Beurs (M-F). <tdtrzic@siol.net> 
12-13/5 IT GENOVA. Centro Congressi Porto Antico. 9.30-19 h. Beurs (M-F-E). 

<genovamineralshow@libero.it>  www.genovamineralshow.com 
12-13/5 FR BLAGNAC (31). Salle polyvalente du Ramier. 10-19 h. Beurs (M-F-E). 
13/5 DE FREUDENSTADT. Turnhalle, Turnhallenstraße. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<fomineral@ hotmail.de> 
19/5 NO KONGSBERG. Norsk Bergverksmuseum. Beurs. 
19-20/5 AT RANKWEIL. Vereinshaus, Untere Bahnhofstraße 10. 10-18 h. Beurs (M-J-F-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
19-20/5 FR CAMBRAI (59). Palais des Grottes. 9.30-18.30 h. Beurs (M-F). <agcambrai@yahoo.fr> 
19-20/5 FR MONTCEAU-LES-MINES (71). l'Embarcadère, quai Jules Chagot. Beurs (M-F). 
19-20/5 FR CAMBRAI (59). Palais des Grottes. Beurs. 
19-20/5 FR BARCARES (66). Mas de l'Ille. Beurs. 
19-20/5 FR SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques Brel. Beurs (M).  
19-20/5 CH ZÜRICH. Kongresshaus. 10-19 h. Beurs. <info@mineralienmesse.ch> 

www.mineralienmesse.ch   
20/5 NL VENLO. Venlonazaal, Hogeweg 10. 10-17 h. Beurs (M). 

<h.rayer@planet.nl> www.rayer-minerals.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Minerant 
5 en 6 mei 2012 
Zorg... dat je derbij bent ! 
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De column van Cronstedt 
 

 
Kamikaze-mineralen 
 
Eén van de leuke dingen aan 
mineralen, is dat ze zich vaak 
als mooie kristallen te voor-
schijn toveren. Een mooie kleur 
is natuurlijk niet mis, maar 
naast die mooie kleur is het 

toch vooral de habitus van een mineraal dat ons 
doet watertanden. De perfecte vormen van kristal-
len, de symmetrie die ze uitstralen, de glans op 
hun vlakken en de heldere materie binnenin; het 
doet ons allemaal smelten voor deze ultieme vorm 
van natuurschoon. Je zou er als het ware lyrisch 
van worden! ;-) 
 
Mineralen vertonen dus vaak kristallen. Sterker 
nog, om als een volwaardig mineraal door het le-
ven te gaan, is één van de vereisten dat je inwen-
dige structuur mooi geordend moet zijn: je moet 
kristallijn zijn. Dat houdt dus niet automatisch in 
dat je ook steeds kristallen moet tonen. Neen, een 
massief stuk calciet bijvoorbeeld toont géén kristal-
vlakken, maar is toch kristallijn en dus een vol-
waardig mineraal. Heb je daarentegen géén inwen-
dige structuur, dan ben je amorf, en val je in prin-
cipe uit de (mineralen)boot! 
 
Uiteraard zijn er altijd enkele pipo's die de uitzon-
dering op de regel vormen. Allophaan en opaal bij-
voorbeeld zijn zo'n buitenbeentjes, die door de 
IMA nog steeds als volwaardige mineralen be-
schouwd worden, niettegenstaande ze amorf zijn 
van bij de geboorte! Maar het kan ook erger … 
 
Het zal je als mineraal maar overkomen. Dan doe 
je tijdens je vorming nog zo je best om mooie kris-
tallen te bouwen... Nog terwijl je staat te denken 
van “zie me hier nu eens schitteren met mijn mooi-
gevormde kristalvlakken”, begint er binnenin al iets 
aan je “te knagen”... Je voelt dat je mooie, inwen-
dige structuur vernietigd wordt en uit elkaar valt, 
waardoor je hoe langer hoe minder kristallijn bent, 
tot je uiteindelijk helemaal metamict wordt; het 
trieste eindpunt van alle kamikaze-mineralen. 
 
