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1. Brookietkristallen. Carrière Forêt de La Haie,
Bertrix, Luxemburg, BE. Beeldbreedte 5 mm.
Verzameling en foto  Harjo Neutkens.
2. Anataaskristallen van de Carrière des Rochettes, Bertrix, Luxemburg, BE. Beeldbreedte 6
mm. Verzameling en foto  Harjo Neutkens.
3. Bastnäsiet-(Ce) van de Carrière de la Flèche,
Bertrix. Beeldbreedte 5 mm. Verzameling en
foto  Richard De Nul.
4. Xenotiemkristal met insluitsels van rutiel, met
vrije rutielnaaldjes. Carrière Forêt de La Haie,
Bertrix, Luxemburg, BE. Beeldbreedte 3 mm.
Verzameling en foto  Harjo Neutkens.
5. Bastnäsiet-(Ce) van de Carrière de la Flèche,
Bertrix. Beeldbreedte 1.8 mm. Verzameling en
foto  Dario Cericola.
Foto titelpagina
Belgisch goud hoort bij een Belgisch gouden
jubileum : goud op matrix van de carrière "Sur les
roches", Bastogne, Luxemburg, BE.
Beeldbreedte 3 mm.
Verzameling Michel Houssa, foto  Roger Warin.
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MKA-kalender
Zaterdag 12 oktober 2013
colloquium "Mineralogie van België"
Dat de MKA dit jaar 50 jaar bestaat weet u ondertussen wel en uiteraard kijkt u reikhalzend uit
naar de grote viering met het colloquium "Mineralogie van België" en de opening van de tentoonstelling “Mineralen van België en Congo”.
De feestelijkheden gaan door in de Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan 171,
2020 Antwerpen, gebouw T op zaterdag 12 oktober 2013, 9.30-17 uur.
Routebeschrijving : http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26517
http://www.slimweg.be/toplocaties/ua_groenenborger.htm
Openbaar vervoer : bus 21 Wilrijk Neerland – Rooseveltplaats ; bus 32 Edegem- Rooseveltplaats ;
bus 33 Hoboken-Merksem
Iedereen is uiteraard welkom op deze feestdag,
mobiliseer dus ook al uw familieleden en
vrienden! Wie nog niet zo vertrouwd is met mineralogie zal na deze dag een heel andere kijk
hebben op de Belgische bodem.
Voor de praktische organisatie vragen we iedereen in te schrijven (liefst voor 1 oktober) bij
voorkeur via het formulier op de website
www.minerant.org/MKA/MKA50.html, of de gegevens vermeld op onderstaand inschrijvingsformulier per e-mail (secretariaat@minerant.org) of
per post (MKA, P. Van den Bemdenlaan 107,
2650 Edegem) door te sturen. De bijdrage aan
de organisatiekosten bedraagt 10 € per persoon,
inclusief de lunch.
Programma van het colloquium met als chairman Prof. Dr. Jan Elsen (KULeuven) :
 Verwelkoming
 "MKA door de eeuwen heen", Rik Dillen
 "Alfred Schoep: van Fred Flintstone tot Bob de bouwer", Eddy Van Der Meersche
 "De mineralen van Belgisch Congo en de collectie van Albert Van hee", Paul Van hee
 Opening tentoonstelling en lunch
 "Dé Belgische mineralen", Herwig Pelckmans
 "Belgische calciet", Ludo Van Goethem
 "Belgische mineralogie onder Nederlands bewind, 1815-1830", Ernst Burke
(voormalig voorzitter IMA-CNM)
 "Diamant in Antwerpen", Katrien De Corte (HRD Antwerp)
 Receptie
De tentoonstelling “Mineralen van België en Congo” is gratis toegankelijk op werkdagen van 10 tot
17 h van 14 oktober tot 13 december 2013 in lokaal "In de kijker", gebouw T, Universiteit
Antwerpen, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.
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Thema's van de tentoonstelling:
 Overzicht Belgische mineralen
 Calciet Mont-sur-Marchienne (B)
 Calciet Landelies (B)
 Mineralen van Quenast (B)
 Fluoriet van Seilles (B)
 Mineralen van Katanga
 Kopermineralen
 Malachiet parageneses
 Mineralen van Rwanda en Burundi

Inschrijvingsformulier MKA50-colloquium “Mineralogie van België” 12 oktober 2013 :
(of via www.minerant.org/MKA/MKA50.html)
Stuur volgende gegevens door per e-mail (secretariaat@minerant.org) of per post
(MKA, P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem) :
Naam en voornaam (alle deelnemers)
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adres

.......................................................................................
.......................................................................................

E-mail

.......................................................................................

Totaal aantal personen (uzelf inbegrepen) ....... x 10 € = ....... € (inclusief lunch)
over te maken op bankrekening IBAN: BE36 7895 8091 0281 ; BIC: GKCCBEBB t.n.v.
Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43, 2900 Schoten, België voor 1 oktober 2013.

Zondag 27 oktober 2013 - minibeurs "Schatten op zolder"
De tijd gaat snel en zo zijn we dit jaar al aan de 7de editie toe! Dit jaar gaat “Inekes-dag” (zoals hij ondertussen door insiders genoemd wordt) door op zondag 27 oktober. Het vaste recept blijft: mineralen kunnen worden geruild of aangekocht tegen een
zacht prijsje en zoals elk jaar voorzien
we ook weer een heleboel gratis mineralen.
Wie een gratis standplaats wil, vraagt
die zo snel mogelijk aan :

ina.van.dyck@skynet.be

03 8276736.
Standhouders moeten lid zijn van de
MKA en kunnen vanaf 9 h hun stand opzetten. Bezoekers (ook niet-MKA-leden
!) zijn welkom tussen 10 en 17 h. Plaats
van het gebeuren: de grote zaal achteraan “De Drie Rozen”, Kerkstraat 45 in
’s Gravenwezel. Tot dan !
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De column van Cronstedt
Niets meer
te vinden?
In een jubileumnummer moet
men in feite even de tijd nemen
om de evolutie van onze hobby
eens na te gaan. Was alles
vroeger echt zoveel beter?
Lagen de mooie mineralenspecimens toen zomaar
voor het oprapen? Kon je toen zonder problemen (en
zonder toestemming) zomaar iedere groeve betreden?
De antwoorden liggen enigszins voor de hand. Ja, er
was vroeger minder bebouwing, er waren veel meer
grote infrastructuurwerken en groeven, en ja, er zijn
ondertussen héél veel vindplaatsen volledig verdwenen. Maar privé-terrein is altijd al privé-terrein geweest, en toestemming om dit te betreden werd
vroeger ook niet altijd gegeven. Veel (steen)groeven
zijn verleden tijd, maar sommige zijn nog brandend
actueel. Dat in België nog steeds interessante vondsten kunnen gedaan worden, konden we onlangs nog
lezen in… een artikel van een Nederlander in een
Duits mineralogisch tijdschrift!
In 2007 beschreven Harjo Neutkens en Mario Orinx
in Lapis al de mooie calcieten en fluorieten die ze gevonden hadden in Wellin (prov. Luxemburg, België).
Voor wie regelmatig Mindat raadpleegt, zal de naam
van de eerste auteur zeker niet vreemd in de oren
klinken. Harjo is naast een fervent verzamelaar tevens een uitstekende fotograaf van (Belgische) mineralen. Foto's van zijn hand vind je echter niet alleen
op Mindat, we hebben ze ook al in Geonieuws (en
zelfs in dit eigenste nummer, nvdr) mogen smaken.
Het hoger vermelde artikel deed het hart van de
meeste verzamelaars van Belgische mineralen al wat
sneller slaan, maar dat was niets in vergelijking met
de tour de force die Harjo dit jaar in Mineralien-Welt
publiceerde: actuele vondsten van kwarts uit België,
uit de jaren 2010 tot 2012. Man, wat een prachtige
specimens van bergkristal. Nooit gedacht dat onze
heuveltjes van Erika ook zo’n kanjers van kwarts zouden herbergen! Wie het artikel nog niet gelezen zou
hebben, kan het uiteraard raadplegen in onze MKAbib!
Nog recenter zijn de geruchten dat er “in een Belgische steengroeve” schitterende handstukken met barietkristallen van meerdere centimeter groot zouden
gevonden zijn, van het genre “Wablief, komt dat uit
België?”! We hopen voor de vinder(s) dat deze geruchten waar zijn, en dat we de specimens kunnen
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en mogen bewonderen op de tentoonstelling die van
start gaat tijdens het MKA-colloquium. Alleszins, indien de gelukkige vinder(s) deze vondst later graag
beschreven zou(den) zien in Geonieuws, neem dan
gerust even met ons contact op (zie onder).
Daarenboven wordt de input van hobby-mineralenverzamelaars voor de beschrijvende mineralogie
steeds belangrijker, ook in ons land. Zo werden bijvoorbeeld graulichiet-(Ce) en pumpellyiet-(Al), twee
van de drie laatste nieuwe mineralen van België (het
derde was stavelotiet-(La)), gevonden door collegaverzamelaars. Veel van de nieuwe gegevens die vermeld werden in de tweede editie van Les Minéraux
de Belgique, vinden hun oorsprong in vondsten die
door “amateur-verzamelaars” gedaan werden. De
negatieve bijklank van het woord amateur wordt in
de wereld van de moderne mineralogie - gelukkig eindelijk naar de achtergrond verdrongen.
Uit het bovenstaande kunnen we dus afleiden dat er
ook nu nog in België (en uiteraard ook in het buitenland) mooie en nieuwe dingen te vinden zijn, mits de
noodzakelijke gedrevenheid en kennis, het nodige
geduld en uiteraard een flinke portie geluk. We wensen alle MKA-leden een gezonde hoeveelheid van al
deze benodigdheden toe, en hopen dat er heel wat
van hun vondsten in de loop van de volgende 50 jaar
in Geonieuws beschreven mogen worden!

Bronnen :
Neutkens en Orinx (2007), "Neu und schön: Calcit
und Fluorit aus Belgien", Lapis 32(2), 13-18.
Neutkens (2013), "Quarz aus Belgien – die aktuellen
Funde von 2010 bis 2012", Mineralien-Welt 24(3),
14-23.

Glück auf!

P.S. Ik ben (bijna) steeds te bereiken via
axel.cronstedt@mineralogie.be !
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D2 PHASER – X-ray Powder Diffraction on a desktop
The D2 PHASER is an amazing desktop X-ray diffraction tool
enabling the analysis of poly-crystalline material. The D2 PHASER
desktop diffractometer is equipped with an integrated PC and a flat
screen monitor. The new and very easy-to-use workflow software
DIFFRAC.SUITE allows measurement and analysis right out of the
box.
The D2 PHASER comes with a unique choice of detectors:
 Scintillation counter for the entry into the world of X-ray powder
diffraction
 LYNXEYETM detector for collection of high quality X-ray powder
diffraction data with unprecedented speed
 XFlash® detector for simultaneous acquisition of X-ray powder
diffraction and X-ray fluorescence data
The D2 PHASER is the most compact and fastest, all-in-one crystalline phase analysis tool available on the market. It is mobile and
easy to install with only the need for standard electrical power. The
D2 PHASER is therefore ideal for laboratory or on-location operation, in other words, it is a true Plug’n Analyze system.
www.bruker-axs.com/d2phaser.html
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‘Belgische’ mineralogie onder
‘Nederlands’ bewind, 1815-1830
Ernst A.J. Burke
Op basis van de Acht Artikelen van Londen uit 1814 besloot het Congres van Wenen in 1815 tot
oprichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het Prinsbisdom Luik, het Prinsdom Stavelot-Malmedy, het Hertogdom Bouillon en nog wat kleine zelfstandige gebieden (o.a. het Hertogdom
Limburg) die nooit tot de Oostenrijkse Nederlanden hadden behoord, werden samen met die
Oostenrijkse Nederlanden verenigd met de vroegere Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.
Onder Frans bewind werd de zo ontstane republiek achtereenvolgens de Bataafse Republiek, het
Bataafse Gemenebest en het Koninkrijk Holland. Na de nederlaag van Napoleon in de Volkerenslag
bij Leipzig, ontstond in 1813 het Soevereine Vorstendom der Verenigde Nederlanden. Op 1
december 1813 werd Willem I (afb. 1) uitgeroepen tot soeverein vorst van die staat (de inhuldiging
vond plaats op 30 maart 1814), en op 16 maart 1815 riep hij zichzelf uit tot koning der Verenigde
Nederlanden en hertog van Luxemburg.
Het besluit van het Congres van Wenen bleek niet zo gelukkig en slechts van korte duur, amper 15
jaar. Toen er - na een jarenlange onderlinge onvrede tussen noord en zuid op talrijke gebieden op 25 augustus 1830 een nationalistische opera (De Stomme van Portici) werd opgevoerd in
Brussel, brak de Belgische Revolutie uit, die onder sterke militaire steun van Frankrijk uitmondde in
een onafhankelijk Koninkrijk België. Ondanks de geringe tijdsduur van de vereniging van beide Nederlanden, zijn er veel opmerkelijke initiatieven genomen die tot vandaag zijn blijven bestaan. Zo
was Willem I o.a. oprichter en aandeelhouder van de latere Belgische Generale Maatschappij, voerde hij het metrisch stelsel in en liet hij kanalen
graven (o.a. het kanaal Brussel-Charleroi). Willem I
was niet alleen “koning-koopman”, in 1817 stelde hij
in het zuiden ook drie rijksuniversiteiten in: Gent,
Leuven (de katholieke universiteit aldaar was in
1797 gesloten, de nieuwe rijksuniversiteit zou blijven
bestaan tot 1835), en Luik. De strijd om de plaats
van de universiteiten, of ze rijks of vrij zouden zijn
en het streven naar één universiteit zouden daarna
doorgaan tot 1835 (Dhondt, 2006).
Willem I legde zich niet zomaar neer bij de Belgische
Revolutie en de daaropvolgende boedelscheiding
tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden.
Hij erkende het - speciaal voor die scheiding
opgestelde - Verdrag der XVIII Artikelen uit 1831
niet en ondernam de Tiendaagse Veldtocht. Daarna
werd in hetzelfde jaar een nieuw Verdrag der XIV

Afb. 1. Willem I, Koning der Verenigde Nederlanden.
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Afb. 2. Jean Baptiste Julien d’Omalius d'Halloy.

