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MKA-kalender 
 
 
Op vrijdag 4 mei 2012 is er géén vergadering in 's Gravenwezel 
(vooravond Minerant), en de maandelijkse vergadering in Edegem is op 
25 mei 2012 ! 
 
 

Zaterdag 5 en zondag 6 mei 2012 

 

 

 
 
 

Vrijdag 25 mei 2012 
 

 
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Eldsdonk. Openbaar 
vervoer : bus 32. 
 
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 petaliet van de Rubicon mine in 
Namibië aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer. 

 
20.15 h  
 
 
 
 

De lenteschoonmaak is misschien al achter de rug, tijd dus 
voor het meer gedetailleerde werk : je mineralenverzameling. 
Alle denkbare methodes voor het reinigen van mineralen 
passeren de revue, inclusief een paar eerder exotische en/of 
onorthodoxe methodes. Rik zal je haarfijn uitleggen hoe je je 
specimens veel beter tot hun recht kunt laten komen door ze 
grondig maar toch voorzichtig te reinigen, maar ook wat je 
beter niet doet. Rik heeft ondertussen al zo'n 40 jaar ervaring 
met het verzamelen (en dus ook reinigen) van mineralen, met 
een extra toegevoegde waarde omdat hij chemicus is. 

Rik Dillen
" Mineralen goed reinigen"

In juni zijn géén vergaderingen gepland in Edegem wegens de 
jaarlijkse sluiting van het Elzenhof.
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Zaterdag 26 mei 2012 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h. 
 
Practicum 
We maken o.a.  gebruik van onze nieuwe donkerveld microscoop. Met behulp van deze 
microscoop kunnen we snel  de insluitsels in allerlei edelstenen bestuderen. Iedereen mag 
stenen meebrengen  om te onderzoeken. 
 
 
 
 

Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant ! 

 

 
Uw actieve hulp is ook dit jaar 

ONMISBAAR ! 
 

Praktische informatie 
 Het toegangsgeld is 4 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezins-

leden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen 
dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang. 

 Er is extra man- of vrouwkracht nodig, o.a. voor de tickettenverkoop. We zullen met een 
vooraf afgesproken beurtrolsysteem werken. 

 De bar wordt door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer dan welkom. 
 Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het 

openbaar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken. 
Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zustervereni-
gingen en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over Minerant te ver-
spreiden. Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je uiterste best om met die mid-
delen de meest efficiënte publiciteit te maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-ketting-
brieven... maar het is voor de goede zaak. Nét zoals andere jaren is het ook deze keer van 
vitaal belang dat er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.  
Minerant 2012 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191 in Ant-
werpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo (vroeger 
"Bouwcentrum") is sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de belangrijkste infra-
structuur voor beurzen, evenementen en congressen. 
 
Oriëntatie-hulp : 
 
 Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) 
tram 2, richting Hoboken, die voor de ingang van Antwerp Expo stopt (ongeveer 10'). 
 
 Tram en busverbindingen : 
Tram 2 en 6, buslijnen 17, 22, 25, 26, 27, 38 en 298 
 
 Met de auto : 
 Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct 

aansluiting op de Vogelzanglaan  
 Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan, 

rechts : Vogelzanglaan  
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 Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard 
Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan 

 
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei. 
 
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op http://www.mexicocentres.be/  
Stadsplan Antwerpen : http://visit.antwerpen.be/bzn.net?id=1464, tab bovenaan rechts 
“stadsplan”,  zoek “Van Rijswijcklaan” 
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo :  
http://www.artexis.be/nl/onze-locaties/antwerp-expo 
 
Meer informatie over Minerant vind je op www.minerant.org/mka/minerantnl.html 
  

 

 
 

MKA-nieuws 
 

Op 13 februari 2012 overleed te Brasschaat in de leeftijd van 87 
jaar mevrouw Alice Andries, echtgenote van mede-lid Jacques 
Bastiaens. Wij bieden Jacques en zijn familie ons oprecht 
medeleven aan, en wensen hun veel sterkte toe. 

 
 
 

Minerant-helpers : schrijf je in op de planning ! 
 
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren 
vooraf een duidelijke planning op. Als je een van volgende taken wilt uitvoeren, laat de 
secretaris dan vooraf (nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. We 
rekenen er dan op dat je op die momenten effectief aanwezig bent. 
 
De taken die in te vullen zijn : 
vrijdag 4 mei vanaf 8.00 uur : opbouw  
zaterdag 5 en zondag 6 mei, 9.00-18.00 : 

ticketverkoop en -controle
secretariaat 
bar, afwas, broodjes smeren, … 

zondag 6 mei vanaf 18.00 : opruiming 
 
Geef je voorkeur (taak, tijdstippen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per e-
mail secretariaat@minerant.org, of tel 03 4408987. Doen ! Ook één uurtje kan ! 

De Werkgroep Edelsteenkunde verzorgt naar jaarlijkse traditie een determinatie- 
en informatiestand op Minerant. We rekenen weer op de spontane hulp van onze 
leden om deze stand te bemannen. Coördinatie: Jef Kerstens en Bart Heymans. 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 25/5/2012 tot 1/7/2012 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
12-13/5 NL 'S HERTOGENBOSCH. Brabanthallen, Diezekade 2. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<info@exporijswijk.nl>  denbosch.mineraalinternationaal.nl 
19-20/5 BE ANTWERPEN/HOBOKEN. Sporthal ExtraTime, Louisalei 24. 10-18/10-16 h. Beurs 

(schelpen).  www.bvc-gloriamaris.be 
20/5 NL VENLO. Venlonazaal, Hogeweg 10. 10-17 h. Beurs (M). 

<h.rayer@planet.nl>  www.rayer-minerals.com 
25-27/5 IT VERONA. Fiera di Verona. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E). <zoist@tin.it>  

www.veronamineralshow.com 
26/5 CZ TURNOV. Budova I. zakladni skoly, ul. Skalova 600. 9-17 h. Beurs (M). 