Het woord metamict werd voor het eerst gebruikt 
in 1893 door Brøgger voor een groep van amorfe 
substanties, zoals hyalien (= opaal) en “porodien” 
(=algemene term voor amorfe stoffen). Enkele ja-
ren later legde Hamberg (1914) de vinger op de 
wonde: sommige kristallijne stoffen werden amorf 
door de invloed van radioactieve straling (α-

deeltjes). Het proces zelf noemt men metamictisa-
tie of amorfisatie van de kristalstructuur. Neen, doe 
geen moeite, het staat niet in “den Dikke”. :-) 
 
De straling die hiervoor verantwoordelijk is, is af-
komstig van het radioactief verval van vooral urani-
um (U) en thorium (Th). Veel complexe oxiden van 
zeldzame aarden (en Niobium en Tantalium) bevat-
ten vaak ook U en Th, waardoor zij als het ware 
gedoemd zijn om metamictisatie te ondergaan! Als 
voorbeeld kunnen we hier aeschyniet, euxeniet en 
leden uit de pyrochloorgroep aanhalen. Maar ook 
andere mineralen zijn onderworpen aan dit nood-
lot: denk maar aan de silikaten zirkoon, allaniet en 
gadoliniet, die allemaal een behoorlijke portie ra-
dioactieve elementen (kunnen) bevatten. 
 
Uiteraard is radioactief verval tijdsgebonden, en 
zullen relatief jonge mineralen een veel betere 
conditie hebben dan hun veel oudere lotgenoten 
(jaja, niet alleen bij de mensen!). Zo zijn de zirko-
nen uit de Eifel bijvoorbeeld nog in topvorm (glas-
helder en kristallijn), omdat de tand des tijds nog 
niet de tijd heeft gehad om zijn tanden te zetten in 
de kristalstructuur... 
 
Gelukkig is er goed nieuws voor sommige van deze 
kamikaze-mineralen, die door een “gebrek aan 
structuur” hun status van volwaardig mineraal 
dreigen te verliezen! Dank zij moderne apparatuur 
zoals XRD, Raman spectroscoop, SAED en HRTEM 
kan men tegenwoordig op zoek gaan naar kleine 
zones in metamicte kristallen die nog “restjes van 
de oorspronkelijke kristalstructuur bevatten” en 
waarvan men de kristalstructuur en de samenstel-
ling alsnog ondubbelzinnig kan bepalen. Het zijn 
dus spannende tijden voor de metamicte minera-
len ! 
 
W. C. Brøgger, Salmonsens Store Illustrerede Konversations-

lexicon 1 (1893), pp. 742–743. 
A. Hamberg, Geol. För. Förh. 36 (1914), pp. 31–96. 
 

Kristalheldere groetjes,  
 
 
 
 
P.S. 
Reacties op mijn column zijn altijd welkom via 
axel.cronstedt@mineralogie.be 
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Sainte-Marie-aux-Mines... 
is toch niet dood ! 
 
 
 
 

Rik Dillen 
 
In het verslag over de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines 2011 vermeldde Raymond Dedeyne al de 
geruchten als zou de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines ergens in de nabije toekomst verhuizen 
naar Colmar. Ondertussen was alles de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen, en zou 
dit jaar al de beurs EuroMineral - EuroGem overgebracht worden van het mijnstadje naar het "Parc 
Expo de Colmar". Maar... klap op de vuurpijl : uiteindelijk werd op 21 februari 2012 het nieuws 
verspreid dat de organisatoren van de beurs in Colmar de handdoek in de ring gooien, maar dat de 
beurs in Sainte-Marie-aux-Mines gewoon doorgaat, zij het nu georganiseerd door een plaatselijk 
comité van het gemeentebestuur. We willen u het ganse verhaal niet onthouden... je kunt kiezen 
of je het een soap of een thriller noemt . 
 
Toen ik in 1973 voor het eerst de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines bezocht parkeerde ik mijn au-
to nog voor de trappen van het theater, en hoefde je niet eens op voorhand een hotelkamer te re-
serveren. De enkele restaurantjes die het stadje rijk was zorgden voor de catering voor de 100 of 
200 exposanten en een stuk of 1000 bezoekers. Frans en Duits (en af en toe wat Nederlands) wa-
ren de voertalen, en op een halve dag had je het meeste wel gezien. 
 