Artikelen onderhandeld - waarmee Willem I echter
pas in 1838 instemde - dat in 1839 als Verdrag van
Londen werd ondertekend. Naast allerlei andere afspraken (België moest er o.a. een nogal ongunstige
verdeling van de staatsschuld bijnemen) werd besloten dat België het oostelijke deel van de provincie
Limburg (die Willem I naar het oude Hertogdom
Limburg had genoemd) aan Nederland verloor, maar
ook dat België het recht kreeg op de IJzeren Rijn,
een tot op heden omstreden spoorverbinding door
dat nieuwe Nederlands Limburg.
Tegen die achtergrond van ingrijpende historische
ontwikkelingen waren er eveneens markante gebeurtenissen binnen de wetenschappen, ook in wat later
de aardwetenschappen genoemd zijn. De geoloog
Michel Félix Mourlon (1880), geciteerd door Groessens & Groessens-Van Dyck in Halleux et al. (2001,
p. 269) schreef daarover: “Op het moment zelf dat
de wetenschap één van haar grootste vooruitgangen
boekte was België, het mag in alle eer worden gezegd, één van de eerste naties waar de geologie een
rationele en echt wetenschappelijke weg insloeg,
dankzij de werken van d’Omalius d’Halloy, gedenkwaardige werken in de Belgische wetenschap.”
Jean Baptiste Julien d’Omalius d'Halloy (Luik, 16 februari 1783 - Brussel, 15 januari 1875) was een
Belgische geoloog, paleontoloog, stratigraaf en etnoloog, maar ook een politicus. D’Omalius
d'Halloy (afb. 2) was één van de pioniers op het gebied van de moderne geologie. Hij onderzocht
de stratigrafie en geologie van België en Frankrijk en definieerde een aantal belangrijke
stratigrafische begrippen, waaronder de periode Krijt. Na zijn studies in Parijs legde d’Omalius in
een tiental jaren, van 1804 tot 1813, te voet ca. 25.000 kilometer af doorheen het Franse Rijk. In
1808 publiceerde hij in het Journal des Mines zijn Essai sur la géologie du nord de la France, dat
hem dadelijk een goede reputatie bezorgde.
Het jaar daarvoor had hij al in hetzelfde tijdschrift de nota Sur la disposition des couches du coteau
de Durbuy geschreven, waarin de bekende anticlinaal voorkomt die het stadje Durbuy domineert
en die sindsdien de ‘Anticlinal d’Omalius’ wordt genoemd. D’Omalius voltooide het ontwerp voor
zijn geologische kaart in 1813 en legde dit voor aan de Conseil des Mines. De publicatie ervan
werd uitgesteld door de bovenvermelde gebeurtenissen tussen 1813 en 1815. In 1815 benoemde
Willem I d’Omalius tot gouverneur van de provincie Namen. Pas in 1822 werd zijn Carte
Géologique de la France, des Pays-Bas et de quelques Contrées Voisines gepubliceerd, in de
Annales des Mines. Het was een magistraal werk dat, volgens Edouard Dupont (1876), geciteerd
door Groessens & Groessens-Van Dyck in Halleux et al. (2001, p. 270), “het geologische gradennet
van West-Europa creëerde, wat de auteur tot één der voornaamste grondleggers van de geologie
op het continent maakte”. Dit werk (en zijn auteur) werd al door tijdgenoten naar waarde geschat:
de Franse mineraloog Pierre Berthier (1826) noemde een mineraal dat d’Omalius ontdekt had in
Angleur (provincie Luik) te zijner ere halloysiet.
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Afb. 3. Jacob Gijsbertus Samuël van Breda.

D’Omalius d’Halloy was niet de enige die in die tijd geologische
of mineralogische kaarten van het huidige België produceerde.
Bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1825 werd opdracht gegeven tot de vervaardiging van een mineralogische kaart van het
gebied ten zuiden van Gent en ten oosten van Kortrijk op een
schaal 1:100.000. Het werd uiteindelijk de uitgaveschaal 1:200.000, maar de kaart kwam
inderdaad gereed in de geplande periode van vijf jaar. Omdat in het zuidelijk deel van het
koninkrijk opstand uitbrak, namen de opnemers – kolonel J.E. van Gorkum (officier van de Militaire
Verkenningen) en geoloog J.G.S. van Breda, hoogleraar aan de Universiteit van Gent – het
materiaal mee naar Leiden, waar Van Gorkum de kaart in zeven bladen publiceerde (1833 – 1840).
Die bladen zijn echter nooit aan België ter beschikking gesteld, waarschijnlijk eerst vanwege de
oorlogstoestand en later (na de vrede) omdat België zelf met geologische opnames begon.
Een van de opnemers van die kaarten was dus Jacob Gijsbertus Samuël van Breda (Delft, 24 oktober 1788 - Haarlem, 2 september 1867), een Nederlandse botanicus, paleontoloog en zoöloog. In
1822 werd Van Breda (afb. 3) hoogleraar in de botanie, zoölogie en de vergelijkende anatomie aan
de Universiteit Gent. Hij was in Gent ook directeur van de botanische tuin, en in 1830/1831 zelfs
rector van de universiteit. Ook onderzocht hij (samen met Van Gorkum) de geologie van het latere
België. Als gevolg van de Belgische Revolutie moest hij zijn werk in Gent opgeven. Hierna werd hij
eerst buitengewoon hoogleraar, en in 1835 gewoon hoogleraar in de zoölogie en geologie aan de
Universiteit Leiden. In 1839 verhuisde Van Breda naar Haarlem, waar hij – als opvolger van Martinus van Marum – de afdelingen paleontologie, mineralogie en natuurwetenschappen in het Teylers
Museum ging beheren en secretaris werd van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
In 1816 werd de Academie van Wetenschappen en Schone Kunsten van Brussel in opdracht van
koning Willem I opnieuw samengesteld. De in 1772 door Maria Theresia van Oostenrijk opgerichte
academie was in de periode 1792-1793 en later in 1794 afgeschaft door de Fransen. De academie
schreef meerdere wedstrijden uit voor de geologische beschrijving van Belgische provincies: Henegouwen werd gepubliceerd door Drapiez (1823), Namen door Cauchy (1825), Luxemburg door
Steininger (1828) en Engelspach-Larivière (1828), Luik door Dumont (1832) en Davreux (1833), en
Brabant door Galeotti (1837). Die beschrijvingen van de Franstalige provincies zijn gedetailleerd
becommentarieerd door Groessens & Groessens-Van Dyck in Halleux et al. (2001, p. 272-274.)
Na de geologische en/of mineralogische kaarten komen de mineralen zelf aan bod. Ook de recente
naslagwerken over de mineralen van het huidige België (Hatert et al., 2002; Van Der Meersche et
al., 2010) stellen dat hopeiet het oudste nieuwe mineraal is dat uit België stamt. Het nieuwe mineraal uit de Altenberg werd eerst uiterst summier vermeld, met een naam die eerder door Haüy was
gebruikt en zelfs met een verkeerde vindplaats (Brewster, 1822). Tijdens een lezing op 17 juni
1823 werd het mineraal uitgebreider beschreven - zij het met een nog onzekere chemische samenstelling - met de nieuwe naam en de juiste vindplaats; de tekst van die lezing werd met enige
vertraging gepubliceerd (Brewster, 1826). Overigens is de juiste aard van het mineraal - een waterhoudend zinkfosfaat - pas veel later vastgesteld (Damour & Des Cloizeaux, 1879). De naam
hopeiet is dus voor het eerst in druk bekendgemaakt in 1826 (het in sommige werken vermelde
1824 is onjuist), en zou daarmee met halloysiet (Berthier, 1826) om de eer strijden.
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Pelckmans (2010) heeft echter aangetoond dat de eer van het oudste Belgische mineraal al enige
tijd vergeven was, namelijk aan ottréliet, in een beschrijving door Nöggerath (1812) van wat deze
Karstin (sogenannten Otrelit) noemde. Dethier noemde dat mineraal eerder (1809, herhaald in
1814) diallage métalloïde d'Ottré, en volgens Davreux (1833) gebruikte Dethier ook al de naam
ottrélithe, en analyseerde de Franse mineraloog Louis-Nicolas Vauquelin het al in 1812. Overigens
noemt Nöggerath niet Dethier, maar J.L. Wolff, een schilder uit Spa, als ontdekker van het
mineraal. Het werk van Nöggerath is veel mensen blijkbaar ontgaan, waardoor meestal naar
Davreux (1833) wordt verwezen voor de eerste grondige beschrijving van ottréliet. De volledige
beschrijving van ottréliet, chemische samenstelling incluis, verscheen echter pas in 1842 (Damour
& Des Cloizeaux, 1842). Merkwaardig: Schull gebruikte al in 1827 in het Nederlands de naam
‘otreliet’ voor het mineraal en het werd gerangschikt bij de Nederlandse delfstoffen. In dat jaar
waren de Nederlanden immers nog altijd verenigd!
Terug naar de vindplaats van hopeiet, de Altenberg, die omwille van zijn speciale plaats in de geschiedenis van België wat uitweiding verdient. De Altenberg is (of beter: was) een heuvel van ca.
400-500 meter lang en 100-150 meter breed. Zoals blijkt uit een schilderij (afb. 4) was die heuvel
in 1843 al grotendeels afgegraven. De heuvel bestond voornamelijk uit galmei (Frans: calamine),
een mengsel van een aantal zinkmineralen zoals smithsoniet, hemimorfiet, hydrozinkiet en vooral
willemiet. Galmei werd er al vanaf de 13de/14de eeuw (en wellicht al eerder) gedolven, het was
namelijk een belangrijke grondstof voor het vervaardigen van messing. De Altenberg ligt in Kelmis
(de naam is afgeleid van galmei), nu een Duitstalige gemeente met ca. 10.000 inwoners in de
provincie Luik. Altenberg is ook, of wellicht zelfs beter, bekend in de Franse vertaling VieilleMontagne, een naam die voor het eerst gebruikt werd in 1455. De mijnbouw bij Moresnet heeft
een zeer lange en ingewikkelde geschiedenis (Engelen, 1976). Uiteindelijk werd de zinkmijn van
1837 tot 1885 (sluiting) geëxploiteerd door de Société des Mines et Fonderies de Zinc de la VieilleMontagne. Tot de opheffing van het oude Hertogdom Limburg, een staat van het Heilige Roomse
Rijk, behoorde Kelmis tot de hoogbank Montzen.
Net als de rest van het hertogdom werd Kelmis, bij de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden
door de Franse Republiek in 1795, opgenomen in het toen gevormde departement Ourthe, en
daarna in 1815 in de Verenigde Nederlanden. Moresnet ligt vlak bij Kelmis, en is nu een
deelgemeente van Plombières (Nederlands: Blieberg, Duits: Bleyberg of Bleiberg). Moresnet
ontstond doordat Pruisen en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tijdens het Congres van
Wenen in 1815 na de val van Napoleon niet tot een akkoord konden komen over de grens tussen
hun gebieden. Het twistpunt was de waardevolle zinkmijn in het plaatsje Kelmis. Pas in 1816 werd
een compromis bereikt: volgens het Verdrag der Grenzen (Aachener Grenzvertrag) werd

Afb. 4. De galmeimijn
van de Altenberg in
1843. Schilderij van
Jean-Baptiste Bastiné.
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Moresnet deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, Neu-Moresnet (nu een deelgemeente
van Kelmis) werd deel van Pruisen en het daartussen gelegen gebied met het dorpje Kelmis werd
een condominium onder de naam Neutraal Moresnet met als staatshoofd de burgemeester van
Kelmis. Beide landen bestuurden Neutraal Moresnet, een gebied met in die tijd ca. 250 inwoners,
met een Pruisische en een Nederlandse (na 1830 Belgische) commissaris.
Het einde van Neutraal Moresnet kwam met de Eerste Wereldoorlog. In 1914 werd het bezet door
Duitsland, waarin Pruisen was opgegaan. Dat land verloor de oorlog, en bij het Verdrag van
Versailles werd in 1919 beslist dat Neutraal Moresnet bij België gevoegd zou worden. Artikel 32
van het Verdrag van Versailles luidt: “Duitschland erkent de volkomen soevereiniteit van België
over het geheele betwiste gebied van Moresnet”. Op 10 januari 1920 lijfde België Neutraal Moresnet definitief in, en het gebied werd toegevoegd aan de Oostkantons, die in dat jaar afgescheiden
zijn van het Duitse Rijk en aan België gehecht als compensatie voor geleden oorlogsschade.
De zinkmijn van de Altenberg is bekend onder verschillende namen: Altenberg, Audenbergh, Kelmis, La Calamine, Moresnet, Grande Montagne en Vieille-Montagne. Uit het gedolven calamienerts
werd in totaal ca. 750.000 ton zink geproduceerd. Het zinksilicaat willemiet, Zn2SiO4, maakte tot
40% uit van de calamien. Een en ander, vooral over de genese van het erts in de mijn van Kelmis
en in vergelijkbare afzettingen in België, is o.a. beschreven door Coppola et al. (2008). In het
huidige België komt/kwam willemiet ook voor in Angleur, Plombières, Engis, Fossey, Le Rocheux,
Pandour en Theux (Hatert et al., 2002), en eveneens in Welkenraedt (Boni et al., 2005).
Het mineraal willemiet is ontdekt door de Franse mineraloog Serve-Dieu Abailard Lévy (17951841), die zichzelf echter Armand noemde. Na zijn studie wiskunde in Parijs kon Lévy omwille van
zijn joodse afstamming geen aanstelling krijgen aan een Franse universiteit. Hij kwam in 1818 per
toeval (tijdens een schipbreuk) in Engeland terecht. Hier werkte hij vanaf 1820 aan een catalogus
van de wel zeer uitgebreide verzameling van de beroemde mineralenhandelaar Henry Heuland
(Lévy had in Parijs ook de lessen mineralogie van Haüy gevolgd). Tijdens het werk aan die collectie
ontdekte Lévy de nieuwe mineralen forsteriet, babingtoniet, brochantiet, roseliet, herscheliet (in
1997 kreeg dit mineraal de naam chabaziet-Na), phillipsiet en beudantiet, die hij tussen 1822 en
1827 publiceerde. Ook herdefinieerde hij in 1824 een eerder bekend mineraal als fluelliet. Omdat
drukwerk in de Verenigde Nederlanden goedkoper was, verhuisde Lévy naar Brussel om de
catalogus daar verder af te werken. In november 1828 benoemde Koning Willem I hem echter tot
hoogleraar mechanica, sterrenkunde, kristallografie, geologie en mineralogie aan de Universiteit
Luik en Lévy liet de catalogus in de steek. Na de Belgische Revolutie keerde hij terug naar Frankrijk
waar men ondertussen wat toleranter was geworden tegenover joden. Lévy overleed in 1841 op
45-jarige leeftijd aan een aneurysma (Le Cleac’h, 1995).
Tijdens zijn hoogleraarschap in Luik bestudeerde Lévy de ertsen van de Altenberg en ontdekte
daarbij een zinksilicaat dat hij - uit dankbaarheid voor zijn aanstelling in Luik - willemiet noemde
naar koning Willem I. De bekendmaking en de beschrijving van het mineraal gaan met een paar
merkwaardige feiten gepaard. De eerste vermelding van willemiet is door Lévy gedaan in een brief
(in het Duits!) van 14 september 1829 (Lévy, 1830): “Bei einer Exkursion, welche ich neulich

gemacht, glaube ich ein neues Mineral entdeckt zu haben; es soll Willemit heissen, nach S.M. dem
König der Niederlande.” Een Franse mineraloog aan een (later) Belgische universiteit die in het