<info@drahekameny.cz>  www.drahekameny.cz 
26-27/5 DE IDAR-OBERSTEIN. Messe, John-F. Kennedystraße 9. Beurs (M). 10-18 h. <office@messe-

io.de>  www.mineralienwelt-mio.de 
26-27/5 FR ISSOIRE (63). Halle aux Grains (stadscentrum). 9-19 h. Beurs (M-F). 
26-27/5 FR MONTFERRAT (83). Salle Polyvalente. 
26-27/5 FR CLANSAYES (26). Salle des Fêtes. Beurs (M). 
26-27/5 SK BRATISLAVA. Dom kultúry Cultus, Ružinovská 28. Beurs (M-F). <burzaruzinov@gmail.com> 
26-27/5 IT LANZO TORINESE (TO). Piazza Maggiore Allisio. Beurs (M). 
26-28/5 AT HALLEIN. Salzberghalle, Zatloukastraße 1. Beurs (M-F-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net> 
27/5 IT SOAVE (VR). Palazzo Municipale, Via G. Camuzzoni 8. Beurs (M).  <info@gmsvr.it>  

www.gmsvr.it 
27/5 DE TANNENBERGSTHAL. Mineralienmuseum Schneckenstein. 10-17 h. Beurs (M). 

<vogtlanddruse@hotmail.de> 
2/6 DE WILNSDORF. Festhalle. 9-16 h. Beurs (mijnlampen). 
2/6 DE EHRENFRIEDERSDORF. Kulturhaus Zinnerz GmbH, Auf dem Sauberg 1.10-16 h. Beurs (M). 
2/6 AT VORDERNBERG/FRIEDAUWERK. Gasthaus Müller, Friedaustüberl, Friedaustraße 16. 10-

18 h. Beurs (M). <b.krestan@ainet.at> 
2-3/6 DE MAXEN (DRESDEN).  Maxener Straße 77. 10-17 h. Beurs (E). 

<sm.thomas164@googlemail.com> 
2-3/6 AT VILLACH.  Volkshaus Völkendorf, Neubaugasse 9. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
2-3/6 DE DEIDESHEIM. Stadthalle, Bahnhofstraße 11. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<info-mineralien@t-online.de> www.pfaelzer-mineralienboerse.de 
2-3/6 IT MONZA. GML-Expo, Palazzetto dello sport. 9.30-19 h. Beurs (M). <gmlmilano@libero.it> 

www.gmlmilano.it 
2-3/6 BE CINEY. Ciney Expo SA, Rue du Marché Couvert 3. <cineymineraux@hotmail.com>  

cineyexpo.be/agenda/evenement.php?id=223 
2-3/6 FR DOURDAN (91). Salle de la Gaudrée, rue d'Orsonville. 10-19 h. Beurs (M-F-E). 

<hamet.claude@wanadoo.fr> 
2-3/6 FR PIERREVERT (04). Salle Polyvalente. Beurs.  
2-3/6 IT MONZA (MB).  Pa 
3/6 AT WIENER NEUSTADT.  ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-17 h. Beurs (M). 

<edith.seel@chello.at> 
8-10/6 HU BUDAPEST. Millenáris Fogado, Feny u. 20. Beurs (M). <lelkes13@gmail.com>  

www.asvanyborze.eu 
9-10/6 FR VILLE-SUR-JARNIOUX (69). Salle des fêtes. Beurs. 
9-10/6 FR BLAIN (44). La Ferme de l'Orme. Ruil-beurs. 
10/6 DE FREISEN. Bruchwaldhalle. 9-17 h. Beurs (M). <holger_schroeck@web.de>  

<info@mineralienverein-freisen.de>  www.mineralienverein-freisen.de 
16/6 DE FREIBERG/SACHSEN. Heubner-Halle, Dörnerzaunstraße. 9-16 h. Beurs (M). 

<mineralienfreund@web.de> 
16/6 CZ JICIN. 8-14 h. Beurs (M-F). <josef.marks@tiscali.cz> 
16-17/6 IT IVREA (TO). Piazza Ottinetti. Beurs (M). <alciati@libero.it> 
16-17/6 DE FISCHEN (ALLGÄU). Kurhaus Fiskina. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 
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15-17/6 FR ENSISHEIM. Regency Palace. 14-18/10-18/10-17 h. Beurs (meteorieten). 
<z.gabelica@uha.fr> 

17/6 DE SCHWALMTAL/NIEDERRHEIN. Achim-Besgen-Halle, St. Wolfhelm Gymnasium, 
Turmstraße 2. Beurs (M-F).  <manfred.korthals@t-online.de> 

21-24/6 FR COLMAR : OPGELET - DEZE BEURS WERD AFGELAST ! De beurs van Sainte-Marie-
aux-Mines gaat wél door op dezelfde locatie als voorheen. Zie volgende item. 

21-24/6 FR SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Binnenstad (zalen en openlucht). 
<info@sainte-marie-mineral.com>  www.sainte-marie-mineral.com 
Zie ook advertentie op de laatste pagina van dit nummer. 

30/6-1/7 AT STEINFELD/KÄRNTEN. Jordanhof. Beurs (M-F). <geofisch@gmx.at> 
29/6-1/7 FI YLÄMAA. Ylämaa Gem Village. 12-18/10-18/10-18 h. Beurs.  <eskohamalainen@hotmail.com> 

www.jalokivimessut.fi/eng/gemshow.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MKA-nieuws 
 
Nogmaals in het nieuws : de maanstenenroof van 2002 ! 
 

Het laatste boek van Ben Mezrich "Sex on the Moon" is nu ook 
naar het Nederlands vertaald en ligt in de boekhandels. De Neder-
landse titel luidt, verrassend genoeg, "Seks Op De Maan". Omdat 
het boek gebaseerd is op een filmscript dat door Thad Roberts 
werd geschreven in de gevangenis, staan er nogal wat overdrijvin-
gen en plotwendingen in die bedoeld zijn om de auteur ervan in 
een beter daglicht te stellen. 
 
National Geographic bestelde daarom bij ICON FILMS een 
documentaire die de ware feiten en gebeurtenissen omtrent de 
maanstenenroof laat zien. Een drie man sterke filmploeg 
kampeerde zowat twee dagen bij mij thuis eind augustus vorig jaar 
voor interviews en beelden van mijn verzameling. De documentaire 

is reeds uitgezonden in de Verenigde Staten en zal in ons land te zien zijn op 
zondagavond 20 mei 2012 om 21:00 h op het National Geographic HD kanaal. De 
documentaire is van zeer hoge kwaliteit en vertelt, in tegenstelling tot het verhaal van 
Roberts, wat er zich écht heeft afgespeeld in 2002. Bij hoge uitzondering verlenen de 
echte FBI-agenten, die toen aan de zaak meewerkten, hun medewerking. Behalve Thad 
Roberts, de dief, en zijn twee vrouwelijke medeplichtigen speelt iedereen zichzelf. Zo zien 
we ook onze ouwe vriend dokter Everett Gibson terug. Noteer de datum in je agenda of 
schrijf hem met een viltstift op het voorhoofd van je partner : dit mag je niet missen ! 