Vorig jaar, in 2011, bezocht ik deze beurs voor het eerst opnieuw, en viel ik van de ene verbazing 
in de andere. Ik kwam als het ware op een andere planeet terecht... waar vroeger de parking van 
een dorps-supermarkt ruim voldoende was, werden nu parkeerterreinen gebruikt tot 5 km van het 
centrum, met een shuttle-bus service. Je moest ruim op voorhand een hotelkamer reserveren, en 
voor sommigen lukte dat maar als ze bereid waren dagelijks tot meer dan 50 km te pendelen... 
Heel de gemoedelijke atmosfeer van weleer was weg, en je hoort er tegenwoordig meer Chinees, 
Russisch, Arabisch en Engels dan het vertrouwde Frans of Elzasser-Duits. Het is zowat de derde 
mineralenbeurs ter wereld geworden, na Tucson en München. 
 
Alles begon in 1962, toen François Lehmann een zogenaamde "Mine Day" organiseerde, in op-
dracht van de plaatselijke filmclub. Twee jaar later werd de tentoonstelling omgedoopt tot 
"Stones", en werd het stilaan een streekattractie. Pas in 1966 werd beslist om elk jaar een beurs te 
organiseren in het eerste week-end van juli. Vanaf 1992 werd het evenement verschoven naar het 
laatste (of voorlaatste) week-end van juni. Niemand had op dat moment gedacht dat deze 
plaatselijke beurs zou uitgroeien tot een 
van de grootste ter wereld. In mei 1973 
organiseerde François Lehmann ook de 
eerste mineralenbeurs in het toenmalige 
oostblok, in Trzic, Slovenië, de zusterstad 
van Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
In 1981 werd de organisatie overgedragen 
aan Michel Schwab, die het evenement liet 
evolueren tot een volwassen internationa-
le, professionele organisatie (Mineral Con-
cepts SARL), die alsmaar bleef groeien. 

???
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De beurs van Sainte-Marie-aux-Mines was de laatste jaren stilletjesaan helemaal uit zijn voegen 
aan het barsten, en vorig jaar had men het gevoel dat deze situatie sowieso niet tot in de eeuwig-
heid kon blijven duren. De inrichters werden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met 
organisatorische en veiligheidsproblemen die onoplosbaar leken. Zowel het aantal exposanten als 
het aantal bezoekers is in een kleine 50 jaar met een factor tien gestegen, en dat vraagt natuurlijk 
een andere aanpak. Een audit leidde tot een reeks non-conformiteiten die moesten opgelost wor-
den om potentiële problemen te voorkomen. Kortom, de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines was 
gegroeid zoals de croton van Jos Vandeloo, en het zou moeilijk worden om het geheel onder con-
trole te houden. 
 
De grote troeven van de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines van weleer, de kleinschaligheid, de ge-
moedelijkheid, authenticiteit enzovoort zijn ook bijna de ondergang geworden. Hoe dan ook, de or-
ganisatoren vonden het om diverse redenen niet meer mogelijk om dit monster-evenement nog 
langer in een klein stadje als Sainte-Marie-aux-Mines te laten plaatsvinden. Natuurlijk hebben mo-
gelijk ook commerciële argumenten meegespeeld. 
 
Oorspronkelijk was in 2011 aangekondigd dat men overwoog om rustig tegen 2014 het ganse 
beurs-circus te verhuizen, zo'n beetje ter gelegenheid van de 50ste editie. Toen men echter in het 
najaar van 2011 rapporten kreeg met een aantal eisen aan dewelke voldaan zou moeten worden, 
vonden de organisatoren het welletjes, omdat zij vreesden dat dan de beurs fundamenteel onleef-
baar zou worden, en hebben ze beslist om onmiddellijk Sainte-Marie-aux-Mines te verlaten. Een op 
zijn minst spectaculaire beslissing, want overal en nog wat was de beurs voor 2012 al aangekon-
digd met als locatie Sainte-Marie-aux-Mines ! 
 