Duits een mineraal uit Neutraal Moresnet vernoemt naar een Nederlandse koning: waarlijk niet een
vier-, maar een ‘vijflandenmineraal’! Pas in 1840 redigeerde Lévy de gegevens van zijn
mineralogische werk (o.a. die van willemiet) in Luik in de jaren 1828-1830, en zond die voor
publicatie naar de Académie des Sciences. Die weigerde het manuscript en stuurde het na enige
tijd terug naar Lévy, die echter ondertussen helaas overleden was. Slechts door het ingrijpen van
zijn leerling Des Cloizeaux werd de tekst alsnog postuum gepubliceerd (Lévy, 1843).
Lévy was echter niet de eerste die het zinksilicaat als mineraal ontdekte. Vanuxem & Keating
(1824) beschreven een nieuw mineraal uit Franklin (N.J., USA) dat zij “Siliceous oxide or silicate of
zinc (Calamine)” noemden. Hun correcte en accurate analyse komt overeen met de formule van
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willemiet, Zn2SiO4. Zij hebben in die beschrijving het mineraal echter geen naam gegeven, waarschijnlijk omdat zij twijfelden of het wel om één enkel mineraal ging, of om een mengsel van twee
zinksilicaten, het ene waterhoudend en het andere niet. In 1828 beweerde de chemicus Th.
Thomson abusievelijk dat het mineraal uit Franklin een mangaansilicaat was, en zijn reputatie als
chemicus zorgde ervoor dat zijn behoorlijke blunder toegerekend werd aan Vanuxem & Keating.
De verwarring werd compleet toen C.U. Shephard dit foutief geanalyseerde materiaal in 1832 de
naam ‘troostiet’ gaf. Ondertussen had Lévy al de naam willemiet ingevoerd, en die bleef later omwille van prioriteit in gebruik.
De reeks eigenaardigheden met betrekking tot willemiet kreeg nog een zeer merkwaardig staartje.
De Italiaanse mineraloog Ruggero Panebianco (1848-1930) stelde in 1916 voor om de naam willemiet niet meer te gebruiken, omdat hij van mening was dat een nieuw mineraal niet naar een koning diende genoemd te worden. Hij suggereerde daarom de naam ‘belgiet’, naar het land waarin
het mineraal was gevonden (Panebianco, 1916). Maar zelfs in dat jaar was de Altenberg nog niet
Belgisch, dat gebeurde pas in 1920! Panebianco moet nochtans op de hoogte geweest zijn van de
situatie in Neutraal Moresnet, want zijn publicatie was nota bene in het Esperanto; in 1908 was Dr.
Wilhelm Molly een poging begonnen om van het gebiedje de Esperantostaat ‘Amikejo’ te maken.
Collecties van mineralen en gesteenten moeten worden opgeborgen voor latere referentie. De
eerste natuurhistorische verzamelingen in wat later het Koninkrijk België zou worden stammen uit
de Oostenrijkse periode en werden vanaf 1741 tot 1780 samengebracht door landvoogd Karel van
Lotharingen. De restanten daarvan, die in het Paleis van Nassau op de Koudenberg verbleven,
kwamen in 1811 in het bezit van de stad Brussel. In de 19de eeuw, vooral onder de Verenigde
Nederlanden, werden die verzamelingen regelmatig uitgebreid dankzij het verkrijgen van overzeese
stukken. In 1841, enkele jaren na de onafhankelijkheid van het land, verkocht de stad Brussel het
natuurhistorisch kabinet aan de Belgische Staat, waardoor in 1846 het Natuurhistorisch Museum
ontstond. Van de mineralen vindt men echter geen enkel spoor meer terug onder de stukken uit de
oorspronkelijke verzameling van Karel van Lotharingen. De oudste stukken in de huidige collectie
komen uit Rusland (bv. malachiet, afb. 5) en zijn het resultaat van een schenking uit 1828 van
kroonprins Willem van Oranje, zoon van koning Willem I. De kroonprins was getrouwd met Anna
Pavlovna (in het Nederlands: Paulowna), een zus van tsaar Alexander I. Het paar verbleef meestal
in Brussel, in het huidige Paleis der Academiën. Tijdens een reis naar Rusland in 1823 had het
prinsenpaar een interessante verzameling plaatselijke gesteenten en mineralen ontvangen, die ze
nadien aan het museum van hun stad schonken. (Van Tassel, 1982; Deliens, 2006).
Bij Koninklijk Besluit van 2 oktober 1817 werd een nationaal centraal depot opgericht voor mineralogie en geologie, verbonden aan het Ministerie van Waterstaat en Openbare Werken, dat “alle
voorwerpen van belang voor de mineralogie, de geologie of de geschiedenis die bij opgravingen of
werken in het rijk zouden kunnen worden ontdekt,” moest achterhalen en bijeenbrengen
(Groessens & Groessens-Van Dyck in Halleux et al., 2001, p. 271). Om pedagogische redenen was
voorzien om analoge collecties van de in datzelfde jaar opgerichte universiteiten in Gent, Leuven
en Luik aan te vullen.

Afb. 5. Malachiet van Turjinsk (Oeral, Rusland).
Geschenk uit 1828 van kroonprins Willem van
Oranje aan het Museum van de Stad Brussel,
thans in het KBIN aldaar. Foto: S. Pardon.
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Die kregen daarvoor bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1818 een krediet van 15.000 gulden om
voorwerpen van mineralogisch en geologisch belang te verwerven. De eerste conservator van het
centraal depot was de plantkundige Adrien Dekin, die eerder al, sinds 1803, conservator was van
de bovenvermelde natuurhistorische collecties in het bezit van de stad Brussel. Dekin was de facto
eveneens directeur (officieel was zijn broer Josse dat) van de eerste Plantentuin in Brussel (aan de
Hofberg). Een Koninklijk Besluit van 25 januari 1841 zou het depot overbrengen naar de in 1838
aan de Luikse universiteit opgerichte Ecole spéciale des Mines. Het is onduidelijk wat er uiteindelijk
met de collecties van dit depot gebeurd is. Immers, Dekin overleed op 13 augustus 1823, enkele
uren nadat er een brand was uitgebroken in de kamer waar hij woonde in het oude
financiegebouw, waar het mineraaldepot gevestigd was. Volgens Groessens & Groessens-Van Dyck
in Halleux et al. (2001, p. 271) heeft Xavier Stainier in 1903 gemeld dat deze transfer al had
plaatsgevonden na de ontbinding van het depot door Willem I in 1825, en “de fossielen waren
overhandigd aan het Museum van Leiden, waar zij ongetwijfeld nog steeds zijn”. Stainier wees
erop dat het gebouw waarin het depot was gevestigd, kort na de ontbinding geheel door een
brand was vernield, en hij vroeg zich af “wat er in 1841 opnieuw zou kunnen zijn overgebracht”. Of
was die brand al in 1823, zoals hierboven beschreven?
Omwille van de symmetrie in dit verhaal keren we tot slot even terug naar een van de
gebeurtenissen na de Belgische Revolutie van augustus 1830. Het Voorlopig Bewind van de
Zuidelijke Nederlanden riep op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uit. De weerstand en de
weerzin tegen koning Willem I, die terecht werd gezien als de personificatie van alle ‘Hollands’
kwaad (hij was ontegenzeggelijk een absoluut monarch), waren blijkbaar dermate groot dat het
Voorlopig Bewind al op 24 november 1830 in zijn Decreet nr. 5 besloot dat “alle leden van het
stamhuys van Oranje-Nassau voor altyd uyt alle magt of gezag in België uitgesloten zyn”. Sinds
2001 is echter herhaaldelijk een voorstel ingediend (recentelijk op 23 december 2010) in het
Belgische parlement om het decreet voor herziening vatbaar te verklaren, en zelfs op te heffen. De
partij die daar naar streeft, ijvert vreemd genoeg ook voor een onafhankelijk Vlaanderen. In de
toelichting bij het voorstel worden verschillende redenen gegeven voor de opheffing van de
uitsluiting van de familie Oranje-Nassau. De meest in het oog springende reden is dat “koning
Albert II van België via zijn moeder, Astrid van Zweden, zelfs een afstammeling in rechte lijn is van
koning Willem I.” Dat is weliswaar ietwat ver gezocht, maar via haar moeder, prinses Ingeborg van
Denemarken, stamde Astrid van Zweden wel degelijk af van de Nederlandse koning Willem I.
Ingeborg van Denemarken was de dochter van Louise van Zweden (later koningin van
Denemarken). Louise van Zweden was de dochter van Louise van Oranje-Nassau (later door
huwelijk koningin van Zweden en Noorwegen). Louise van Oranje-Nassau was een dochter van
Frederik van Oranje-Nassau, de tweede zoon van koning Willem I der Nederlanden. Kortom, zes
generaties tussen Albert II en Willem I, het bloed van Oranje-Nassau moet wel erg verdund door
de aderen van Albert II vloeien!
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Mineralen ontdekt in België
Erik Vercammen en Rik Dillen
Erkenning van nieuwe mineralen
Tot 1959 kon elke mineraloog op eigen houtje een nieuw mineraal benoemen
en publiceren. In dat jaar stichtte de IMA (International Mineralogical Association, samengesteld uit mineralogen van over de hele wereld) de Commission on
New Minerals and Mineral Names (afgekort CNMMN). Die stelde regels op voor
het indienen van een dossier voor erkenning van nieuwe mineralen: welke kenmerken (formule, structuur, eigenschappen, voorkomen) minimaal moeten onderzocht en beschreven zijn vooraleer kan besloten worden dat het gaat om een nieuw mineraal
gaat dat voldoende onderscheiden is van de reeds beschreven soorten. Elk nieuw mineraal krijgt
bij het indienen een codenummer, waaronder het voorlopig behandeld wordt: zo kreeg stavelotiet(La) bij zijn indiening het nummer IMA 2004-014.
Het dossier wordt onderzocht door de leden van de CNMMN, en deze stemmen vervolgens over de
erkenning als nieuw mineraal en over de voorgestelde naam; eventueel kunnen ze bijkomende gegevens vragen. Als het mineraal wordt goedgekeurd, moet de indiener twee dingen doen:
 het originele stuk dat gediend heeft om het mineraal te beschrijven (het “holotype”) moet in
bewaring worden gegeven in een openbaar wetenschappelijk museum, zodat later eventueel
nog bijkomend onderzoek kan uitgevoerd worden;
 de gegevens over het nieuwe mineraal moeten gepubliceerd worden in een wetenschappelijk
tijdschrift, en in die publicatie wordt de naam voor het eerst vrijgegeven.
In dat dossier en bij die publicatie moet ook vermeld worden waar het mineraal gevonden is (dus
waar het holotype vandaan komt): dit is de typevindplaats.
De CNMMN heeft nog andere taken die hiermee samenhangen, zoals het onderzoeken van dossiers
om mineralen te schrappen, bv. omdat uit modern onderzoek is gebleken dat ze identiek zijn met
een andere en eerder beschreven soort, of omdat de beschrijving op foutieve gegevens berustte
(bv. omdat het ging om een fijnkorrelig mengsel van bestaande mineralen). Dit heet "discrediteren", en hiervoor is er ook een formele procedure, met stemming en publicatie. Het omgekeerde
("recrediteren") komt ook voor, bv. omdat nieuw onderzoek heeft aangetoond dat tussen twee
soorten die identiek geacht werden, er toch voldoende onderscheid bestaat. Een bekend voorbeeld
is de recreditering van het mineraal wiluiet, dat lang beschouwd werd als een variëteit van vesuvianiet, maar dat zich hiervan onderscheidt doordat er op bepaalde plaatsen in de structuur overwegend boor zit in plaats van aluminium.
En soms gebeurt het dat er subcommissies ingesteld worden om de indeling van mineraalgroepen
te onderzoeken, en regels vast te stellen om daarbinnen grenzen te trekken en de naamgeving te
stroomlijnen. Dat gebeurde bvb. voor de groep van de pyroxenen (met als bekende vertegenwoordigers augiet, diopsied en enstatiet), de glimmers (waarbij bekende vroegere soorten als biotiet en
lepidoliet hun status als soort verloren en de naam voor een mengreeks werden) en de zeolieten,
waarbij de soorten een "staartje" (de zgn. "Levinson modifier") aan hun formule kregen om het
onderscheid te maken als er bij eenzelfde structuur verschillende elementen kunnen domineren.
Voorbeelden hiervan zijn heulandiet, dat vroeger één mineraal was. Nu is het een groep geworden
met als soorten heulandiet-Ca, heulandiet-Na, heulandiet-K, heulandiet-Ba en heulandiet-Sr; deze
hebben respectievelijk calcium, natrium, kalium, barium of strontium als dominant metaal.
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Een andere belangrijke regel die werd vastgelegd is de naamgeving van de mineralen die zeldzame
aarden bevatten. Dat is een groep elementen, die ook wel aangeduid worden met de wetenschappelijke naam "lanthaniden", naar het element lanthaan, met het symbool La. Deze elementen hebben heel erg gelijkaardige scheikundige eigenschappen, met als gevolg dat als één ervan in een
mineraal zit, alle andere er ook mee in voorkomen. Er is nu afgesproken dat bij dergelijke mineralen het scheikundige symbool van de dominante soort zeldzame aarde achteraan de mineraalnaam geplaatst wordt tussen haakjes, daarmee verbonden door een streepje. Voorbeelden:
monaziet-(Ce), dat we ooit in Opprebais gevonden hebben, en monaziet-(Nd), die het meest cerium respectievelijk neodymium bevatten. Soms gebruikt men wel eens de afkorting ZA (van zeldzame aarden) om die elementen samen aan te duiden; in het Frans wordt dat TR (van “terres rares”)
en in het Engels REE (van “Rare Earth Elements”).
Mineralen die beschreven waren voor de CNMMN in 1959 haar werkzaamheden startte, en die toen
als algemeen aanvaard werden beschouwd, kregen de status van “gevestigd” mineraal (“grandfathered” in het Engels): ze werden zonder meer als geldige soorten beschouwd. Hierbij kan men
ruwweg nog 2 groepen onderscheiden. De eerste zijn de mineralen die al lang bekend zijn, soms al
sinds de Oudheid. Voorbeelden hiervan zijn: goud als edelmetaal; topaas als edelsteen; cassiteriet
als tinerts; kwarts onder de vorm van bergkristal, rookkwarts en amethist. Van deze mineralen is
uiteraard geen typevindplaats bekend. De tweede groep zijn de mineralen die vanaf het einde van
de 18de eeuw ontdekt en beschreven werden: hierbij werd de vindplaats vermeld, zodat de
typevindplaats bekend is. Soms zijn in musea nog exemplaren bewaard gebleven die door de
beschrijvers van de mineralen geschonken werden: deze kunnen als holotype worden beschouwd.
Deze "gevestigde mineralen" zijn net zoals alle andere mineralen vatbaar voor discrediteren,
naamsverandering, herdefiniëren (vooral bij het herbekijken van mineraalgroepen). Je kunt
trouwens alle rapporten (vanaf 2002) van de CNMNC (Commission on New Minerals, Nomenclature
and Classification) raadplegen via http://www.ima-mineralogy.org/CNMNC_Strategy.htm
De mineralen met Belgische typevindplaats
In totaal werden in België 265 mineraalspecies gevonden, waarvan er 18 voor het eerst in België
gevonden werden (stand juli 2013; bron: MINDAT). De overgrote meerderheid van de Belgische
typevindplaatsen situeren zich in twee kleine gebieden : de streek rond Luik, en een gebied rond
Vielsalm. Daarbuiten zijn er nog Bertrix (in de buurt van Bouillon), Engis (tussen Luik en Hoei) en
Blaton, in Henegouwen tegen de Franse grens aan.