  
Axel Emmermann 

 

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 
 

 
Cvc : determineren 
 
Wie de laatste maanden de be-
richten op e-min gelezen heeft, 
weet dat dit een hot topic is: 
het determineren van minera-
len. Mogelijks was het te wij-
ten aan de bittere winterkou-

de, die iedereen in huis hield. En wat kan een fer-
vent mineralenverzamelaar beter doen, dan in dat 
geval op zoek te gaan naar mineralen in zijn eigen 
kelder/garage/tuinhuis (schrappen wat niet past)? 
Bij sommige MKA-leden was de buit aan (onbe-
kende) mineralen alleszins groot. En vermits uw 
columnist altijd de laatste trends in de mineralogie 
tracht te volgen, is hij er dus als de kippen bij om 
zijn steentje bij te dragen tot het welslagen van 
uw determinaties! Hieronder enkele praktische 
tips. 
 
Herkomst: niets is zo belangrijk voor een speci-
men als een gedetailleerde vindplaats. Dit gege-
ven is immers cruciaal bij de bepaling van welke 
mineralen je gevonden hebt. Wanneer je steen 
gevonden werd, is ook van belang, omdat dit bij 
grote ontginningen mee kan bepalen in welke mi-
neralisatie-zone het specimen aangetroffen werd. 
Dus: zo snel mogelijk na een excursie: labeltjes 
maken met vindplaats en datum, en deze toevoe-
gen aan elk exemplaar van het gevonden materi-
aal. Bepalen wat je gevonden hebt, kan later ook 
nog. 
 
Literatuur: eigenlijk heb je die minstens 2 keer 
nodig: eerst ter voorbereiding van de uitstap, en 
daarna bij de verwerking van je vondsten. Maar in 
feite is dit een continu proces, want kennis van en 
over mineralen en hun vindplaatsen vergaar je im-
mers heel de tijd. Uiteraard behoort het web met 
sites als Mindat en Mineralienatlas, net als de 
MKA-bib, tot de talrijke beschikbare literatuur-
bronnen. 
 
Begeleiders: de meeste mineralen op een vind-
plaats komen nooit alleen voor; het zijn nu een-
maal sociale wezens, net zoals hun verzamelaars! 
Het bepalen van de andere mineralen in de para-
genese, samen met enige kennis van het moeder-
gesteente, zal vaak een grote hulp zijn bij het be-
palen of uitsluiten van mogelijke kandidaten voor 
uw onbekende vondsten. 
 
 

Eigenschappen: uiteraard dient het mineraal zelf 
ook in detail bekeken te worden. Gebruik zoveel 
mogelijk hulpmiddelen om zoveel mogelijk te we-
ten te komen over je onbekende. Dus niet alleen 
kleur en glans, maar probeer ook de kristalvorm 
te herkennen en zoveel mogelijk chemische, fysi-
sche en optische kenmerken te bepalen. Hoe 
meer gegevens je kan lospeuteren uit dat fascine-
rend  kristalletje, hoe beter! Tip: hou kleine, afge-
broken kristalletjes bij het bewerken van je vonds-
ten ook bij, die kunnen voor dergelijke doelein-
den, ook later nog, perfect gebruikt worden! 
 
Hulp van derden: zoals we reeds stelden: minera-
len verzamelen is een sociaal gebeuren. Blijf je 
met vraagtekens zitten, aarzel dan niet om je 
MKA-collega's ermee lastig te vallen! :-) Samen 
sterk geldt ook wat mineralogische kennis betreft. 
Foto's en e-mail zijn handig, maar uiteindelijk gaat 
er niets boven het persoonlijk zien en hanteren 
van een specimen, zeker als je het door iemand 
anders wil laten determineren. Voor “de kleintjes”: 
vergeet ook niet dat we een werkgroep Micro-
mounts hebben, met heel wat kennis ter zake. 
 
Terugkoppeling: die werkt in 2 richtingen: als je 
(na al het bovenstaande) vermoedt dat het mine-
raal X is, ga dan even na of je vermoeden juist is 
(best met een eenvoudige maar bepalende chemi-
sche of optische test voor X). Indien je vermoe-
den fout blijkt, moet je gewoon verder zoeken 
(probeer eens met mineraal Y). Indien echter je 
vermoeden juist is, wordt het hoog tijd voor de 
andere richting van de terugkoppeling: laat ieder-
een weten wat je gevonden hebt! Een (klein) arti-
keltje voor Geonieuws wordt steeds met open ar-
men ontvangen door uw toegenegen redacteur, 
die, nu hij met pensioen is, helemaal geen tijd 
meer heeft om  zelf nog artikels te schrijven!  
 

Determinerende 
droetjes,  
 
 
 
 
 
P.S. 
Reacties op mijn column zijn altijd welkom via 
axel.cronstedt@mineralogie.be (en niet het 
foutieve e-mail adres dat in het vorige nummer 
vermeld was - waarvoor excuses).
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Alvast eerst een ferme vingerwijzing : zeg nooit gewoon "Arkansas", maar spreek uit als "Ar-Kan-
Saoh". Dat is zelfs bij wet vastgelegd. 
 
Onderweg naar Schiphol nog net de Geonieuws in de handbagage gegooid.  Op 10.000 meter 
hoogte kom ik Namibië/Marokko lotgenoot Raymond Dedeyne tegen...  Het feit dat ik net zijn ple-
zierig verslag over Sainte-Marie-aux-Mines gelezen had bracht mij op het idee ook eens iets op pa-
pier te zetten. En ook ik zal het kort houden . "Bergkristal, kwarts. Is dat alles ?", hoor ik de 
doorgewinterde mineralogen onder u al roepen. Maar mijn hart gaat er sneller door kloppen. Dat 
pakjesavondgevoel van een kluft volgeladen met floaters...  Ik heb er even aan mogen ruiken de 
afgelopen zomer. Op een markt in Bern liep ik Christian Flückiger tegen het lijf en hij organiseert 
mineralogische excursies. Een dag hard werken in Adelboden, opbrengst 2 floaters van wel 4 cm ! 
Uit een kluft, en zelf tevoorschijn gehaald. Ze zullen wel niet perfect zijn (maar dat ben ik zeker 
ook niet).  
 