Het zal uiteraard niemand verwonderen dat de stad Sainte-Marie-aux-Mines deze kip met gouden 
eieren niet zomaar zou laten slachten, en in het najaar 2011 barstte de grote discussie los tussen 
de organisatoren en het stadsbestuur, met als resultaat : de organisatoren wilden hun beurs defini-
tief verhuizen naar Colmar, en het stadsbestuur van Sainte-Marie-aux-Mines zou een eigen beurs 
organiseren in hun stad. 
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Voor vele verzamelaars en exposanten was deze nakende verhuis van het gemoedelijke Sainte-
Marie-aux-Mines naar het zakelijke Colmar sowieso een afknapper, maar uiteraard waren er ook 
die deze evolutie toejuichten. 
 
Beide organisaties waren ondertussen gestart met een publicitaire campagne, waarbij zij beiden 
probeerden exposanten en bezoekers naar hun evenement te lokken. In diverse tijdschriften, zoals 
Le Règne Minéral, Lapis enz. werden de standpunten van beide partijen weergegeven. Allerlei 
communiqués werden her en der gepubliceerd, met al dan niet officiële standpunten. Op de vraag 
"wie had er gelijk" kunnen we helaas geen antwoord geven : allicht had, zoals dat vaak gaat bij 
geschillen, iedereen ergens een beetje gelijk. 
 
In ieder geval liet ook het gemeentebestuur van Sainte-Marie-aux-Mines zich niet onbetuigd. Een 
comité, in het leven geroepen door burgemeester Claude Abel, organiseerde ook een mineralen-
beurs op de traditionele plaats, op dezelfde data, namelijk van 21 tot 24 juni, en gaat er sowieso 
mee door. De gegevens van deze beurs vind je op www.sainte-marie-mineral.com. 
 
Plots kwam, op 21 februari, een bericht als een donderslag bij heldere hemel : diverse bronnen 
meldden plots dat ondanks de voorbereidingen die al in een zeer ver gevorderd stadium waren, de 
beurs van Colmar, georganiseerd door Mineral Concepts SARL, geannuleerd wordt. 
  
Onmiddellijk werd door Mineral Concepts SARL een officieel communiqué verspreid waarin die ge-
ruchten bevestigd werden. De organisatoren waren uitgegaan van minimaal 700 exposanten om 
het geheel rendabel te krijgen, maar in februari waren er nog maar 450 (volgens andere bronnen 
veel minder) geregistreerd. Daarop gaven ze er de brui aan. 4 Werknemers van de SARL Mineral 
Concepts moesten ontslagen worden. 
 
Voor tal van exposanten die nog niet beslist hadden of ze in Sainte-Marie-aux-Mines zouden blij-
ven, dan wel mee zouden verhuizen naar Colmar, is het dilemma nu alleszins opgelost : ze gaan 
naar Sainte-Marie-aux-Mines of ze gaan niet. Hoe dan ook wacht het organiserend comité van de 
stad Sainte-Marie-aux-Mines een zware taak : de beurs zijn oorspronkelijke "Schwung" teruggeven, 
en ervoor zorgen dat voor alle veiligheids- en organisatorische problemen een oplossing gevonden 
wordt. Als we hun communiqué's lezen zijn ze ervan overtuigd dat het moet lukken. 
 
Alleszins had ik al mijn voorzorgen genomen, en een hotelkamer gereserveerd halfweg tussen 
Sainte-Marie-aux-Mines en Colmar. Ik kon dus sowieso letterlijk alle kanten op. 
See you in Sainte-Marie-aux-Mines !  
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Mineraal van de maand 
oyeliet 
 
 
 

Rik Dillen 
 
Oyeliet is een inosilicaat, wat inhoudt dat de structuur opgebouwd is uit ketens (of dubbele ketens) van 
SiO4-tetraëders. De structuur is nog altijd niet tot in de details opgehelderd. Het is min of meer familie 
van o.a. tobermoriet, plombieriet, tacharaniet en denisoviet. 
 
tobermoriet Ca4-5Si6O15(O,OH)2.5H2O 
plombieriet Ca5Si6016(OH)2.7H2O 
tacharaniet Ca12Al2Si18O51.18H2O 
denisoviet (K,Na)Ca2Si3O8(F,OH) 
oyeliet Ca5BSi4O14(OH).6H2O 

 
Qua celparameters lijkt oyeliet verwant met de tobermorietgroep-mineralen, maar oyeliet bevat, in te-
genstelling tot tobermoriet een significante hoeveelheid boraationen, en ook meer calcium. Metingen 
met ramanspectrometrie hebben overigens aangetoond dat de silicaatketens in oyeliet significant ver-
schillen van die in tobermoriet (Biagioni C. et al, 2009). 
 