Verdeling van de Belgische
typevindplaatsen.
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In de volgende tabel hebben we even de mineralen met een Belgische typevindplaats opgelijst per
provincie.
Provincie
Henegouwen
Luxemburg

Luik

Typevindplaats
Mont-des-Groseillers, Blaton, Mons
Salmchâteau, Vielsalm, Massief van Stavelot
Ottré, Vielsalm, Massief van Stavelot
Hourt Quarry, Grand Halleux, Vielsalm, Massief van
Stavelot
Le Coreux, Salmchâteau, Vielsalm, Massief van Stavelot
La Flèche Quarry, Bertrix
Château de Berneau, Berneau, Dalhem, Luik
Argenteau, Visé
Richelle, Visé
Altenberg (Vieille-Montagne), Moresnet, Kelmis
(La Calamine)
Angleur, Luik

Mineraalspecies
ferristrunziet
ardenniet-(As)
davreuxiet
ottréliet
graulichiet-(Ce)
stavelotiet-(La)
pumpellyiet-(Al)
delvauxiet
destineziet
drugmaniet
koninckiet
fraipontiet
hopeiet
halloysiet-7Å
halloysiet-10Å

Daaruit blijkt dat Vlaanderen op dat gebied door moeder natuur niet zo goed bedeeld werd... met
0 (nul) typevindplaatsen! Het massief van Stavelot heeft tot nu toe de beste punten gehaald.
Anderzijds mag je van vindplaatsen als Blaton, Haut-le-Wastia e.d. met al die interessante maar
soms onooglijke micromineraaltjes (voornamelijk fosfaten) wellicht nog ooit verrassingen verwachten. De kans is groot dat vroeg of laat nog iets nieuws opduikt waar men altijd heeft overgekeken.

Delvauxiet
Ontdekt in 1793 bij Berneau, Dalhem, provincie Luik, door André Hubert Dumont, vader van André
Dumont, hoogleraar aan de KU Leuven en bekend deskundige op het gebied van steenkool en
steenkoolontginning. Het werd genoemd naar professor J. Delvaux de Fenffe (1782-1863), een bekend huisarts én chemicus/fysicus/metallurg. De formule is CaFe3+4(PO4,SO4)2(OH)84-6H2O; het mineraal is amorf (heeft geen regelmatig kristalrooster) (Deliens, 1987). Daarom wordt het ook echt
op het randje als een mineraalspecies beschouwd; mocht het nu recent ontdekt en beschreven
worden, dan zou het mogelijk niet door de mazen van het net glippen van de IMA. Het komt voor
als geel- tot roodbruine massa’s, en is verwant met diadochiet en destineziet.
In









België werd het ondertussen nog op een aantal andere plaatsen gevonden:
Mont-des-Groseillers, Blaton, Henegouwen
La Rochette, Chaudfontaine, Luik
Andrimont steenkoolmijn, Theux, Verviers,
Luik
Argenteau, Visé, Luik
Brichtembeau groeve, Visé, Luik
Richelle, Visé, Luik (Van Tassel, 1959)
Haut-le-Wastia, Anhée, Namen
Gralex groeve (tegenwoordig Sagrex),
Beez, Namen

.

Delvauxietknol van Beez, Namen, België.
Verzameling en foto  1991 Johan Maertens.
De diameter van de knol is 7 cm.
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Wereldwijd zijn er enkele tientallen vindplaatsen.
De mijnwerkers noemden dit mineraal vroeger wel eens coliphon. Andere synoniemen zijn fouchéiet, fouchériet, fucheriet, piciet en borickyiet (Cech en Povondra, 1979) (Pabst A., 1980).
Delvauxietspecimens verdragen geen vocht: in water vallen aggregaten in brokjes uit elkaar. De
specimens die in 1992 als mineraal van de maand aangeboden werden (afkomstig uit de groeve
van Beez) waren voor het grootste deel behandeld met Fixacryl en zijn sindsdien grotendeels stabiel gebleven (Maertens J., 1992).

Ottréliet
Over de ontdekkingsgeschiedenis van dit mineraal is het laatste woord nog niet gezegd. Feit is dat
het ergens in het begin van de negentiende eeuw gevonden werd in Ottré. Voor details betreffende de ontdekking en beschrijving van ottréliet verwijzen we naar Pelckmans, 2010.
De formule is (Mn,Fe,Mg)2Al4Si2O10(OH) 4 en het kristalliseert in het monokliene stelsel. Het komt
voor als groenzwarte slecht gevormde kristallen en mica-achtige plaatjes in het gesteente.
Het mineraal behoort tot de chloritoidgroep: deze omvat verder nog chloritoid in enge zin (met
meer ijzer dan mangaan en magnesium) en magnesiochloritoid (met een verouderde naam: sismondien). Zonder analyse zijn chloritoid en ottréliet niet van elkaar te onderscheiden. In veel specimens die als "ottréliet" benoemd worden is echter ijzer dominant, en gaat het dus in feite om
chloritoid.
Om de nomenclatuur nog wat ingewikkelder te maken hebben historische synoniemen de ronde
gedaan, zoals bvb. barytophylliet, bliabergiet, bliabergsiet, chloritoidiet, masoniet en strüveriet. Sismondien (niet te verwarren met gismondien) is een variëteit van magnesiochloritoid.
Het komt in België voor op de volgende plaatsen:
 Rahier, Stoumont, Lienne vallei, Massief van Stavelot, Luik
 Carrière "Sur les Roches", Bastogne, Luxemburg
 Vielsalm, Massief van Stavelot, Luxemburg
 Bihain, Vielsalm, Massief van Stavelot, Luxemburg
 Tier des Carrières, Cahay, Vielsalm, Massief van
Stavelot, Luxemburg
 Ottré, Vielsalm, Massief van Stavelot, Luxemburg
Verder komt het wereldwijd nog op tientallen
plaatsen voor.
Ottrélietaggregaten in kwarts, van de typevindplaats Ottré.
Het specimen is 4 cm breed. Vondst en identificatie Zélimir
Gabelica 1997. Verzameling en foto  Erik Vercammen.

Hopeiet
Hopeiet werd ontdekt in 1820 in de zinkmijn van Altenberg, als heldere, orthorhombische kristalletjes in een holte. Het was echter een éénmalige vondst, en het was te weinig materiaal om het
nieuwe mineraal te kunnen beschrijven; er zijn dan ook maar een paar musea die er een stukje
van hebben. Pas toen er later nieuwe specimens van gevonden werden in de mijn van Broken Hill
(nu Kabwe) in Zambia, kon het door Brewster beschreven worden, en hij noemde het naar de
Britse chemicus T.C. Hope (1766-1844). De formule is Zn3(PO4)2.4H2O .
Hopeietkristallen van Altenberg
(mijngebied Moresnet), bij Aachen.
Naar Brewster, 1823.
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Er is in Zambia later nog een ander mineraal gevonden met dezelfde formule maar dat anders kristalliseert (triklien i.p.v. orthorombisch voor hopeïet) en dus een ander mineraal is: dat heeft de
naam parahopeiet gekregen.

Halloysiet-7Å en halloysiet-10Å
Hoezo? Twee namen voor één mineraal ? Het mineraal halloysiet, blijkt bij nader onderzoek in
twee versies te bestaan, polytypes. Het verschil, waarover we hier niet in detail zullen uitweiden, is
de herhalingsafstand tussen twee identieke sequenties van laagjes. M.a.w. in halloysiet-7Å
"herbegint" de opbouw van laagjes om de 7 Å, in halloysiet-10Å om de 10 Å. Beide mineralen
worden beschouwd als zelfstandige species en vertonen een verschillend X-stralendiffractiepatroon.
Beide mineralen werden door Prof. Omalius d'Halloy ontdekt in Angleur bij Luik, en in 1826 door
Berthier naar hem genoemd. De formule is Al2Si2O5(OH)4 en het kristalliseert in het monokliene
stelsel. Het zijn klei(ne)mineralen ; er zijn dus geen zichtbare kristallen van bekend. Het is een
belangrijk mineraal voor de keramische industrie.

Willemiet
Ontdekt in 1829 te Altenberg en door de gevluchte Joods-Franse geleerde Armand Lévy genoemd
naar Koning Willem I der Nederlanden. Alle details over de ontstaansgeschiedenis van willemiet als
mineraalspecies kunt u vinden in het artikel van Ernst Burke elders in dit nummer.
De aanhef voor deze mededeling
klinkt heel gewichtig: "Mittheilung
an den Geheimen Rath v. Leonhard
gerichtet". Naar Lévy, 1829.

De formule is Zn2SiO4 en het kristalliseert in het trigonale stelsel. Het komt (of liever: kwam, want
de mijnen zijn gesloten) bij ons voor als zuilvormige kristalletjes van enkele millimeter groot, als
overkorstingen en ook massief. De kleur is meestal beige tot geel- of bruinachtig. In tegenstelling
tot willemiet van talrijke andere vindplaatsen (vooral New Jersey) fluoresceert willemiet van de
omgeving van Moresnet nagenoeg niet. Later werd willemiet ook nog gevonden in Angleur, Bleiberg (Plombières), Engis, Fossey, La Calamine (Kelmis), Le Rocheux, Pandour en Theux.
Het mineraal is vooral bekend van de voormalige zinkmijnen bij Franklin en Sterling Hill in de USA,
New Jersey, waar er grote roodbruine, mangaanhoudende kristallen van gevonden zijn. Dat mangaangehalte zorgt er ook voor dat specimens van die vindplaatsen oplichten in ultraviolet licht, wat
een onvergetelijk zicht oplevert. Eigenlijk werd willemiet daar zelfs iets vroeger ontdekt, maar niet
afdoende beschreven of benoemd (Vanuxem en Keating, 1824).

Davreuxiet
Dit mineraal werd in 1850 in Ottré gevonden. Het werd beschreven door Laurent Guillaume De Koninck (zie onder koninckiet) en genoemd naar Charles Joseph Davreux (1800-1863), een mineraloog aan de universiteit van Luik (Daltry en Deliens, 1993).
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De formule is Mn2+Al6Si4O17(OH)2 en het kristalliseert monoklien. Davreuxiet komt voor als witte
vezelachtige massa's in kwarts, samen met pyrofylliet. Het is alleen uit België gekend, maar dan
wel met eventjes vier vindplaatsen:





Salmchâteau, Vielsalm, massief van Stavelot, provincie Luxemburg
Ottré, Vielsalm, massief van Stavelot, provincie Luxemburg
Tier des Carrières, Cahay, Vielsalm, massief van Stavelot, provincie Luxemburg
Recht, Sankt-Vith, provincie Luik

Ardenniet-(As)
Dit is de trots van onze Belgische mineralen, wegens zijn
schoonheid (geelbruine kristalbundels in witte kwarts),
zijn speciale samenstelling, en het feit dat het lang alleen uit ons land bekend was. Later is het ook gevonden
op tientallen andere plaatsen, o.a. in Griekenland,
Noord-Italië, Japan, India, Griekenland, Nieuw-Zeeland,
Macedonië, Rusland, Zwitserland en Groot-Brittannië.
Maar laten we toch even chauvinistisch zijn: de ardennietspecimens uit onze Belgische Ardennen zijn toch de
grootste én de mooiste .

Ardenniet-(As)-kristallen van
Salmchâteau, Luxemburg, België. Naar
Victor Goldschmidt 'Atlas der
Krystallformen' (Band 1).

Het werd in 1872 ontdekt te Salmchâteau en door Von
Lasaulx genoemd naar de vindplaats. De erg ingewikkelde formule is
Mn2+4(Al,Mg)6(SiO4)2(Si3O10)[(As,V)O4](OH)6 en het kristalliseert in het orthorhombische stelsel.

Professor Pisani publiceerde amper een paar maanden later ook een beschrijving van dit nieuwe
mineraal, wat leidde tot een bittere betwisting over de prioriteit. Hij gaf het de naam dewalquiet,
naar professor Dewalque; dit is nu een verouderd synoniem, maar zeker in oudere boeken komt
deze term nog voor. De hele ontdekkingsgeschiedenis is een verhaal apart (hierover meer... een
volgende keer!). Toen in 2005 in Italië een nieuwe soort ardenniet ontdekt werd (Barresi A.A. et
al., 2007), waarin vanadium (V) domineert op arseen (As), werd het eerst "IMA 2005-037" genoemd,
en daarna werd het omgedoopt tot ardenniet-(V).
De ardennieten van alle andere vindplaatsen moesten opnieuw gedefinieerd worden. Sindsdien heet
onze ardenniet dan ook ardenniet-(As). Naast de
typevindplaats Salmchâteau werd het overigens ook
nog gevonden in Bihain en Ottré, in dezelfde geologische buurt.

De kwartsader met ardenniet-(As) (toen nog gewoon
ardenniet) in de kwartsfyllieten langsheen de spoorlijn in
Salmchâteau. Ardenniet kappen terwijl sneltreinen achter
je rug passeren op een afstand van nauwelijks een
meter... we schuwden geen risico's in die tijd.
Tegenwoordig mag je daar uiteraard - terecht hoegenaamd niet meer komen. Foto  Rik Dillen.
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Volgens de literatuur komt ardenniet-(V) ook in België voor, en wel in Bierleux, Werbomont, Liennevallei, Massief van Stavelot, en ook in Bihain (Pasero et al, 1994, en Barresi A.A. et al., 2007).
Barresi en zijn team onderzochten ook ardennietspecimens van Salmchâteau opnieuw met de elektronenmicrosonde, en ze vonden in hun analyses sterke variaties in de verhouding As/V. In sommige gevallen namen zij zelfs zonering waar, iets wat zelfs Cesàro in 1910 via microscopie had
waargenomen. Bij het lezen van het artikel van Barresi vond ik zelfs tot mijn verbazing mijn naam
terug in het dankwoord [Rik Dillen].
De studie van Barresi en zijn team heeft uiteindelijk aangetoond dat er een zo goed als complete
mengreeks bestaat tussen ardenniet-(As) en ardenniet-(V).