Maar enorm trots ben ik wel, nu ! Op weg naar meer van dat lekkers  in Arkansas ! De enige staat 
in de VS met een wettelijk bepaalde uitspraak. Op het 
internet kwam ik wat filmpjes tegen van diggers in Ar-
kansas. Geen uren zwoegen omhoog met volle 
bepakking om - net als je de vindplaats in de Alpen hebt 
bereikt - weer terug te moeten omwille van hevige 
sneeuwval. In plaats daarvan uren in het vliegtuig zitten,  
via Chicago naar Little Rock. Prima naam ! 
 
De volgende dag zijn we al op weg naar Mount Ida, 
langs een prachtige weg. Indian Summer naast je, 
knallend blauw boven je ! Onderweg begint het al, ik zie 

Crystal Dig Tour
Arkansas 2011

 
 

Henk Druppers 
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steeds meer lange tafels met nog meer 
kristallen. Ook grote brokken gesmolten 
glas zijn in de aanbieding. Van Ed Pieters 
(bekijk zijn prachtige site eens : 
www.mineraalverzamelen.nl) heb ik een 
schat aan informatie mogen ontvangen en 
een aantal mijnsuggesties. 
 
Allereerst trekken we naar Seen Mining, van 
Dennis en Julie Kincaid. Julie is een aardige 
dame, ze weet veel over mineralen en ze 
hebben fraaie voorbeelden in hun winkel. Zij 
vertelt dat het om een niet meer werkende 
mijn gaat (je zult het dus allemaal zelf moe-
ten doen) en ze ligt slechts een mijl of 5 
verderop. Zij gaat er van uit dat ik met een 

4x4 rij en als ik naar mijn stoere Jeep kijk ga ik daar ook van uit. Ik krijg de sleutel van het hek 
mee en ga op weg. 
 
Ergens in de fraaie "middle of nowhere", kom ik inderdaad de slagboom tegen met daarachter een 
pad dat te steil blijkt te zijn voor alleen aangedreven achterwielen. De weg omhoog heb ik dus 
tweebenig moeten doen. Het viel enorm mee, een meter of 500, maar Amerikanen zijn nu eenmaal 
gewend om naast de vindplaats te parkeren. Het was een prachtige wandeling, helemaal alleen, 
dat hoopte ik tenminste. Want bij een mijn in de buurt was een zwarte beer gesignaleerd (en gefo-
tografeerd). Het gekraak van takken onderweg omhoog werd gelukkig veroorzaakt door eek-
hoorns. 
 
Aangekomen in de "pit" kan ik iedereen een zonnebril aanraden; het lijkt Las Vegas wel. Glitter 
alom. En bijna elke glitter is een kwartskristal, helder of wit. Dan hoor ik toch een onheilspellend 
gegrom en wat erger is, het komt dichterbij ! Het zijn Bill en Barbara uit Hawaii  in hun 7 liter 4x4 
Ramvan. We gaan nu met z'n drieën aan de slag. Bill begint zo maar ergens te hakken en te 
graven. Barbara gaat op de glitter af. Na een uur of twee, drie heeft Barbara een flinke zak vol 
kwartsen, en Bill voornamelijk rugklachten. 
 
Ik ben ook oppervlakkig bezig geweest en heb een aantal aangename exemplaren gevonden, de 
meeste van een centimeter of 2, 3 en glashelder. Mijn Amerikaanse collega's houden het nu voor 
gezien. Maar ik zie een kansrijke plaats om eens wat te gaan graven, in de rode aarde, en dat had 
ik dus eerder moeten doen. De rode aarde fungeert als kluft, en ik haal er heel wat uit. 
Dubbeleinders, tweelingen, klusters. En veelal helder ! Ik kan wel juichen, en doe dat ook ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centraal in dit beeld komt in de rode 
aarde nét een blauwgrijs kwartskristal te 

voorschijn... nog een beetje graven en 
klaar is Kees... euh... Henk. 
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De volgende dagen ga ik de meest kansrijke mijnen rond Mount Ida af. Wegner, Judy's, Fiddlers 
zelfs twee keer. De prijzen vallen mee, voor 10 tot 20 dollar kun je een hele dag je gang gaan. 
Behalve bij Wegner, daar betaal je 15 dollar voor 2 uur. Maar dat kun je natuurlijk altijd verlengen. 
Als je zo een paar dagen bezig bent, moet je al snel naar het postkantoor om de boel naar huis te 
krijgen. Ook dat kan prima geregeld worden. Een doos tot 9 kilo kost 45 dollar aan 
verzendingskosten. Het was een geweldige week... wellicht iets voor een MKA trip in de nabije 
toekomst ? Eén deelnemer is dan alvast zeker van de partij ! Helemaal geen klachten? Toch wel. 
Probeer maar eens ergens in Mount Ida een pils te bestellen. Of te kopen in de supermarkt. Het 
zal niet lukken. Dry County. Gelukkig kom je op de heenweg door Crystal Springs, waar een zaak 
aanwezig is met de juiste spirit. En aangezien we dat nu weten kunnen we ons een volgende keer 
beter voorbereiden ©.  
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Mineraal van de maand 
petaliet 
 
 
 

Rik Dillen 
 
 
Mineralogische gegevens 
 
Deze maand vertoeven we nog eens in het rijk der phyllosilicaten, ook wel bladsilicaten genoemd. 
Dergelijke silicaten zijn opgebouwd uit laagjes SiO4-tetraëders die op een of andere manier op el-
kaar gestapeld zijn, en met elkaar verbonden. Phyllosilicaten zijn 
evenwel niet per definitie mica-achtige dingen. In pyrophylliet, talk, 
mica's e.d. zijn de laagjes onderling nauwelijks verbonden in de 
structuur, waardoor ze ofwel heel zacht zijn (talk) of bijzonder ge-
makkelijk een typische mica-splijting (diverse mica's) vertonen. 
 
Dat is allemaal niet het geval bij petaliet, dat ondanks de blad-
structuur, toch iets solider in elkaar zit. Het is opgebouwd uit laag-
jes met zesringen, en die laagjes zijn met elkaar verbonden door 
Li+- en Al3+-kationen. Petaliet hoort thuis in de volgende familie : 
 
petaliet LiAl  Si4O10 

sanborniet Ba    Si2O5 
searlesiet NaB  Si2O5(OH)2 

silinaiet NaLi  Si2O5.2H2O 
 
Vermits Li in de praktijk niet via diverse X-stralentechnieken (energiedispersieve of golflengtedis-
persieve X-stralen spectrometrie) kan gedetecteerd worden, wordt het bij micro-analytisch werk 
gemakkelijk over het hoofd gezien, en wordt petaliet ten onrechte beschouwd als een aluminium-
silicaat. 
 