De roosterparameters zijn a = 11.25 Å, b = 7.25 Å, c = 20.46 Å, Z = 2. Het mineraal is (pseudo-ortho-
rhombisch, en de ruimtegroep kon tot nu toe nog niet bepaald worden. Een goede samenvatting van 
wat momenteel bekend is over dergelijke structuren vind je zoals gewoonlijk op het internet : 
www.dst.unipi.it/download/TLL.ppt. Oyeliet vormt parallelle en schoofvormige aggregaten van prismati-
sche kristallen. Het is wit tot beige en rose-achtig, het is halfdoorschijnend en vertoont een glasglans. 
Het is vrij hard (5 in de schaal van Mohs), en de densiteit is ongeveer 2.6. 
 
Oyeliet werd officieel ontdekt in de Fuka mine, Bitchu-cho, Takahashi City, Okayama Prefecture, Chugo-
ku, Honshu, Japan. En nee, Fuka heeft niets met het beruchte Fukushima te maken (Fuka ligt ergens 
midden tussen Hiroshima en Kyoto; Fukushima ligt ten noorden van Tokyo). De mijn werd oorspronke-
lijk uitgebaat voor de erg zuivere calciet die er voorkomt, en die werd ontgonnen om het poeder te ver-
werken in... tandpasta ! Heel speciale omstandigheden hebben ertoe geleid dat in deze mijn tal van ui-
terst zeldzame mineralen gevonden (en ontdekt) werden : het gaat om een boorhoudend kalk-skarn 
complex dat maar sporen ijzer bevat, en geprangd zit tussen een calciet-lichaam en een magmatische 
intrusie. Het verzamelen van mineralen is er het exclusieve voorrecht van Okayama University. 
 
In totaal werden er een tachtigtal verschillende mineralen gevonden, en voor meer dan tien species is 
het de type-vindplaats : bicchuliet, clinotobermoriet, fukaliet, henmiliet, kusachiiet, morimotoiet, numa-
toiet, okayamaliet, oyeliet, parasibirskiet, shimazakiiet en takedaiet. Voeg daar dan nog wat namen aan 
toe als baghdadiet, froloviet, nifontoviet en solongoiet, en je krijgt al gauw een idee van de hoeveelheid 
kwijl die elke rechtgeaarde systematicus produceert wanneer hij begint te fantaseren over een bezoek 
aan deze vindplaats. De ultieme natte droom van de systematische verzamelaar dus. Er is trouwens nog 
een tweede vindplaats van oyeliet op het Japanse Honshu-eiland, namelijk een groeve in de buurt van 
de stad Ise, Mie Prefecture, Kinki, Honshu, Japan. 
 
Hoewel de Fuka mine officieel genoemd wordt als de type-vindplaats, werd een heel gelijkaardige fase 
al veel eerder, in 1956 ontdekt in de Crestmore Quarry, Riverside Co., California (Heller en Taylor, 1956; 
McConnell, 1954). Het werd al die tijd verkeerdelijk als tobermoriet-10A" bestempeld, en zo zijn niet de 
Amerikanen, maar de Japanners met de pluimen gaan lopen. De specimens afkomstig van de Crestmore 
Quarry zijn overigens verre van spectaculair : het gaat eerder om vuilbeige vlekjes en overkorstingen of 
adertjes. Verder is er nog een minder bekende vindplaats in Israël. 
 
Uiteraard is de super-vindplaats van oyeliet de N'Chwaning # 2 mijn, een kilometer of 30 ten noordwes-
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ten van Kuruman, in het Kalahari Manganese Field (KMF), Northern Cape Province, Kuruman District, 
Zuid-Afrika. Hier komt oyeliet voor als witte overkorstingen, mat tot zijdeglans, samen met uitstekend 
gekristalliseerde olmiiet-kristallen en rozige bultfonteinietnodulen. Sommige van de prismatische kristal-
letjes zijn een centimeter lang, maar meestal gaat het om kristalletjes tot enkele mm. Oyeliet is niet 
moeders mooiste in het N'Chwaning gezinnetje, maar gezien het feit dat het nog maar op een vijftal 
vindplaatsen ter wereld werd aangetroffen mag je toch van een uitzonderlijke kwaliteit spreken voor dit 
zeldzame mineraal. De aangeboden oyliet-specimens zijn afkomstig van de N’Chwaning II mijn (zie arti-
kel op pagina’s 97 tot 101). 
 