Destineziet
Ontdekt in 1879 in Argenteau, ten oosten van Richelle, en door H. Forir genoemd naar P. Destinez,
een werkvoorbereider aan de universiteit van Luik. De analyse is van G. Cesàro (1884).
De formule is Fe2(PO4)(SO4)(OH).6H2O en het kristalliseert in het trikliene stelsel. Het komt voor als
vuilwitte knollen, die flink groot kunnen zijn (meer dan 10 cm diameter). Anderzijds zijn de kristalletjes ontzettend klein, en zeker nooit visueel waar te nemen: meestal halen de kristalletjes maximaal een paar µm lengte.
Dit mineraal werd lang als identiek met beschouwd met diadochiet, dat eerder beschreven was en
dus de prioriteit heeft. Het is evenwel sinds een paar jaar gerecrediteerd, na onderzoek aan stukken uit een voorkomen in deVerenigde Staten: destineziet is het trikliene mineraal met de formule
hierboven, terwijl diadochiet het mineraal is met dezelfde formule maar dan amorf.


Destinezietkristallen van de typevindplaats.
SEM-opname bij een vergrotingsmaatstaf
van 23800 X ! Het grootste kristal is iets
meer dan 1 µm breed en ongeveer 4 µm
lang. SEM-opname  Rik Dillen.
 Schets met optische assen van een

destinezietkristal van de typevindplaats.
Naar Buttgenbach (1947)

Richelliet
Ontdekt in 1883 in Richelle en naar de vindplaats genoemd door Cesàro. Het is amorf,met formule
luidt Ca3Fe3+10(PO4)8(OH,F)12.nH2O. Het komt voor als beige tot geelbruine massa’s, die een paar
vuisten groot kunnen zijn. Naast de typevindplaats in Richelle, werd het ook aangetroffen in de
kalksteengroeve van Beez. Verder komt het nog voor in enkele vindplaatsen in Spanje en de USA.

Fraipontiet
Ontdekt in Altenberg (Moresnet, provincie Luik) in 1883 en door Cesàro genoemd naar de broers
Julien, Jean-Joseph en Charles Fraipont, alle drie wetenschappers pur sang (mineralogie, paleontologie, biologie enz.). De formule is (Zn,Cu,Al)3(Si,Al)2O5(OH)4. Het hoort bij de serpentijngroep, en
men kan het beschouwen als een zinkhoudende klei. Het kristalliseert in het monokliene stelsel. De
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kans is klein dat je een Belgische fraipontiet in je collectie hebt, want officieel werd er ooit maar
één stuk van bewaard. Maar geen nood, fraipontiet komt wereldwijd nog op tientallen andere vindplaatsen voor. Er zijn tegenwoordig zelfs twee polytypes bekend, fraipontiet-1H en fraipontiet-1M.
Een variëteit die veel koper bevat, "cupro-fraipontiet" is lichtblauw, en komt onder andere voor in
de Silver Bill Mine, Courtland-Gleeson District, Cochise Co., Arizona, USA.

Koninckiet
De typevindplaats is alweer Richelle, waar het in 1884 ontdekt werd. Het
werd door Cesàro genoemd naar professor Laurent Guillaume De Koninck
(1809-1887), geboren in Leuven en paleontoloog/chemicus. Hij gaf overigens ook les aan de universiteit van Gent.
De formule luidt FePO4.3H2O en het kristalliseert in het tetragonale stelsel;
het komt voor als heel kleine bolletjes in holtes van amorfe ijzerfosfaten
(Van Tassel, 1968). In 1968 was het enkel gekend van Richelle, maar
sindsdien werd het wereldwijd nog op een twintigtal andere plaatsen gevonden.
Van Tassel besloot in 1968 om aan de hand van een paar specimens uit de collecties van het KBIN,
met nog de originele etiketten van Cesàro, de structuur en beschrijving van koninckiet eens
grondig aan te pakken. Aan de hand van X-stralendiffractometrie (Debye-Scherrer-opnamen) kon
hij de structuur in detail beschrijven. De koninckiet van Richelle ziet er beige uit door een
overkorsting van richelliet; de onderliggende koninckiet is in
principe zuiver wit.
Prachtige spierwitte koninckiet
dook in 1997 op, afkomstig van
het
zgn.
"Geo-trail"
bij
Oberbuchach, Karinthië, Oostenrijk (Puttner, 1997). Bij de
aanleg van een geologisch
leerpad stortte een wand in (gelukkig waren er geen gewonden),
waarbij als volkomen verrassing
een zone vrijkwam vol met holtes
overkorst met koninckiet in naaldvormige kristalletjes, meestal in
mooie, zijdeglanzende radiaalstralige aggregaatjes.

Koninckiet van Oberbuchach, Oostenrijk.
Verzameling en foto  Chris Auer.
Specimen ex G. Indra verzameling, verzameld in 1992.

Drugmaniet
In 1979 gevonden te Richelle, en door René Van Tassel genoemd naar Julien Drugman (18751950), een Belgische mineraloog, die in 1950 zijn grote verzameling aan het Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen - KBIN) schonk. Later werd de structuur grondig bestudeerd door King en
Sengier-Roberts (1988).
De formule is Pb2(Fe3+,Al)H(PO4)2(OH)2 en het kristalliseert in het monokliene stelsel. Het komt
alleen microscopisch klein voor, en is erg zeldzaam. Het was lang alleen uit België bekend, maar in
1999 werd het ook gevonden in de Eifel (Schnorrer en Schaeffer, 1999).
In Richelle vormt het beige tot kleurloze, minuscule plaatvormige kristalletjes tot 0.2 mm, met pyromorfiet, anglesiet, corkiet en phosphosideriet in kristallijne kalksteen (Daltry en Deliens, 1993).
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Drugmaniet van Richelle, Provincie Luik.
SEM-opname J. Cilic,  Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel.

Vantasseliet
Ontdekt in Bihain in 1986 en door Fransolet genoemd naar René Van Tassel, de nestor van de Belgische mineralogen én erelid/peetvader van de Mineralogische Kring Antwerpen. Hij overleed dit
voorjaar in de leeftijd van 95 jaar. Eigenlijk waren specimens met wat later vantasseliet zou gaan
heten al tien jaar eerder bekend. De meeste verzamelaars dachten dat het om wavelliet ging (dat
er ook rijkelijk voorkomt); vaak noemden verzamelaars het ook "mica carré". We vatten de
belangrijkste verschillen even samen in een tabelletje:
wavelliet van Bihain
grote oppervlakken van door elkaar begrensde
radiaalstralige aggregaten tot een diameter van
1 à 2 cm
kleurloos-doorschijnend
ijsachtig
naaldjes

vantasseliet van Bihain
afzonderlijke rozetjes, diameter tot enkele
mm.
melkwit
typische parelmoerglans
eerder plaatjes of latjes

In feite was vantasseliet (plaatselijk) niet eens zo zeldzaam. Ondertussen is de vindplaats wel
helemaal opgeruimd en herbeplant. Voor zover we weten is er de laatste jaren geen vantasseliet
meer gevonden. Ondertussen werd vantasseliet ook op twee plaatsen in Duitsland gevonden, en in
Japan.
De formule is Al4(PO4)3(OH)3.9H2O en het kristalliseert in het orthorhombische stelsel. De samenstelling vertoont een zekere analogie met die van vashegyiet, Al11(PO4)9(OH)6.38H2O. Niet alleen
op chemisch gebied is er analogie: toevallig of niet, maar ook dit laatste mineraal werd door René
Van Tassel voor het eerst in België geïdentificeerd (Van Tassel, 1985).
Het komt voor als witte rozetjes op de breukvlakken van een donkere schist, wat een mooi
contrast oplevert. De aggregaatjes zijn soms mooi waaiervormig en
komen voor in splijt- of breukvlakken of kwartsaders in het
kwartsphyllade-gesteente waarin coticule voorkomt.
Vaak zit vantasseliet ook op en in de coticule-lagen zelf. Vantasseliet is wit, en geïsoleerde lamellaire kristallen zijn doorschijnend.
De kristallen zijn erg splijtbaar, met vaak een bijna mica-achtig aspect. De splijtvlakken vertonen een uitgesproken parelmoerglans.
 René Van Tassel (1916-2013). Foto  Rik Dillen.
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Boven links
Splijtbaarheid van vantasseliet. Beeldbreedte
ongeveer 0.15 mm. SEM-opname  Rik Dillen.
Boven rechts
Tabulaire vantasselietkristalletjes. Beeldbreedte
ongeveer 1 mm. SEM-opname  Rik Dillen.
Links
Vantasseliet-rozetjes van Bihain, Luxembourg,
België. Verzameling en foto  Harjo Neutkens.

Vaak zit vantasseliet ook op en in de coticule-lagen zelf. Vantasseliet is wit, en geïsoleerde lamellaire kristallen zijn doorschijnend. De kristallen zijn erg splijtbaar, met vaak een bijna mica-achtig aspect. De splijtvlakken vertonen een uitgesproken parelmoerglans.

Ferristrunziet
Dit mineraal was al lang bekend op zijn vindplaats Blaton, vooraleer het in 1987 officieel beschreven en ingediend werd door de Amerikaan Peacor. Het probleem hier was dat het mineraal heel
sterk lijkt op het al langer bekende mineraal ferrostrunziet. Er was al wel vastgesteld dat het mineraal uit Blaton afweek van deze ferrostrunziet, waarin tweewaardig ijzer ("ferro") voorkomt, en dat
het zich daarvan onderscheidt doordat er driewaardig ijzer ("ferri") inzit. Het heeft evenwel lang
geduurd voor het officieel werd beschreven. Vergelijk even de formules:
strunziet

Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2.6H2O

ferrostrunziet

Fe2+ Fe3+2(PO4)2(OH)2.6H2O

ferristrunziet

Fe3+ Fe3+2(PO4)2(OH)3.5H2O
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Ferristrunzietaggregaatje met enkele bruingele
cacoxenietbolletjes. Veldbreedte 0.8 mm.
Mont-des-Groseillers, Blaton, Henegouwen,
België. Verzameling en foto  Harjo Neutkens.

Wanneer je van ferro- naar ferristrunziet
evolueert, oxideert Fe2+ naar Fe3+, wat gecompenseerd wordt door de omzetting van
een molecule water naar een OH--groep.
Alle drie de mineralen zijn triklien.
Ferristrunziet vormt aggregaatjes van lichtgele tot bruinachtige kristallen, haar- tot
latvormig, maar ook aggregaatjes en willekeurig georiënteerde kristallen tot ongeveer
2 mm lang komen voor. Door verwering wordt het lichtgeel tot beige, en soms zelfs bijna wit. De
individuele kristalletjes zijn vaak gebogen of vervormd.
Het was alweer René Van Tassel die in 1956 een begin maakte met de studie van de mineralogie
van de Mont-des-Groseillers in Blaton. Er was namelijk een prachtige ontsluiting ontstaan bij het
graven van het kanaal Nimy-Blaton. Een profiel van 25 meter werd daarbij blootgelegd. Het eerste
mineraal dat beschreven werd was crandalliet (Van Tassel, 1956), en er zouden nog tal van andere
fosfaten volgen. In 1966 werd door Van Tassel een reeks fosfaten van Blaton beschreven (strengiet, phosphosideriet, cacoxeniet en strunziet). In dit artikel werd eigenlijk al de aanzet gegeven
tot het nieuwe mineraal ferristrunziet. Van Tassel maakte namelijk duidelijk het onderscheid tussen
mangaanvrij strunziet en strunziet van de meeste andere vindplaatsen. Hij schreef: "une analogie

entre la composition de la strunzite manganésifère de Hagendorf, de celle de Seixeira et du
minéral de Blaton ne se dégage pas facilement. Les analyses disponibles sont encore trop rares et
même discordantes (celle de Blaton est la première pour un strunzite non-manganésifère) pour
justifier, pour l'instant, la distinction spécifique entre le minéral belge et la strunzite".

Toen later bij onderzoek door Peacor et al. (1987) bleek dat de strunziet van Blaton niet alleen
mangaanvrij was, maar ook nog eens Fe3+-ionen bevatte, kwamen zij tot de conclusie dat het
inderdaad om een nieuw species moest gaan.
Ondertussen werd overigens in Haut-le-Wastia, Anhée, Namen, België ook ferristrunziet geïdentificeerd (Dillen en Van Goethem, 1990). Met een dertigtal species blijft Blaton een van de mineralogische toppers van het Belgische mineralogische patrimonium.

Viaeneiet
Viaeneiet is een "moeilijk" mineraal in verschillende opzichten: het is moeilijk te herkennen, het is
moeilijk te bewaren in een collectie, en om een en ander van de ontdekkingsgeschiedenis en van
de structuur te begrijpen is bovendien enige kennis van scheikunde en meetmethodes nodig.
De formule ziet er op het eerste gezicht eenvoudig uit: (Fe,Pb)4S8O. Het probleem is dat in deze
verbinding zwavel naargelang van de positie in de structuur twee verschillende valenties aanneemt. We kunnen de formule ook schrijven als Fe12[(S2)2-]11[(S2O3)2-], m.a.w. in de stuctuur zitten
disulfide- en thiosulfaationen. Wie hierover alles in detail wil weten verwijzen we naar een vorig
artikel in Geonieuws (Dillen, 1996).
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Viaeneiet werd ontdekt door de Poolse Prof. H. Kucha. Tijdens een gastverblijf aan de KU Leuven,
met als doel een studie uit te voeren van het ontstaan van de Belgische lood- en zinkertsen, onderzocht hij materiaal uit de "La Mallieue afzetting" in de lood- en zinkmijn van Engis (halfweg tussen
Luik en Hoei) en ontdekte hij het mineraal in ertsaggregaten van pyriet, marcasiet en sfaleriet. Het
ziet er niet spectaculair uit (het is eerlijk gezegd zelfs nauwelijks te herkennen), en vormt aggregaatjes van 0.05 tot 0.5 mm, uitzonderlijk tot 4 mm groot. De aggregaatjes zijn opgebouwd uit
minuscule kristalletjes tot maximaal 80 µm. Het verweert zeer snel aan de lucht, en komt daardoor
slechts voor als insluitsels in andere mineralen. Je kunt het dus enkel herkennen en bestuderen in
een (vers) gepolijste doorsnede. Maar zelfs dat is niet voldoende: het polijsten moet watervrij
gebeuren (bvb. onder olie), omdat anders het mineraal onmiddellijk zou oxideren.
Viaeneiet werd genoemd naar Prof. Willy Viaene (1940-2000), geoloog aan de KULeuven (19402000) en enthousiaste fan van de MKA.