Petaliet is monoklien, puntgroep 2/m, ruimtegroep P2/a. De roosterparameters zijn a = 11.737 Å, 
5.171 Å, 7.630 Å, β = 112.54°, Z = 2. Hoewel het zelden goedgevormde kristallen vormt, zijn die 
soms héél groot, tot enkele meter lang ! Kristallen zijn tabulair volgens {010}, of langwerpig even-
wijdig met [100]. Sommige vlakken zijn gestrieerd. Meestal komt petaliet voor als massieve kristal-
lijne enigszins lamellaire splijtbare aggregaten en massieve afzettingen. Tweelingvorming volgens 
{001} komt veel voor. Wie geïnteresseerd is in details m.b.t. de kristalstructuur kan zijn honger 
naar kennis stillen met de publicatie van Tagai, 1981. 
 
De splijting is perfect volgens {001}, en zwak volgens {201}. De breuk is min of meer conchoidaal, 
maar niet duidelijk. Het is broos. De hardheid is 6.5 in de schaal van Mohs, wat verklaart waarom 
petaliet wel eens tot edelsteen geslepen wordt. De dichtheid is ongeveer 2.41. Petaliet zou thermo-
luminescent zijn (dat betekent dat het zichtbaar - in dit geval blauwachtig - licht kan uitzenden bij 
opwarming), hoewel dat verschijnsel door Nel (1946) expliciet niet waargenomen werd. 
 
Het is soms kleurloos, en dan doorschijnend, maar meestal wit tot grijsachtig, soms met een roze 
of pastelgroene tint. De streekkleur is wit, en het vertoont een glasglans, soms een zachte parel-
moerglans op {001}. Het is tweeassig positief. 
 

      Structuur van phyllosilicaten 
met laagjes van zesringen. 

Naar www.tulane.edu/~sanelson/ 
eens211/phyllosilicates.htm 
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Historiek 
 
Petaliet werd in 1800 ontdekt door een Braziliaans 
staatsman en natuurwetenschapper (Jaja, die combinatie 
is mogelijk - oud-kanselier Helmuth Kohl was tenslotte 
ook een mineralenverzamelaar !), José Bonifácio de An-
drada e Silva (naar wie andradiet genoemd werd). Zoals 
reeds vermeld ontsnapt lithium nogal gemakkelijk aan de 
(analytische) aandacht, en zo kwam het dat pas in 1817 
Johan August Arfwedson, een medewerker van Jöns Ja-
kob Berzelius, in diens laboratorium vaststelde dat peta-
liet een tot dan toe nog onbekend element herbergde. 
Dat het eerst aan de aandacht ontsnapt was, is dus een 
understatement: het element was nog niet eens bekend! 
 
Pas in 1821 werd lithium in zijn elementaire vorm geïso-
leerd door William Brande. Hij bereidde een kleine hoe-
veelheid lithium door elektrolyse van gesmolten lithium-
oxide, een proces dat vroeger al eens door Humphry 
Davy was gebruikt om kalium en natrium te isoleren. 
 
De specimens die door de Andrada werden ontdekt, wa-
ren afkomstig van de pegmatietgroeven van Utö, Söder-
manland, Zweden. Vanaf de twaalfde eeuw tot in 1878 
werd hier ijzererts gedolven, en gedurende een korte pe-
riode in de 17e eeuw werd er ook wat zilver gewonnen. 
 
Op deze pagina vind je de beeltenissen van de hele 
bende bij elkaar die te maken heeft gehad met de 
ontdekking van petaliet en lithium : rechtsboven José 
Bonifacio de Andrada e Silva (1763-1838), rechts de 
Zweedse scheikundige Johan August Arfwedson (1779-
1848), rechtsonder een andere Zweedse scheikundige, 
Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), en onderaan links de 
Engelse chemicus William Thomas Brande (1788-1866) 
die voor het eerst het element lithium isoleerde. 
 
Type-materiaal 
bevindt zich in 
de mijnbouwaca-
demie van Frei-
berg, Duitsland, 
onder catalogus-
nummer 26512. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Bonifácio de Andrada 
e Silva (1763 - 1838) 
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 Het originele manuscript van José 
Bonifácio de Andrada e Silva. Bron : 
RRUFF-database. 
 
 
 
 
 
 
Naamgeving 
 
De naam "petaliet" werd geïnspi-
reerd op het Griekse woord πέταλον 
("petalon"), blad van een gewas of 
bloem, alluderend op de perfecte 
basale splijting, en λίθος ("lithos"), 
steen. 
 
Petaliet werd in tegenstelling tot ve-
le andere mineralen die heel vroeg 
ontdekt werden eens niet voorzien 
van tal van alternatieve koosnaam-
pjes. Synoniemen zijn o.a. castoriet, 
castor, lithiet, arfvedsoniet (dat trou-
wens ook een officiële mineraalnaam 
is, maar wel voor een ander mine-
raal !), berzeliiet. Castor en Pollux, 
de bekende broertjes-Dioscuren in 
de Griekse mythologie, leverden in-
spiratie op aan mineralogische on-
derzoekers in de 19de eeuw om peta-
liet (een Li-mineraal) resp. polluciet 

(een Cs-mineraal), Castor en Pollux te noemen. De Latijnse versie van Castor en Pollux is Gemini 
of Castores. De onafscheidelijke broertjes werden door oppergod Zeus vereeuwigd in het sterren-
beeld Gemini. 
 
Voorkomens van petaliet 
 
Petaliet komt vooral voor in oude granitische pegmatieten uit het proterozoïcum, soms in ontginba-
re hoeveelheden, waardoor het een commerciële bron is van lithium. MINDAT vermeldt een stuk of 
honderd vindplaatsen wereldwijd, het is dus niet bijzonder zeldzaam. 
 
De type-vindplaats is het eilandje Utö, Södermanland, Zweden, waar zich verschillende groeven 
bevinden, o.a. Långgruvan en de Nyköping mine (niet te verwarren met het stadje Nyköping, een 
kilometer of zeventig ten zuidwesten van Utö). Utö ligt vlak voor de kust van Zweden, op een kilo-
meter of 40 ten zuidoosten van Stockholm, en is zowat 5 X 15 km groot.  
 