Oyeliet werd genoemd naar Jiro Oye, een mineraloog van de universiteit van Okayama in Japan. Type-
materiaal wordt bewaard in het National Science Museum, Tokyo, en in het National Museum of Natural 
History, Washington, D.C. (het zgn. "Smithsonian Institution"). 
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Oyeliet-aggregaat met kleine 
calcietkristallen. Beeldbreedte 
25 mm. Verzameling en foto 
© Pierre Rondelez. 
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Oyeliet is één van vele zeldzame mineralen die het uitgestrekte mijnbouwgebied in de Zuid-Afri-
kaanse Kalahari regio wereldberoemd heeft gemaakt in kringen van mineralenverzamelaars. In on-
ze contreien is dit mineralen eldorado amper gekend, jammer, zeer jammer. Maar ik loop te hard 
van stapel, ik zou beter met het begin van dit relaas starten. 
 
Een paar jaren geleden kwam ik, via het internet, in contact met een Zuid-Afrikaanse mineralenver-
zamelaar/dealer en vanaf de eerste e-mails bleek het tussen ons wonderwel te klikken. Hij is een 
fantastische kerel die ginds zeer kort op de bal speelt, die iedereen in het plaatselijke mineralenwe-
reldje kent en die blijkbaar heel goed op de hoogte is van elke recente vondst zij het in de Wes-
sels-, in de N'Chwaning II- of de N'Chwaning III mijn. 
 
In de lente van 2010 krijg ik nog maar eens een email vanuit Zuid-Afrika waarin hij me vertelt over 
een buitengewone deal die hij voor elkaar kreeg. In Black Rock / Kuruman District heeft hij een 
enorme voorraad KMF (Kalahari Manganese Field)mineralen “blind” gekocht. Meer dan vijfhonderd 
ongeopende dozen en kisten met ouder materiaal voornamelijk uit de N'Chwaning II mijn. De 
eerste honderd dozen heeft hij, na betaling van het voorschot, reeds meegekregen en eens thuis is 
hij direct, nieuwsgierig als een kind op Sinterklaasmorgen, begonnen met het uitpakken en 
inspecteren. Ik citeer de laatste zin van die lange email letterlijk : “This find will keep you on the 
edge of your chair for months to come, Pierre“, wat vrij vertaald luidt : “Deze vondst zal je op het 
puntje van je stoel houden voor de volgende maanden, Pierre“. Inderdaad, wat volgt in de 
daaropvolgende weken is een toevloed van foto's die moeten bewijzen wat een formidabele 
aankoop hij gedaan heeft. Naast 
de “gewone” KMF mineralen zo-
als olmiiet (wat heet “gewoon”?), 
bultfonteiniet, andradiet en he-
matiet verschijnen ook foto's van 
de KMF zeldzaamheden in mijn 
mailbox. Ik krijg nu specimens te 
zien met namen die ik in mijn bij-
na 40-jarige mineralenloopbaan 
nog nooit ben tegengekomen, zo-
als: shigaiet, gageiet, henriter-
mieriet en andere. 

Uitzonderlijke oyeliet uit de
N'Chwaning II mine, Zuid-Afrika 
 
 
Pierre Rondelez 
 

1

2
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Figuur 3. Oyeliet-aggregaten op 
glasheldere calcietkristallen. 
Beeldbreedte 2 cm. Verzameling en 
foto © Pierre Rondelez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toegegeven, mijn Zuid-Afrikaanse vriend heeft vele kwaliteiten maar mineralenfotografie is nu niet 
echt zijn sterkste kant. Vooral bij de kleinere kristallen heeft hij moeite om die haarscherp op beeld 
te krijgen en ik hoop dat deze in realiteit dan ook niet wazig zullen blijken. Uit ervaring weet ik 
echter reeds dat zijn materiaal steevast van goede kwaliteit is. 
 