Graulichiet-(Ce)
Een aantal Waalse verzamelaars die geregeld actief waren in de groeve van Hourt, verzamelden
een hele reeks secundaire mineralen in een paragenese met arsenopyriet. Een ander meer dan
interessant mineraal dat in het gezelschap van arsenopyriet gevonden werd was... gedegen goud
(Hanson et al., 1999)!
Bruinbeige, soms wat groenachtige overkorstingen van rhomboëdrische kristallen bleken een fosfaat te zijn. Een preliminaire analyse toonde aan dat het om een Fe3+-rijk equivalent ging van arsenoflorenciet, CeAl3+3(AsO4)2(OH)6, dat nog niet beschreven was. Pierre Lefèvre toonde in zijn
licentiaatsthesis aan dat het inderdaad om een nieuw species ging. Het werd voorgelegd aan de
IMA (CNMMN) onder het nummer IMA 2002-001 met als naam graulichiet-(Ce).
Uit een preliminaire studie met X-stralendiffractometrie had men al afgeleid dat het om een mineraal uit de crandallietgroep moest gaan. Om statistisch betrouwbare analyses te bekomen werden
in totaal meer dan 30 analyses uitgevoerd met golflengte-dispersieve X-stralenanalyse in een elektronenmicrosonde, met als resultaat in gewichtsprocent (we vermelden enkel de concentraties van
elementen aanwezig in concentraties > 0.1 %):
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As2O5
Al203
Fe2O3
SrO
BaO
La2O3
Ce2O3
Nd2O3
H2O (*)

31.20
3.09
30.65
0.24
3.95
2.26
15.73
2.08
8.37

Graulichiet(Ce)-kristallen;
50 µm groot,
van Hourt.
SEM-opname
Frédéric
Hatert.

(*) berekend

Zoals je weet komt Ce steeds voor in het gezelschap van (meestal lagere) concentraties van andere zeldzame aardmetalen, voornamelijk La en Nd. Ook de andere zeldzame aarden komen in dit
gezelschap voor, maar in véél lagere concentraties, zodat we ze hier buiten beschouwing kunnen
laten. Een deel van de stoechiometrisch voorziene zeldzame aardmetaal-ionen is dus vervangen
door Ba2+ (en Sr2+), en omdat die ionen tweewaardig zijn t.o.v. de driewaardige ZA-ionen moet dat
in de formule gecompenseerd worden door wat (OH)--groepen te vervangen door H2O. Er zijn nog
wat probleempjes met betrekking tot een licht tekort aan As, wat verklaard kan worden door vacante plaatsen in de structuur.
Graulichiet-(Ce) werd genoemd naar mijnbouwingenieur en voormalig eredirecteur van de Geologische Dienst van België, Jean-Marie Graulich (1920-2001), die in zijn leven veel wetenschappelijk
werk heeft verricht met betrekking tot de geologie van het massief van Stavelot. De mineraalnaam
werd formeel aanvaard door de IMA, CNMMN - International Mineralogical Association, Commission
on New Minerals and Mineral Names", onder nummer IMA 2002-001. Een exemplaar van het zogenaamde "holotype" (het officiële typespecimen) wordt bewaard in de collecties van het laboratorium voor mineralogie van de universiteit van Luik (referentie 20325) en in die van het Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel (referentie RN 6419).
Voor verdere details over graulichiet-(Ce) en de ontdekking ervan verwijzen we naar Dillen, Dehove en Detaille (2004). Ondertussen werd graulichiet-(Ce) overigens ook aangetroffen in de Claragroeve, Oberwolfach, Zwarte woud, Duitsland.

Stavelotiet-(La)
2004 was een goed jaar, want toen werd ook stavelotiet-(La) ontdekt door Werner Schreyer, toen
hij bij Le Coreux de metamorfose van de gesteenten aan het onderzoeken was; hij noemde het
naar de vindplaats, het massief van Stavelot (dat is ook de stad die het dichtst bij ligt).
De formule is La3(Mn2+)3Cu2+(Mn3+,Fe3+,Mn4+)26(Si2O7)6O30, dus met lanthaan als dominerende
zeldzame aarde; het is een erg ongewone formule, met koper én mangaan én zeldzame aarden.
Het kristalliseert in het trigonale stelsel; het komt voor als microscopische korrels, en vereist gespecialiseerd onderzoek om het te kunnen determineren.
Stavelotiet-(La) werd aangetroffen op een specimen waarop in 2004 reeds zeer ijzerrijke kanonaiet
was geïdentificeerd (Schreyer et al., 2004). Het stuk was afkomstig van Le Coreux, ongeveer 1 km
ten noorden van Salmchâteau, uit de westelijke flank van de Salmvallei, waar nog een aantal
andere mangaanmineralen gevonden werden. De beschrijving door Bernhardt et al. verscheen in
2005. Begeleiders zijn strontiomelaan, muscoviet, kanonaiet, hollandiet, hematiet, brauniet, albiet
en diverse oxidische mangaanmineralen.
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In de formule La3(Mn2+)3Cu2+(Mn3+,Fe3+,Mn4+)26(Si2O7)6O30 wordt La gedeeltelijk vervangen (in
afnemende mate) door Nd, Ca, Sc en Ce. De verhouding Ce-La-Nd-Pr wijkt dus sterk af van de
gewone frequentieverdeling die we voor zeldzame aardmetalen gewoon zijn. Er zijn maar weinig
Z.A.-mineralen bekend waarin La de hoofdrol speelt, gevolgd door Nd; meestal staat Ce op de
eerste of tweede plaats. Er heeft zich dus bij de vorming een redelijk eigenaardige fractionering
van de zeldzame aardmetalen voorgedaan. Dat kan veroorzaakt zijn door een hoge oxidatiepotentiaal, wat leidt tot de vorming van Ce4+ in plaats van Ce3+, wat minder goed in dit kristalrooster
past.
Het voorkomen van diverse zeldzame aarden bevattende mineralen in de streek is bekend (bvb.
florenciet-(Ce), CeAl3(PO4)2(OH)6)
Het is een trigonaal sorosilicaat. Stavelotiet-(La) is zwart, ondoorschijnend met een metaalglans.
Het komt voor als korrels van 10 tot 160 µm... niets om in je showkast te presenteren dus ! De
berekende dichtheid is 4.489 g/cm³.

Pumpellyiet-Al
In 2005 werd nog een nieuw mineraal met Belgische typevindplaats goedgekeurd door de IMA, onder het nummer IMA 2005-016, dat door de publicatie van Hatert et al. (2007) werd omgedoopt
tot pumpellyiet-(Al). De formule is Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH).H2O, en pumpellyiet-(Al) is monoklien.
Het komt voor als kleine radiaalstralige tot vezelige aggregaatjes van min of meer naaldvormige
kristalletjes, samen met calciet, veldspaat en chloriet.
De vindplaats is de bekende Carrière de la Flèche bij Bertrix, waar nog tal van andere interessante
vondsten gedaan werden en worden, zoals bvb. bastnäsiet en verschillende zeolieten.

Pumpellyietaggregaatjes van de Carrière de
la Flèche, Bertrix, Luxemburg, België.
Beeldbreedte 6 mm.
Verzameling en foto  Harjo Neutkens.

Discussie
We stellen vast dat, toevallig of niet, alle mineralen met Belgische typevindplaats fosfaten of silicaten zijn, met uitzondering van viaeneiet.
Ze zijn alle gevormd door oppervlakteprocessen of door lichte metamorfose, en mangaan speelt
een belangrijke rol.
De ontdekkingen zijn geografisch niet homogeen gespreid: het merendeel concentreert zich rond
Richelle, Moresnet en Vielsalm.
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Typisch is ook dat een hele reeks ontdekkingen werden gedaan in de 19de eeuw (tot 1888), dan
bijna 100 jaar niets meer, en het was Van Tassel die in 1979 met de ontdekking van drugmaniet
de draad terug heeft opgenomen.
Pseudo- en bijna-nieuwe mineralen voor België
Voor de volledigheid vermelden we nog dat in 1945 het mineraal calclaciet beschreven is, met als
formule CaCl2.Ca(C2H3O2)2.10H2O. Het werd gevonden op kalksteen die bewaard werd in
eikenhouten laden in het KBIN, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het is
een product van de reactie tussen die kalksteen en de sappen in het eikenhout. Omdat het dus is
ontstaan ten gevolge van menselijk ingrijpen, zou de CNMMN het vandaag niet meer aanvaarden
volgens de normen. In een aantal handboeken en op een aantal websites wordt voor België ook
nog het mineraal viseiet vermeld, maar dat is al in 1997 gediscrediteerd door de IMA (Coombs et
al., 1997). Het bleek een mengsel van slecht gekristalliseerde crandalliet en andere mineralen,
vooral opaal.
Hierna volgt nog een lijstje van al langer geleden gediscrediteerde mineralen die ooit in België beschreven zijn, en waarvan je de naam misschien nog wel in oudere literatuur zou kunnen tegenkomen :
 bastoniet: gevonden bij Bastogne; een variëteit van de glimmer flogopiet
 belgiet: uit Altenberg (= Vieille-Montagne), Moresnet, synoniem voor willemiet
 franqueniet: uit Franquenies in Waals-Brabant; identiek met het al eerder beschreven
ijzersulfaat slavíkiet
 gosseletiet en lohestiet: allebei een vorm van mangaanhoudende andalusiet
 moresnetiet: uit Altenberg; een mengsel van de zinksilicaten hemimorfiet en sauconiet
 salmiet: gevonden in het metamorfe gebied rond de rivier de Salm; een variëteit van
chloritoid
En dan is er nog een mineraal dat wel formeel erkend is, maar dat wij in België “gemist” hebben
omdat onze onderzoekers toen niet over de juiste apparatuur beschikten om het volledig en tijdig
te kunnen onderzoeken, te beschrijven en een erkenningsdossier in te dienen. Het gaat om een
ijzeroxide dat ontdekt was in Richelle, maar dat later formeel beschreven werd aan de hand van
materiaal uit Akagane in Japan, zodat het nu als akaganeiet door het leven gaat, met de
typevindplaats in Japan.
En ook voor een paar primeurs kwamen we nét te laat:


Strontiomelaan: ontdekt in de beroemde mangaanafzetting van Praborna bij Saint Marcel
(San Marcello) in de Aostavallei. Het is verwant met het veel meer voorkomende hollandiet
met de formule BaMn8O16, maar het barium is voor meer dan de helft vervangen door strontium, wat betekent dat het een ander species is: (Sr,Ba)Mn8O16. De naam is gegeven naar het
strontiumgehalte en het Griekse woord “melanos” voor de zwarte kleur. Het komt voor in Le
Coreux, Salmchâteau, Vielsalm, Luxemburg, België.



Kanonaiet: nauw verwant met andalusiet, met als formule (Mn3+,Al)AlSiO5. Als er bij de vorming mangaan aanwezig is, zal dat de plaats innemen van één van de aluminiumatomen in het
kristalrooster. Zo ontstaat er een groene variëteit, die we al tijdens onze tochten in de Ardennen gevonden hebben, en die vroeger “viridien” heette (deze naam is nu gediscrediteerd
en vervangen door “mangaanhoudende andalusiet”). Als er nu meer mangaan dan aluminium
op een welbepaalde plaats in het kristalrooster zit, wordt het een nieuw mineraal dat naar zijn
typevindplaats (Kanona in Zambia) de naam kanonaiet kreeg. België heeft nu de tweede wereldvindplaats, en bij ons is het mineraal zelfs veel mangaanrijker dan bij de eerste vondst (1
Al is bij ons volledig vervangen door Mn met wat Fe, terwijl in het materiaal van Zambia nog
23% Al voorkomt).
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Calcietkristallen van
Antwerpen

Twee generaties calciet (kleine rhomboëdertjes en
grotere skalenoëders) en een oktaëdrisch pyrietkristal uit
de kleigroeve van Rumst, Antwerpen.
Beeldbreedte 0.4 mm. SEM-opname  Rik Dillen.

Herwig Pelckmans

Mineralen in Vlaanderen
Vlaanderen is niet echt gekend voor zijn vindplaatsen van mineralen. Dat heeft alles te maken met
onze ondergrond. Als je naar een geologische kaart van België kijkt, valt het al snel op dat de jongere afzettingen vooral in Vlaanderen te vinden zijn, terwijl de oudere gesteenten vooral dagzomen
in Wallonië. De jongere lagen, die dateren uit het Tertiair en Kwartair, hebben in België geen noemenswaardige geologische krachten meer gekend, en zijn dus nog steeds wat men de losse, sedimentaire gesteenten noemt: zand, leem en klei. Nagenoeg alle tertiaire afzettingen zijn van mariene oorsprong en zitten tsjokvol fossielen. Een natte droom dus voor fossielenfanatici, terwijl de mineralenverzamelaars op hun honger blijven zitten. Alhoewel …
Bepaalde lagen uit de Vlaamse ondergrond zijn wel gekend bij verzamelaars van mineralen. De bekendste afzetting is ongetwijfeld de Boomse Klei (Oligoceen), vanwege de kleibroden die er soms
in voorkomen. Op de binnenwanden van deze septaria bevindt zich meestal een geel laagje calciet,
met daarop af en toe (bolvormige aggregaten van) pyrietkristallen. Dezelfde kleilaag maakte zich
ook geliefd bij Belgische mineralenverzamelaars vanwege de plaatselijke aanwezigheid van mooie
gipskristallen. Denk bijvoorbeeld maar aan de groeve van Betekom, waar in de jaren zeventig
prachtige, tot 20cm grote gipskristallen konden geborgen worden. De mooiste gipsspecimens van
België komen ongetwijfeld van deze vindplaats.
Zoeken in zand-afzettingen is meestal niet zo vruchtbaar, ook al is zand op zich niets anders dan
een mix van fijne stukjes mineraal! Vermeldenswaardig is hier toch wel het mineraal glauconiet,
dat in de regio Antwerpen de zanden van het Mioceen zijn donkergroene kleur geeft. Helaas zijn de
vormloze “zand”-korrels van dit silikaat niet bepaald estethisch te noemen, waardoor ze vaak ontbreken in de meeste regionale mineralenverzamelingen. De vivianietnodules uit de regio Herentals
zijn populairder, ook al leveren ze zelden mooie microkristallen van dit ijzerfosfaat op. De grootste
vivianietkristallen (2 cm) van België werden lang geleden ooit eens gevonden in kalkhoudende sep-
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Twee generaties calciet
(kleine rhomboëdertjes
en grotere skalenoëders) uit de kleigroeve
van Rumst, Antwerpen.
Beeldbreedte 70 µm.
SEM-opname
 Rik Dillen.

taria uit de Formatie van Eigenbilzen (Prov. Limburg), maar zijn voor zover ik weet te beschouwen
als een uiterst zeldzaam curiosum.
Volledigheidshalve dienen we ook nog de merkwaardige concreties te bespreken die in de Zanden
van Merksem (Plio-Pleistoceen) te Antwerpen gevonden werden. Na mineralogisch onderzoek door
Van Tassel (1964), bleken deze min of meer cylindrische concreties hoofdzakelijk uit apatiet en sideriet te bestaan. De concreties bevatten helaas geen mooie kristallen, maar tonen daarentegen
een duidelijke biogene structuur, met als opvallendste kenmerk een rechte, centrale buis. Na een
diepgaande studie van de Heinzelin (1964), werden deze concreties geïdentificeerd als fossiele
woonkokers van pogonophore wormen (baardwormen). Leuk om weten is dat deze ichnofossielen
de naam Tasselia ordamensis meekregen, waarbij de geslachtsnaam Tasselia gegeven werd ter ere
van Prof. Van Tassel, onlangs overleden erelid van de MKA. De soortnaam ordamensis verwijst naar
Ordam, de naam van een Antwerpse polder.