In het noorden van het eilandje komen verschillende pegmatietintrusies voor die de type-vind-
plaats vormen niet alleen voor petaliet, maar ook voor spodumeen, tantaliet-(Mn) en holmquistiet. 
De pegmatieten zijn het best te herkennen in de Nyköpingsgruvan. Tegenwoordig kun je voor 
significante vondsten nog het best terecht op de storthopen van de vroeg-Middeleeuwse ijzermij-
nen. Naast microclien, albiet, petaliet, spodumeen enzovoort kun je er ook nog mineralen vinden 
uit latere stadia van de paragenese, o.a. diverse berylliumsilicaten, zoals baveniet, beryl, chiaven-
niet, milariet e.a.  In totaal kunnen op de storthopen een honderdtal mineralen gevonden worden. 
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Petaliet van edelsteenkwaliteit van de Paprok Mine, Kamdesh District, Nuristan, Afghanistan (links) 7 X 3 cm, 
foto © Rob Lavinsky, en van een niet nader omschreven plaats in Minas Gerais, Brazilië (rechts), 3 X 4 cm, 
foto © Eurico Zimbres.  
 
Uitstekende specimens met soms mooie, kleurloze doorzichtige kristallen tot wel 25 cm werden (en 
worden)  gevonden in de Paprok mine, Kamdesh District, Nuristan, Afghanistan. Hier komen zelfs 
Castor én Pollux voor . Gelijkaardig materiaal wordt ook gevonden op verschillende plaatsen in 
Myanmar (Birma). 
 
Petaliet van edelsteenkwaliteit komt ook voor in een paar claims in de buurt van Taquaral, Itinga, 
Jequitinhonha vallei, Minas Gerais, Brazilië. Het is er, zoals steeds, vergezeld van andere lithium-
mineralen, zoals lepidoliet, spodumeen en lithiophosphaat (Morteani et al., 2000). We hebben ove-
rigens, in de tijd dat de dieren nog spraken, al eens een mineraal van de maand aangeboden van 
dit gebied, namelijk eosphoriet-kristalletjes, met op sommige specimens zanazziiet. Ook de be-
roemde Lavra da Ilha pegmatiet behoort tot dit gebied. Petaliet komt overigens op nog een aantal 
andere plaatsen in Brazilië voor. 
 
De vindplaats San Piero in Campo op het eiland Elba, Livorno Province, Toscane, Italië kan dan 
ook weer bogen op het voorkomen van de tweelingbroertjes Castor en Pollux (petaliet in soms 
glasheldere kristallijne aggregaten en individuele kristallen). 
 
Eerder ondoorzichtige witte tot rose-achtige kristallijne massa's worden gevonden in o.a. de Lon-
donderry Li deposit, Nepean, West-Australië, Nová Ves, Český Krumlov, Zuid-Bohemen, Tsje-
chië en... het gebied rond Karibib in Namibië. Maar dat is een apart verhaal. In de pegmatiet van 
Luolamäki, Tammela, Finland werd een 
kristal van 3 X 3 m gevonden. Ook in de 
Tanco pegmatite, Bernic Lake, Manitoba, 
Canada is petaliet rijkelijk voorhanden. 
 
 
 
 

 
Tot siersteen verwerkte petaliet van Taquaral, 

Itinga, Minas Gerais, Brazilië. 
Verzameling en foto © Jack Lowell. 
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Petaliet van de Rubicon mine, Namibië 
 
De Rubicon mine is voor een aantal MKA-leden een ge-
val apart. Tijdens onze MKA-reis naar Namibië in 2002 
brachten we namelijk een bezoek aan deze groeve/mijn. 
Zoals op elk van de drie Namibië-reizen die de MKA al 
(o.l.v. Paul Vandevelde) georganiseerd heeft, werden we 
ook tijdens deze versie mineralogisch behoorlijk in de 
watten gelegd. De camping van Tsaobis Leopard Park, 
onze uitvalsbasis, ligt in een prachtige oase, zowaar bij-
na een bos, en de buurt is één grote mineralenvindplaats, met vooral toermalijn (schörl) en prach-
tige granaatkristallen tot een paar centimeter. Van daaruit trokken we naar de bij mineralenverza-
melaars wereldberoemde Rubicon mijn, een 25-tal km ten Z.O. van Karibib. Daar werd onze truck 
heel wat kilo's zwaarder, met o.a. petaliet, amblygoniet, lepidoliet en andere lithiummineralen 
(waarvoor de groeve uitgebaat werd), roze kwarts en een enkel stuk blauwe toermalijn dat Edwin 
Tas te beurt viel. 
 
Het was, zoals altijd in Namibië, een stralende dag, lekker warm (voor sommigen : te warm). En, 
ook zoals steeds in Namibië, was het weer wat zoeken eer we de juiste locatie van de mijn gevon-
den hadden in de wirwar van kleine, onverharde wegen door de savanne. Maar ons geduld werd 
rijkelijk beloond : je moest op de storthopen niet eens zoeken. Gewoon oprapen volstond. Na een 
uurtje of zo was het me opgevallen dat ik Paul Van hee al een tijdje niet meer gezien had.  
 
Toen hij weer opdaagde bleek dat hij een plek had gevonden, naast de eigenlijk mijn, waar de mi-
neralen gesorteerd naar mineraalsoort en grootte op grote stapels lagen te wachten om meegeno-
men te worden ! Hoe dan ook, iedereen heeft meer dan voldoende interessante stukken van peta-
liet, amblygoniet en lepidoliet kunnen meenemen, plus nog een hele rits andere mineralen. In to-
taal komen in deze groeve een 50-tal verschillende mineralen voor. De groeve is bij verzamelaars 
vooral bekend omwille van de metersgrote petalietkristallen die er voorkomen. Die herken je 
natuurlijk niet als aan alle zijden netjes beëindigde glanzende kristallen met scherpe punten, maar 
als doorsneden in de ontsluitingen. Daarvoor alleen al is een bezoek aan de Rubicon mine lonend.  
 