Ik maak een uitgebreide selectie uit al dat moois, betaal de afgesproken prijs en dan rest enkel 
nog het wachten tot mijn “Zuid-Afrikaans-Sinterklaas” pakket aan de deur afgeleverd wordt. 
Bij mijn selectie horen ook een aantal oyeliet specimens. Vroeger kreeg ik reeds oyeliet kristallen 
uit de N'Chwaning II mijn toegestuurd. De minuscule witte, vezelige kristalgroepjes zaten steevast 
op heldere calcietkristallen maar je had een héle goede loep of, beter nog, een degelijke 
binoculaire microscoop nodig om ze te onderscheiden. Kleine witte pluisjes die je moest proberen 
te bekijken zonder al te hevig uit te ademen of ze waren foetsie ! 
 
Voor de nieuwe oyeliet oogst heb ik helemaal geen optische hulpmiddelen nodig. Sneeuwwitte oye-
liet kristalgroepen tot 14 mm (!) zitten op glasheldere calcietkristallen. De meeste aggregaten zijn 
quasi bolvormig, samengesteld uit talloze witte naaldjes of gebogen blaadjes (figuur 3). Zeldzamer 
zijn meer kubusvormige groepjes waar de oyelietkristallen blokvormige hydroxylapophylliet over-
groeid hebben. Naast de reeds vermelde begeleiders calciet en hydroxylapophylliet zitten in het 
pakket ook twee specimens met witte oyelietbollen, op een bruine, niet gedetermineerde on-
dergrond, samen met lichtblauwe celestienkristallen, een prachtige kleurrijke combinatie (figuur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 4 

Witte oyelietbollen 
samen met blauwe 
celestienkristallen. 

Beeldbreedte 22 mm. 
Verzameling en foto 
© Pierre Rondelez. 
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Figuur 5. Specimen met witte oyeliet-bolletjes, beige olmiiet en roze bultfonteiniet-aggregaten. 
 
Jawel, Pierre schuift langzaam maar zeker op naar de punt van de stoel..., maar er komt nog meer! 
In september 2010 vind een bijzonder intrigerende foto in mijn mailbox. Er is een groot, magnifiek 
specimen van ongeveer 20 x 10 x 8 cm op te zien, liggend in het Zuid-Afrikaanse gras. Ik herken 
grote, oranjebruine olmiiet bollen en schoofvormige aggregaten, samen met vele onbekende roze 
en witte bollen (foto bovenaan). 
 
De begeleidende tekst vermeldt naast de afmetingen enkel “large specimen with olmiite and bult-
fonteinite”. Natuurlijk heb ik interesse in dit, naar mijn intuïtief aanvoelen, uitzonderlijk specimen ! 
Bij verdere navraag blijkt dat dit het grootste exemplaar is van een lot met een 20-tal stukken en ik 
reserveer dan ook prompt het ganse lot. Nu zit ik pas echt op het uiterste puntje van mijn stoel. Ik 
heb ondertussen 10 foto's gekregen van de beste stukken uit dit lot. Zowel ikzelf als mijn vriend 
denken dat het hier gaat om de inhoud van een kleine “speciale” N'Chwaning II pocket. 
Op mijn vraag welke bolletjes nu eigenlijk die bulfonteinieten zijn, komt het laconieke antwoord, 
vrij vertaald: “Ik weet het eigenlijk zelf niet zeker, ik heb zoiets nog nooit gezien, maar denk dat ze 
beide bultfonteiniet zijn...”. Dit lijkt me heel onwaarschijnlijk en ik ga op zoek naar de identiteit van 
de twee onbekende bolvormige aggregaten. Een makkie denk ik want ik heb alle kennis op het im-
mense internet binnen handbereik. 
 
Ik begin met veel goede moed alle 2040 mineralenfoto's van KMF specimens op Mindat te bekij-
ken. Ik kom veel witte bolvormige aggregaten tegen en ook een redelijk aantal roze bolletjes maar 
de combinatie olmiiet + witte + roze bollen valt nergens te bespeuren. Dan maar een paar foto's 
geplaatst op het Mindat forum met de vraag om hulp bij determinatie. Ook daar komen een aantal 
antwoorden die zeer vaag blijven. Als laatste hoop besluit ik enkele Zuid-Afrikaanse mineralendea-
lers, gespecialiseerd in KMF mineralen, aan te schrijven maar ook daar vang ik bot, wel is een van 
hen zeer geïnteresseerd in eventuele aankoop van deze specimens maar daar ga ik dan natuurlijk 
niet op in ! 
 