Mineralen in fossielen
Dat fossielen aanleiding kunnen geven tot de vorming van mineralen, is algemeen gekend. De
meest tot de verbeelding sprekende “gemineraliseerde fossielen” zijn voor mij ongetwijfeld de smaragd-slakken van Colombia. Net zoals kwarts of calciet een fossiel kan vervangen, gebeurde dit in
Colombia heel uitzonderlijk door smaragd! Tot nu zijn er slechts een viertal specimens gekend, van
één welbepaalde vindplaats: de Matecaña Mine. Op de webstek van Ronald Ringsrud (zie onder)
vind je meer info en een slechte foto. Het betere fotowerk valt te bewonderen op pagina 38 van de
tweede Engelse extraLapis: Emeralds of the World.
Zeker te bestempelen als echte klassiekers zijn in dit geval de prachtige vivianietkristallen uit de
ijzerzandsteen van het schiereiland Kertch (Ukraine). Hier werden de kristallen afgezet in de holten
die achterbleven nadat het oorspronkelijke schelpmateriaal soms volledig uitgeloogd en verdwenen
was. Naast vivianniet, werden er o.a. ook holten met rhodochrosiet-laagjes en -stalagtietjes gevonden. Van wereldklasse zijn ook de anapaïetspecimens van deze vindplaats, vanwege hun prachtige,
groene kristallen, die nergens anders ter wereld zo'n mooie en grote kristalaggregaten vormden.
Wie zich wil verdiepen in de mineralogie van deze afzetting, raden we het boek aan van Chukanov
(2005).
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Veel recenter, maar zeker niet minder interessant, zijn de calcietkristallen die gevonden werden in
fossielen uit Florida. Het gaat hier om schelpenbanken in een kalkzandsteen van om en bij de 2
miljoen jaar oud (Plioceen), die door de jaren heen gedeeltelijk door het grondwater uitgeloogd
werden. Het calciumcarbonaat dat daarbij opgelost werd, vond gelukkig ook de plaats en tijd om
zich terug af te zetten als prachtige, honinggele kristallen, in de holten van de fossielen. De kristallen groeiden voornamelijk in de holten gevormd door beide schelpen van de tweekleppige Mercenaria. Gastropoden (in dit geval huisjes van fossiele slakken) met calcietkristallen van deze vindplaats zijn vrij zeldzaam. Meer info en tal van prachtige kleurenfoto's vindt men o.a. in het artikel
van Claeys & Weiß (2004).
Ook in Vlaanderen werden reeds goed uitgekristalliseerde mineralen in fossielen gevonden. De
meest verspreide en best gekende zijn ongetwijfeld de millimetergrote kwartskristalletjes die je
aantreft in het versteend hout van Hoegaarden. Deze werden enkele jaren geleden nog uitvoerig
beschreven in Geonieuws door Werner Heirman (2002).

Calcietkristallen uit … Antwerpen!?
Ergens in de vorige eeuw studeerden er twee Antwerpenaren geologie aan de Universiteit van
Gent. Vermits hun studierichting traditiegetrouw de kleinste was van de hele campus, kwamen ze
al snel met elkaar in contact. Beide studenten waren ook verwoede verzamelaars, en zo kwam het
dat ik tijdens een bezoek aan het kot van Jan Claessens op een goede avond zijn nieuwe vondsten
mocht bewonderen. Onder hen bevond zich, in een klein Jousi doosje, een calcietkristal van … Antwerpen!? Toen Jan mijn verbazing en ongeloof zag, vertelde hij me dat hij de calcietscalenoëder
van ruim 1 cm gevonden had tijdens het openbreken van fossiele schelpen in het Antwerpse havengebied!
Ik had nog nooit gehoord van calcietkristallen in fossielen uit de regio Antwerpen en vond het een
zeer opmerkelijke vondst, die ik nooit vergeten ben. Vermits deze en dergelijke vondsten nooit eerder beschreven werden, kunnen we in feite spreken van een opmerkelijke primeur, die perfect op
zijn plaats is in dit nummer van Geonieuws.
Volgens Jan was het stuk geen éénmalige vondst, maar waren de fossielen die calcietkristallen bevatten wel zeldzaam. Na tal van jaren naar fossielen en mineralen te hebben gezocht in Stabroek
en wijde omgeving, wist hij uit ervaring dat de calcietkristallen enkel voorkwamen in exemplaren
van één welbepaalde fossiele slak: de Neptunea angulata.
Vroeger werd deze soort Neptunea contraria genoemd, omdat het slakkenhuis - in tegenstelling tot
de meeste andere Gastropoda – linksgewonden is in plaats van rechtsgewonden. Vermits Neptunea
contraria echter een recente soort is die wel degelijk morfologisch verschilt van de fossiele soort, is
de juiste benaming voor deze fossiele soort nu Neptunea angulata (Marquet, 1998).

Neptunea angulata, 11 cm hoog,
gevonden tijdens de graafwerken
van het 4de Havendok van Kallo
(provincie Oost-Vlaanderen,
België) in de Zanden van
Oorderen (Midden-Plioceen).
Verzameling en foto  Herwig
Pelckmans.
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Kristalletjes van calciet, gevormd binnen in de windingen van een Neptunea angulata, die duidelijk te zien zijn
in dit fragment (13 mm breed).
Gevonden door Jan Claessens op een
opgespoten terrein (exacte herkomst
dus niet gekend) in de haven van
Antwerpen, België.
Verzameling en foto  Herwig
Pelckmans.

Dit goed bekend fossiel is zeer algemeen in de Zanden van Oorderen (Midden-Plioceen) en de Zanden van Kruisschans (Boven-Plioceen) (Marquet, 1998) en wordt dan ook vaak aangetroffen op
storthopen en opgespoten haventerreinen. Bouwputten van dokken en andere havenwerken zijn
nagenoeg steeds verboden terrein voor verzamelaars, waardoor Jan nooit de calciethoudende
Neptunea's in situ heeft kunnen bemonsteren. Daarenboven bevatten de meeste slakkenhuizen enkel wat zand, en heb je hooguit één schelp op honderd die calcietkristallen bevat. Fervente fossielenverzamelaars krijgen waarschijnlijk een beroerte, als ze zouden weten dat Jan destijds duizenden fossiele Neptunea's heeft opengebroken, op zoek naar de fel gegeerde kristalletjes!

Dankwoord
Een woord van dank is zeker verschuldigd aan Jan Claessens, die na al die jaren zijn geologische
verzameling ondertussen al veilig opgeborgen had in zijn tuinhuis. Na enig aandringen van de auteur dook Jan met ware heldenmoed onder in de reusachtige stapel kisten, op zoek naar het calcietspecimen van weleer. Dat kristal werd helaas (nog) niet teruggevonden, maar andere, gelijkaardige calcietspecimens wél. Deze bevinden zich nu in de regionale mineralenverzameling van de
auteur.
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Het mysterie van de
Stenen van de Zoölogie aflevering 2
Chris Deroo
In februari 2010 publiceerde Herwig Pelckmans in ons zeer gewaardeerde maandblad een artikel
getiteld 'Het Mysterie van de Stenen van de Zoölogie'. Via een ommetje langs de 'Mineralogical
Record' was Herwig Pelckmans toevallig tot de vaststelling gekomen dat onze bekende Antwerpse
dierentuin blijkbaar ooit onderdak had geboden aan een mineralencollectie. Twee vergeelde
etiketten met de opdruk 'Société Royale de Zoologie d'Anvers' en 'Minéraux de Belgique' bleken er
de tastbare getuigen van te zijn. Gedurende vele jaren heeft onze vereniging nauwe contacten
gehad met de Antwerpse Zoo (o.a. als lid van het 'Kontaktkomitee voor Kringen voor
Natuurwetenschappen en Natuurstudie in het Antwerpse'). We organiseerden geregeld
voordrachten en tentoonstellingen in de zalen van de Zoo, en konden altijd rekenen op een goede
samenwerking. Daarom was het des te leuker om dit mysterie eens grondig uit te spitten.

De bewuste etiketten met als opdruk 'Société Royale de Zoologie d'Anvers'.

De geboorte van de Zoo
Tijd dus om even in de geschiedenis van de Antwerpse Zoo te duiken.
Op 1 maart 1843 kocht de 'Zoologie d'Anvers' de eerste anderhalve hectare grond in de toenmalige
vijfde wijk, de Groenenhoek, naast het houten station van Borgerhout (1836). Reeds op 21 juli
1843 opende de Zoo haar deuren voor het publiek, maar daar waren uiteraard wel al enkele jaren
van voorbereiding en planning aan voorafgegaan.
Het idee voor een plaatselijke dierentuin was al in 1840 geopperd door de Antwerpse schepen, de
latere burgemeester (1848-1862) en volksvertegenwoordiger Johannes Franciscus Loos (°1799 1871). Deze had het idee opgedaan tijdens een familiebezoek in Amsterdam, waar hij de Artisdierentuin had bezocht. Een voorlopig directiecomité was een eerste maal bijeen gekomen op 19
juni 1841. Bij deze gelegenheid werd de 'Maatschappij voor Dierkunde' opgericht en werd Jacobus
Franciscus Kets (°1785 - 1865) tot directeur voor het leven van de Antwerpse Zoo benoemd.
De architecten Auguste Demarbaix (°1795 - 1845) en A. Lambeaux (°1819) werden belast met
de uitvoering van de bouwplannen. Het tuinontwerp werd toegewezen aan architect Emanuel van
Cuyck (°1786 - 1863). Zijn plan hield rekening met eventuele uitbreidingen van het domein, zodat een latere toename van de beschikbare oppervlakte geen afbreuk zou doen aan het oorspron-
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kelijke ontwerp. In de loop der jaren zou er namelijk naar gestreefd worden om de tuin uit te breiden en deze te beschermen tegen de omknellende uitbouw van de stad. Alle geplande gebouwen met uitzondering van het 'Museum', een werk van Demarbaix - waren van de hand van A. Lambeaux.
De bouw van het 'Chalet Suisse', de directeurswoning, het 'Museum' met daarin enkele dierenverblijven op het gelijkvloers, en het verenigingslokaal in de vorm van een Javaanse plantershut werd
in 1844 beëindigd en toen deze door Koning Leopold I (°1790 - 1865) officieel werden ingehuldigd, kreeg de maatschappij daar bovenop het predicaat 'koninklijk' toegewezen.
Jacobus Franciscus Kets (°1785 - 1865)
Deze werd op 10 november 1785 geboren in Antwerpen als zoon
van Jacques Kets, een stoffenverver, en Johanna-Katherina van
Breda. Al op jeugdige leeftijd bracht zijn vader, die een verwoed
jager was, hem de interesse voor de natuur bij. Jacobus bleek
een goede leerling, die met succes botanica en zoölogie ging
studeren en zich daarna nog verder bekwaamde als taxidermist.
Zo mocht hij in 1815 het paard ('Wexy') van de Prins van
Oranje-Nassau, Willem Frederik George Lodewijk (°1792 1849), dat in de Slag bij Waterloo (18 juni 1815) het loodje
had gelegd, opzetten.
Het Kets Rariteitenkabinet.
Omstreeks 1828 had Jacobus in de Antwerpse Kloosterstraat een
'rariteitenkabinet' voor het publiek geopend: '[…], il ouvrit à An-

Jacobus Franciscus Kets
(°1785 - 1865)

vers, dans la 4e section, N°1956 (rue du Couvent) un Kabinet
d'Histoire naturelle public, où, en dehors de divers animaux tropicaux, plantes, minéraux, coquillages et objets ethnographiques, étaient exposés également deux cent quarante-deux espèces d'oiseaux européens, représentés par quatre cent deux exemplaires'. Onder 'rariteiten' werden zeldzame voorwerpen, die vaak van buiten Europa werden ingevoerd, verstaan. Dat waren niet alleen
Romeinse voorwerpen en munten, vreemde schelpen, struisvogeleieren, opgezette exotische dieren en gedroogde planten, maar ook mineralen, kristallen, edelstenen, parels, enz.

Rariteitenkabinetten waren vooral populair in de 17de en 18de eeuw. De populariteit van dergelijke kabinetten
had vooral te maken met het toenemende contact (na 1600) met exotische, tropische oorden, en interesse
voor planten en (fabel)dieren die al
dan niet in de bijbel voorkwamen.

 Een afbeelding van het beroemde ‘Museum Wormianum’
van de Deense arts Ole Worm (°1588 - 1655).

Het woord ‘kabinet’ sloeg aanvankelijk
op het opbergmeubel waarin de ‘rariteiten’ verzameld werden. Mettertijd
ging men de kamer waar de 'kabinetten' stonden ook kabinet noemen en
uiteindelijk omvatte het woord de hele
collectie.
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Kets had zijn kabinet uitgebouwd via verschillende reizen in Europa (Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zwitserland) en een uitwisselingsprogramma in exotische planten en natuurhistorische voorwerpen, via Antwerpse reders en overzeese correspondenten o.m. in de Verenigde Staten van
Amerika. Het Ketskabinet bezat trouwens een zekere vermaardheid, zoals mag blijken uit de 'Guide
de voyageur en Belgique et en Hollande' (1839) van de Franse auteur en boekenhandelaar Jean
Marie Vincent Audin (°1793-1851): 'Le beau kabinet d'histoire naturelle de M. Kets, rue du Cou-

vent, l'un des plus riches et le mieux classé qui puisse se rencontrer, trouve sa place à la suite de
ces collections'.