Vaak vind je aan de randen van de grote petalietmassa's ook zgn. mangaandendrieten. In de 
Rubicon mine kun je amblygoniet onderscheiden van petaliet door het feit dat amblygoniet zuiver 
grijswit is, een veel meer uitgesproken splijting vertoont dan petaliet en op die splijtvlakken een 
zachte parelmoerglans vertoont. Van al de wespen, slangen, schorpioenen en bavianen die volgens 
vele bezoekers in zulke mate aanwezig zijn dat een bezoek aan de plaats bijna gevaarlijk wordt 
hebben wij eerlijk gezegd niks gemerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rubicon mine 
anno 2002. 
Foto © Rik Dillen. 
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Op zoek naar petaliet, 
amblygoniet en lepidoliet op 

de storthopen van de 
Rubicon mine anno 2002. 

Foto © Rik Dillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groeve ligt op ongeveer 25 km ten zuidoosten van Karibib, en zowat 120 km ten noordwesten 
van Windhoek. GPS-coördinaten : 22°06'11"S 15°59'38"E. Op GoogleEarth kun je de groeve en de 
bijhorende (verlaten) mijngebouwtjes goed herkennen. De mijn die bestaat uit een wirwar van 
groeves, putten, mijngangen en storthopen werd in bedrijf genomen rond 1930, en in 1999 was de 
zaak niet meer rendabel, en werden alle activiteiten stopgezet. Naast lithiummineralen (voorname-
lijk petaliet, lepidoliet en amblygoniet) werden sporadisch ook beryl, muscoviet, roze kwarts en 
polluciet gewonnen. In de jaren 60 werd plots veel meer lepidoliet geproduceerd na de installatie 
van een flotatie-systeem door het Duitse bedrijf Klöckner, waardoor men een productie van 200 tot 
400 ton lithiumoxide equivalent kon halen. Gedurende de laatste jaren schommelde de productie 
van 100 tot 1000 ton per jaar. De Li-erts-zone is ongeveer 1500 m lang en 65 m dik. 
 
Het grote probleem met de Rubicon mine was het feit dat de ontwikkeling van de mijnbouwactivi-
teiten volkomen ongestructureerd verliep, en oorspronkelijk werd het overgrote deel van de lithi-
ummineralen met de hand op zicht gesorteerd. Marketing problemen en onvoldoende financiële re-
serves dwongen de uitbaters op de duur om de activiteiten stop te zetten. Gezien het feit dat er 
evenwel wereldwijd tekorten beginnen te ontstaan voor lithium, kunnen we verwachten dat men er 
vroeg of laat wel weer eens opnieuw zal aan beginnen. 
 

De tabel hiernaast geeft een idee 
van de schaal waarop de minera-
len ontgonnen werden in de pe-
riode 1970-1991 (hoeveelheden 
in ton). 

De storthopen, die in 2002 nog 
rijkelijk voorhanden waren, zijn 
sindsdien helemaal opgeruimd. 
Hier en daar kun je nog wat rest-
jes vinden langs de randen van 
het terrein, maar naar het schijnt 
is het sop de kool niet meer 
waard.  
 
De Rubiconmijn is overigens nog 

op een andere manier verbonden met mineralogische nomenclatuur : ekatiet, een zinkarsenaat-
mineraal dat in 2002 beschreven werd, werd genoemd naar Dieter Ekat, mijningenieur en vroegere 
eigenaar van de Rubicon mine. 
 

Jaar petaliet lepidoliet amblygoniet beryl mica kwarts totaal

1970 3.054 496 40 40 ... ... 3.630

1980 793 - 88 6 ... ... 887

1981 1.194 22 47 3 252 ... 1.518

1982 859 55 76 2 6 3.500 998

1983 709 30 54 2 92 150 887

1984 829 18 58 4 87 20 996

1985 1.753 71 49 2 - 300 1.875

1986 751 52 52 4 - 851 859

1987 747 63 117 1 - 2.173 928

1988 1.478 18 146 - - - 1.642

1989 1.226 41 131 - - polluciet 1.398

1990 1.134 81 53 25 - 3 1.296

1991 1.243 35 22 6 - 6 1.312
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Toemaatje : lithium 
 
Historiek 
 
Zoals reeds vermeld bij de historiek van petaliet, werd lithium voor het eerst in dit mineraal 
ontdekt en er enkele jaren later uit afgezonderd. Berzelius gaf de nieuwe stof de naam 
"lithion/lithina", van het Griekse λίθος ("lithos"), steen, verwijzend naar de ontdekking in vast, 
compact materiaal, in tegenstelling tot kalium, dat in de as van planten werd ontdekt, en natrium, 
dat in hoge concentraties in dierenbloed voorkomt. Wat ver gezocht, maar dat is nu eenmaal de 
geschiedenis. 
 
Later toonde Arfwedson aan dat dit element ook een substantieel bestanddeel was van spodumeen 
en lepidoliet. Christian Gmelin (denk even aan gmeliniet) ontdekte dat lithiumzouten een vlam rood 
verkleuren. Brande schatte dat lithiumoxide ongeveer 55 % Li bevatte (in werkelijkheid is het 
ongeveer 46 %), en dat het "atoomgewicht" ongeveer 9.8 g/mol was (correct is 6.94 g/mol). 
Rekening houdend met de uiterst beperkte kennis die er toen nog maar was over scheikunde is het 
geheel van deze ontdekkingen een hele prestatie ! Vanaf 1855 konden wat grotere hoeveelheden 
lithium geproduceerd worden door elektrolyse van lithiumchloride door Robert Bunsen (jawel, die 
van de bunsenbrander én het mineraal bunseniet) en Augustus Matthiesen. Vanaf 1923 pas werd 
voor het eerst op commerciële schaal lithium geproduceerd door het Duitse bedrijf 'Deutsche Me-
tallgesellschaft AG",  dat tot voor een paar jaar nog bij alle operatoren van X-stralenfluorescentie-
apparatuur die met zogenaamde boraatparels werken, bekend was als leverancier van heel zuiver 
lithiumtetra- of metaboraat. 
 
De productie en de toepassingen van lithium zijn in de loop van twee eeuwen wel heel drastisch 
geëvolueerd. Tijdens de tweede wereldoorlog ontwikkelden zich vooral verschillende militaire toe-
passingen (o.a. smeervet dat bij zeer hoge temperaturen kon ingezet worden, o.a. in vliegtuigmo-
toren. Wat later werd het een grondstof voor de productie van nucleaire wapens. 
De transmutatie van lithiumatomen in helium was in 1932 de eerste nucleaire reactie die kunstma-
tig tot stand gebracht werd, en lithiumdeuteride (een "legering" van lithium met deuterium) wordt 
gebruikt in thermonucleair wapentuig. Tegenwoordig wordt het grootste deel van het beschikbare 
lithium gebruikt in allerlei types batterijen. 
 