Een andere correspondent verwijst naar de foto op pagina 168 van het boek “The Manganese Ad-
venture” van Cairncross B.et al. (1997), waarop roze bulfonteiniet bolletjes te zien zijn die over-
groeid waren met een witte, vezelige oyeliet korst. Ik zeg wel “waren” want de mijnwerker of dea-
ler heeft geprobeerd die “storende” korst eraf te wassen en er blijft niet veel meer van over. Hier 
toch ook weer geen spoor noch vermelding van het derde, meest prominente mineraal olmiiet. De 
twijfel blijft groot. 
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Figuur 6. Een grote roze bulfonteiniet bol met witte oyeliet bolletjes op lichtbruine olmiiet kristallen. 

Verzameling en foto © Pierre Rondelez. 
Figuur 7. Roze bultfonteiniet met witte oyelietbollen. Specimen 4.8 cm breed. 

Foto © Pierre Rondelez, verzameling Patrick Coene. 
Figuur 8. Schoofvormig olmiiet-aggregaat op roze bultfonteiniet en witte oyelietbollen. Beeldbreedte 16 mm. 

Verzameling en foto © Pierre Rondelez. 
Figuur 9. Prismatisch olmiietkristal op witte oyelietbollen. Beeldbreedte 6 mm. 

Foto © Pierre Rondelez, verzameling Herwig Pelckmans. 
 
 
In de late herfst van 2010 ontvang ik dan eindelijk het pak met de “intrigerende” mineralen uit 
Zuid-Afrika en aanschouw ik alle mineralen uit die fameuze N'Chwaning II pocket voor het eerst in 
al hun glorie. Zonder uitzondering prachtig materiaal en beslis ik om verder te gaan en die twee 
onbekende bolletjes te laten analyseren, dit lijkt me te uniek te zijn om het niet te doen. Tijd nu 
ook om mijn fotoapparatuur op te stellen en aan de slag te gaan om de specimens en vooral de-
tailopnames op de gevoelige digitale plaat vast te leggen (foto's 6, 7, 8 en 9). 
 
Via Herwig Pelckmans krijg ik de gegevens van John Attard uit San Diego, Californië die voor een 
heel aanvaardbare prijs X-stralendiffractie analyses aanbiedt aan mineralenverzamelaars (voor wie 
geïnteresseerd is : http://attminerals.com/x-ray_diffraction_service.htm). Wat meer is, naast het 
analyseresultaat krijg je ook de interpretatie van de gegevens, onontbeerlijk wat uiteindelijke iden-
tificatie van het onbekende staal betreft. Binnen de kortste keren heb ik een akkoord met John en 
zijn de twee stalen onderweg naar San Diego, één roze bol en één witte bol, elk ter grootte van 
een kleine rijstkorrel, zorgvuldig van de matrix losgepeuterd en elk apart in een plastiek zakje met 
sluiting. 
 
 
 

6 7

8 9
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Figuur 10. X-stralendiffractogram van het onderzochte oyelietkorreltje. Analyse John Attard. 
 
John is blijkbaar een heel vlugge en competente werker want amper een paar weken later krijg ik 
de twee analyseresultaten doorgemaild. Eindelijk kan ik met zekerheid, naast de olmiiet, ook op de 
twee andere mineralen een naam kleven. De roze bolletjes zijn dan toch bultfonteiniet maar dan 
wel met een bijzonder intens roze kleur, de witte bolletjes zijn oyeliet, met soms een lichtgroene 
kern van datoliet. 
 
Misschien werden of zullen ooit nog pockets met zulke inhoud geopend worden in één van de KMF 
mijnen, misschien ook niet... 
 
N.B., het grote specimen “in het gras” van foto 5 bevindt zich nu in de mineralenverzameling van 
het Natuurhistorisch Museum van Wenen, Oostenrijk. 
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