Voorkomen van lithium in het universum 
 
Volgens de gangbare theorieën is lithium een van de 3 elementen (waterstof, helium en lithium) 
die ontstonden bij de "Big Bang". Men kan daarover allerlei berekeningen uitvoeren, en zo is men 
tot de conclusie gekomen dat oudere sterren veel minder Li bevatten dan verwacht, en jongere 
veel meer. Blijkbaar wordt in sterren lithium verbruikt in nucleaire processen in het inwendige van 
de ster. De Li-concentraties in sterren is al met al nog niet erg goed gekend noch begrepen. 
Lithium is aanwezig in sommige dwergsterren. Alleszins kunnen spectroscopische bepalingen van 
het lithiumgehalte van sterren een belangrijke bijdrage leveren tot het begrijpen van de processen 
die er zich afspelen. 
 
Lithium komt in de aardkorst ongeveer evenveel voor als nikkel en lood. Van de gesteenten bevat-
ten granieten, en vooral granitische pegmatieten de hoogste Li-concentraties. 90 % Van al het 
lithium dat wereldwijd beschikbaar is moet van Chili en China komen, en sommige belangrijke 
gebruikers, zoals de VS, Europa en Rusland, spelen in de winning van lithium uit ertsen (vooral 
petaliet en spodumeen)  nauwelijks mee ! Je kunt dus echt wel stellen dat lithium een strategisch 
materiaal geworden is. Maar... lithiummineralen zijn niet de enige bron : lithium kan ook gewonnen 
worden uit zeewater en natuurlijke zout- en klei-afzettingen, maar de economische rentabiliteit is 
voorlopig nog aan de te kleine kant. In de volgende tabel lijsten we de belangrijkste spelers op 
(cijfers : ruwe schattingen volgens Wikipedia, US Geological Survey, 2012). 
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Producent productie in 2011 
(ton) 

geschatte ontginbare reserves 
(ton) 

Chili 12 600 7 500 000

Bolivia ? 5 400 000

China 5 200 3 500 000

Australië 9 260 970 000

Argentinië 3 200 850 000

Canada 480 180 000

Brazilië 160 64 000

Zimbabwe 470 23 000

Portugal 820 10 000

Totaal - wereld 34 000 13 000 000
 
En in onze microkosmos speelt Li natuurlijk ook een rol in de biosfeer. Li is aanwezig als spoorele-
ment in planten, plankton en invertebraten in concentraties tot zowal 6 ppm. In gewervelden is de 
concentratie tien keer lager. Mariene organismen accumuleren meer Li dan organismen op het 
land, maar dat zal allicht te maken hebben dat in de zeewater-omgeving gewoonweg de Li-concen-
tratie veel hoger is dan die op het land. Of en zo ja welke rol lithium precies speelt in organismen 
is nog niet duidelijk. 
 
Eigenschappen en toepassingen 
 
Het is een alkalimetaal, net zoals natrium en kalium, en als metaal is het héél onstabiel aan de 
lucht, omdat het onmiddellijk (seconden tot minuten) oxideert tot lithiumoxide of hydroxide. Het 
ontvlamt zelfs vaak spontaan aan de lucht, en daarom wordt het onder een speciale olie bewaard. 
Het spreekt dan ook voor zich dat lithium in de natuur, voor zover het de aardkorst betreft, nooit in 
elementaire vorm voorkomt. Het is het lichtste metaal dat bestaat. Lithium kan vooral op twee ma-
nieren gewonnen worden : uit natuurlijke zoutafzettingen, die altijd ook wat lithium bevatten, en 
uit Li-rijke pegmatietafzettingen, zoals die van de Rubicon mine in Namibië. Het metaal kan bereid 
worden door elektrolyse van gesmolten lithiumchloride. 
 
Lithium is ook niet onbelangrijk voor de nucleaire chemie : de transmutatie van lithiumatomen in 
helium was in 1932 de eerste nucleaire reactie die kunstmatig tot stand gebracht werd, en lithium-
deuteride (een hydride of pseudo-"legering" van lithium met deuterium) wordt gebruikt in thermo-
nucleair wapentuig. 
 
Het aantal toepassingen van lithium is in de geschiedenis hand over hand toegenomen, en tegen-
woordig is het een onmisbaar ingrediënt in tal van producten en gebruiksvoorwerpen. We vatten 
de allerbelangrijkste toepassingen van lithium en zijn verbindingen samen in de volgende lijst. 
 
 In de glasindustrie als smeltpuntsverlager en om het smeltgedrag van aluminiumoxide te verbe-

teren in het Hall-Héroult proces. Deze toepassingen hebben de Li-markt gedomineerd tot in de 
jaren negentig. 

 Gesmolten lithiummetaal kan dienen als koelvloeistof. 
 In speciale temperatuurbestendige smeervetten. 
 In alle mogelijke types van batterijen. Dat is tegenwoordig de allerbelangrijkste toepassing van 

lithiumverbindingen. 
 Lithiumniobaat wordt gebruikt in GSM's. 
 Als neutronenabsorber in nucleaire fusiereactoren. 
 In legeringen met andere metalen (o.a. Al, Cd, Cu, Mn) voor vliegtuigonderdelen. 
 Lithiumhydroxide en -peroxide worden gebruikt in luchtzuiveringssystemen in onderzeeërs en 

ruimteschepen. Lithium reageert namelijk met koolstofdioxide en geeft bij dat proces zuurstof 
af. Jules Verne gebruikte nog natriumperoxide in zijn" Raket naar de Maan"; lithiumperoxide, 
dat lichter is, was toen nog niet (goed) bekend. 
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 Er zijn bepaalde toepassingen in de geneeskunde (psychopharmaca). 
 Bij de productie van glas voor telescopen en verrekijkers, en andere speciale glasproducten. 
 LiCl en LiBr wordden gebruikt als droogmiddel, omdat ze erg hygroscopisch zijn. 
 Lithiumhydride wordt gebruikt als boost in raketbrandstoffen. 
 Als lithiumdeuteride in kernwapens. 
 Er zijn ook talrijke wetenschappelijke toepassingen, bvb. voor IR-doorlatende vensters in be-

paalde types spectrometers, LiF-eenkristallen als analysatorkristal in golflengtedispersieve X-
stralen fluorescentie apparatuur, Li-tetra- en metaboraten als flux voor de productie van parels, 
alweer voor X-stralen-analyse enzovoort. 
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