De 'Kets-mineralen'.
Rariteitenkabinet, mineralen. Plots ging er een lichtje branden. Waren dat misschien de 'stenen van
de zoölogie'? Zou het kunnen dat die mineralen deel uitmaakten van de persoonlijke 'curiositeiten'verzameling van de directeur van de Zoo? Die kans bestaat, want wanneer de dierentuin in juli
1843 zijn deuren opende, waren er amper enkele dieren in een tweetal kooien te zien. De grote
publiekstrekker van de Zoo op dat ogenblik bleek inderdaad niets anders dan het 'Rariteitenkabinet' van directeur Kets, ondergebracht in het 'Museum'-gebouw. Kets had de functie van directeur trouwens alleen maar aanvaard op voorwaarde dat er een gebouw zou voorzien worden waar
hij zijn kabinet in onder kon brengen. De stad had immers besloten om Kets' oorspronkelijke huurpand voor andere doeleinden te gaan gebruiken, waardoor hij noodgedwongen moest verhuizen.
Wat er daarna met de curiositeiten van Kets gebeurde, is helaas koffiedik kijken. Na de 'Société
Royale de Zoologie d'Anvers' te hebben uitgebouwd tot een onafhankelijk en levendig cultureel
organisme, stierf Jacobus Franciscus Kets op 1 februari 1865. Jacobus was zijn leven lang vrijgezel
gebleven en had geen kinderen. Hij werd als directeur opgevolgd door zijn neef en naaste
medewerker, de ornitholoog Jacques Vekemans (°1815 - 1888).
Het mineralenaandeel in het kabinet moet evenwel vrij bescheiden zijn geweest. Het zwaartepunt
van de Kets-verzameling bestond immers hoofdzakelijk uit opgezette vogels, waarvan hij er
ongeveer 400 bezat. In een toeristengids 'Promenade au Jardin Zoologique d'Anvers', uitgegeven
door de Franstalige Leuvense dichter en auteur Eugène Gens (°1814 - 1881) in 1861, schreef
deze over de rest van de verzameling, waarin zich 'enkele mineralen' bevonden:

Het 'Museum'-gebouw, waarin het Kets’ rariteitenkabinet was ondergebracht, omstreeks 1850.
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'L'hémicycle [het halfrond] nous présente quelques objets
qui, sans appartenir préciséent à la Zoologie, ne sont pas
sans rapport avec l'histoire naturelle. Ce sont des armes, des
vêtements et des ustensiles de sauvages; des idoles, des
modèles de jonques et des canots, etc. Puis, une collection
de Serpents de l'Amérique central, conservés à l'esprit de
vin, quelques minéraux, des zoophytes et des fossiles'. Nog

in hetzelfde boekje werden er slechts enkele giften van
mineralen vermeld: 'Du Bois Guill. à Anvers - Echantillons de

minéraux' en 'Van Regenmortel Eg. - 2 Moutons de Barbarie
[manenschaap (Ammotragus lervia)], Minéraux'.

Het lijkt er dus sterk op dat, mocht er enig verband zijn tussen de Kets-mineralen en de 'stenen van de zoölogie', er helemaal geen sprake kan zijn van een degelijk uitgebouwde
Jacques Vekemans
verzameling, maar eerder van een allegaartje van occasio(°1815 - 1888)
neel bijeen gesprokkelde specimens. Kets was botanicus en
zoöloog van opleiding en dus vermoedelijk weinig onderlegd
op mineralogisch vlak. Dat zou o.m. kunnen verklaren waarom de etiketten bv. geen vindplaats
vermelden, wat op zich toch vrij onprofessioneel overkomt. Maar vermoedelijk zijn de Kets-mineralen slechts de aanzet geweest van een beperkte mineralencollectie.
De 'Zoo'-mineralencollectie.
Op het einde van de 19de eeuw (1895 - 1897) had de culturele functie van de Zoo echter de bovenhand gekregen, zo werden er zeer veel concerten georganiseerd. Er werd dus besloten om het
museum af te breken en te vervangen door een concertgebouw. Daarnaast werd er ook nog een
grote feestzaal, de voorloper van de huidige Koningin Elisabethzaal, een marmeren zaal en een
wintertuin aangelegd. De museumcollecties werden ondergebracht op de eerste verdieping van het
nieuwe complex.
De eerste Wereldoorlog was een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de dierentuin. Niet alleen
werden er heel wat dieren afgeslacht, ook geraakten alle gebouwen ernstig beschadigd, met alle
gevolgen van dien voor de daarin ondergebrachte collecties. In 1926 werd dan ook beslist om een
deel van de mineralencollectie van de hand te doen. Op 23 november werd een deel (ongeveer
350 stuks) overgedragen aan het 'Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen' in
Brussel. "Mineralen" is evenwel veel gezegd, want deze overdracht bestond grotendeels uit gesteenten afkomstig uit Duitsland en Tsjechië. Tegenwoordig blijven daar nog 46 stukken van over,
wat merkelijk meer is dan van de mineralen.

Oorspronkelijk etiket van een mineraal uit de
overdracht aan het KBIN in 1926.

'Gesteente'-etiket uit de overdracht
aan het KBIN in 1926.
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Van deze laatste zijn er vandaag nog maar welgeteld drie (!)
stuks aanwezig. Eentje daarvan beschikt nog over zijn oorspronkelijk etiket.
De tweede Wereldoorlog kende dezelfde desastreuze gevolgen
als de eerste. Weer werden alle roofdieren preventief afgemaakt en tot overmaat van ramp vroren veel waardevolle dieren dood in de strenge winter van 1940. Ook het nijlpaardengebouw, de wintertuin en het museum werden in de loop van
de oorlog vernield door bommen, waardoor opnieuw een
groot deel van de collecties verloren ging. Tegen het einde
van de oorlog werd het aquarium, het reptielengebouw en het
vogelgebouw geraakt door een 'vliegende bom' en totaal vernield.
Henri Ferdinand Van Heurck
(°1838 - 1909)

Op 20 mei 1963 sloot de Stad Antwerpen dan een overeenkomst met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen, waarbij de stad aan de vereniging het bruikleen gaf van een deel van de zgn. 'Van
Heurck'-collecties. "Collecties" (meervoud) is hier wel het juiste woord. Het ging hier o.m. om een
verzameling microscopen en optische toestellen, geschiedkundige natuurhistorische verzamelingen
met wetenschappelijke bibliotheek, botanische, zoölogische en mineralogische collecties en het
bijpassende tentoonstellingsmeubilair. Deze verzamelingen waren opgebouwd door de Antwerpse
botanicus Henri Ferdinand Van Heurck (°1838 - 1909) en in 1909 na zijn dood overgedragen aan
de stad Antwerpen, die ze aanvankelijk in de 'Plantentuin', waar Van Heurck directeur van was,
had ondergebracht.
Bij aanvang van de 21ste eeuw werd dan beslist om het museum als zodanig te sluiten en de vrijgekomen ruimte voor andere, meer commerciële en lucratieve doeleinden te gebruiken. Zowel de
stad Antwerpen als de Zoo zelf waren meer geïnteresseerd in congresruimtes dan in
wetenschappelijke collecties en dus verdwenen deze achter de schermen. Enige tijd later bleek dat
die opslagruimtes in het vooruitzicht van de totale verbouwing van de Koningin Elisabethzaal
eveneens ontruimd moesten worden omdat zij binnen de werf- en hinderzone vielen. Daarop werd
dan maar besloten om de bijna volledige collectie van het natuurhistorisch museum (het deel dat
eigendom was van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde) aan het Koninklijk Belgisch
Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel te schenken.
Zo werden er op 21 september 2010 meer dan 1.000 opgezette dieren aan het instituut overgemaakt. De mineralencollectie echter verblijft voor het ogenblik nog altijd verpakt in kisten en dozen
in een opslagruimte in afwachting van een evaluatie van het materiaal en een verdere afhandeling
door de diensten van het Collectiebeleid, Behoud en Beheer van de Stad Antwerpen en deze van
het KBIN. Maar zoals gebruikelijk in deze tijden, zijn beide diensten chronisch onderbemand en zal
het ongetwijfeld nog wel een tijdje duren voor de mineralen van de Zoo eindelijk opnieuw het daglicht zullen zien.
Besluit.
Het staat zonder meer vast dat de Antwerpse dierentuin tot voor kort een mineralenverzameling
bezat, vermoedelijk gegroeid uit het 'kabinet' van de toenmalige directeur Kets, aangevuld met
occasionele giften, waaronder af een toe een uitschieter zoals de 'Van Heurck'-collectie. Het was
vermoedelijk geen collectie 'pur sang' maar eerder een samenraapsel van zowel gesteenten als mineralen, die veeleer toevallig tot stand is gekomen.
Het heeft er ook alle schijn van dat de Zoo haar mineralencollectie, bij gebrek aan ruimte en mankracht, maar vooral wegens niet meer passend in het concept, liever kwijt dan rijk is. Het gevolg
daarvan is evenwel dat de mineralen van de Zoölogie ergens in een obscure opslagruimte stof
liggen te vergaren.
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Mineralenvondsten
in de streek van Aarschot
Erik Vercammen
Inleiding
Dit artikel is gebaseerd op eigen waarnemingen, gedaan als mineralenliefhebber en -zoeker in de
loop van heel wat jaren. Toch moet er bij verteld worden dat de meeste van deze vondsten dateren van de vroege jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen waren er om te beginnen een aantal
grotere werken, zoals de bouw van een school en van de stadsfeestzaal, en gebeurden er werken
aan de Demer.
Verder werkten er toen nog enkele steenbakkerijen, met hun “kleiputten” met steile wanden en
diepe vijvers, baggermachines, treintjes voor vervoer van uitgegraven klei naar de verwerking, en
met grote oppervlakten vol droogloodsen. Al deze ontsluitingen boden mogelijkheden die nu grotendeels zijn teloor gegaan: de gebouwen staan er nu en zijn omringd met beplanting, en de kleigroeves zijn volgestort, met daarbij ook materiaal van dubieuze aard en herkomst.

Aard(rijks)kundige situering
Aarschot ligt in het noordoosten van de provincie Vlaams-Brabant, aan de Demer: de alluviale
vallei daarvan vormt het middelste deel van de stad. In het zuiden wordt ze begrensd door de
steile hellingen van de Hagelandse heuvels met hogere plateaus, en in het noorden vinden we
zandduinen die daar tijdens de ijstijd zijn gevormd. Een dergelijk stuk “Kempen” ligt ook nog
tussen de kernen van Aarschot en Gelrode: ’s Hertogenheide, genesteld tussen Hagelandse heuvelruggen. Diep in de ondergrond ligt het oude massief van Brabant, dat naar het noorden afhelt.
Daartegen liggen jongere lagen opgestapeld, die naar het zuiden toe uitwiggen, en omgekeerd
naar het noorden toe steeds dikker worden en steeds jongere lagen boven zich krijgen. De Hagelandse heuvels zijn 7 miljoen jaar geleden gevormd door een zee tijdens het Mioceen, en in de
vlakke noordelijke helft ligt onder een jonge deklaag van 1 à 2 meter dik de Boomse klei, gevormd
tijdens het Oligoceen.

Vondsten
Hagelandse heuvels
De Hagelandse Heuvels zijn gevormd tijdens het Mioceen, als zandbanken in een turbulente zee, en hun patroon lijkt op dat van de zandbanken in de Noordzee.
Ze bestaan vooral uit zand, afbraakmateriaal van o.a.
de Vogezen, vermengd met het mineraal glauconiet.
Dat mineraal werd genoemd naar zijn groene kleur, en
als er diep genoeg gegraven wordt in de heuvels komen er soms massa’s van zo'n groen zand naar boven.
Dichter bij de oppervlakte is evenwel geen glauconiet
meer te vinden: het mineraal is ijzerhoudend, en door
de atmosferische invloed van water en zuurstof gaat
het oxideren, of met een populaire naam “roesten”. Het
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is dit roest dat de heuvels hun kenmerkende kleur geeft, en dat plaatselijk de zandkorrels stevig
genoeg aan elkaar kit om ontgonnen te kunnen worden als bouwsteen, vooral voor kerken.
Die natuurlijke roest is niet zomaar een mineraal, maar een mengsel van verbindingen tussen ijzer,
zuurstof en waterstof. Het meest voorkomende ervan is goethiet (genoemd naar Goethe),
gevolgd door lepidocrociet. Ze hebben allebei dezelfde formule (FeOOH) maar wel een verschillende structuur, waardoor het twee afzonderlijke mineraalspecies zijn.
Er is gespecialiseerd onderzoek nodig om ze te onderscheiden, tenzij in de zeldzame gevallen waar
ze grotere, vrije kristallen vormen. Dat is slechts zelden het geval, helaas nooit in het Hageland.
Voor praktisch gebruik worden ze dan maar samengebracht onder de verzamelnaam 'limoniet', die
ook amorfe (niet-kristallijne) ijzeroxyhydroxiden bevat, en meestal ook nog zand, klei en/of oxiden
van mangaan en aluminium. Dat alles belet niet dat er mooie specimens van kunnen gevonden
worden, als stevige laagjes met een geel, bruin of soms zelfs rood oppervlak. Die laagjes kunnen
er soms als gelakt uitzien, of vertonen allerlei grillige en gebochelde oppervlaktes. Dat is niet alleen
zeer decoratief, maar dergelijke massa’s zijn van in de ijzertijd tot de middeleeuwen bijeengeraapt
om als erts te dienen in laagovens die gestookt werden met houtskool uit de plaatselijke bossen.
In de periode van de 'autarkie' (zgn. 'gesloten economie'), tussen beide wereldoorlogen, in de
jaren dertig van vorige eeuw, werd er opnieuw een poging tot ijzerertswinning ondernomen, op de
'IJzeren Berg' in Gelrode. In het station werd er een zijspoor aangelegd, waar goederenwagons
gevuld werden met erts dat naar de hoogovens in Tubeke gevoerd werd. Het gehalte bleek echter
te laag (slechts een goeie 20 % i.p.v. de minimaal vereiste 30 %) en na een paar jaar werd de
winning stopgezet.

Demervallei
De bodem is hier zuur en moerassig. Onder dergelijke omstandigheden reageert opgelost ijzer met
fosfor afkomstig uit de organische stoffen, en er vormt zich het mineraal vivianiet, dat genoemd
werd naar zijn ontdekker.
Vivianiet werd door Abraham Gottlob Werner in 1817 beschreven, en genoemd naar John Henry Vivian
(1785-1855), een Engels politicus, mijneigenaar en mineraloog uit Truro, Cornwall, die het mineraal
ontdekte in de Wheal Kind, West Wheal Kitty Group, Saint-Agnes, Cornwall, England, UK. In de
literatuur zul je vaak zien refereren naar 'J.G. Vivian', maar het middelste initiaal is wellicht een typefout geweest die door verschillende auteurs dan weer werd overgenomen.

De formule is Fe3(PO4)2.8H2O. In de bodem is vivianiet in principe heel lichtgroen maar die kleur
verandert in hemelsblauw als het mineraal wordt opgegraven: dat komt doordat een beetje van
het ijzer, dat tweewaardig is in de zuurstofarme bodem, aan de lucht oxideert tot driewaardig ijzer.
Jammer genoeg vormt vivianiet bij ons alleen aardachtige massa’s maar geen kristallen: in
Kameroen zijn er ooit bladen van 1 meter lang gevonden in de bedding van een meer! Plaatsen
waar ik ooit vivianiet vond: de bouw van de SIBA langs de Laak en van de stadsfeestzaal in de
Demervallei, en werken aan de Demer te Betekom, vlak bij de brug naar Gelrode.

Kleigroeven
In Aarschot zelf waren er geen kleigroeves, wel twee in de buurgemeentes Ramsel (nu deel van de
fusiegemeente Herselt) en één in Betekom (fusie Begijnendijk). Strikt genomen ligt alleen deze
laatste groeve in de juridische omschrijving Vlaams-Brabant, maar:
 ze liggen alle even ver van het centrum van Aarschot
 ze vormen ontsluitingen in dezelfde laag, te weten de Boomse klei
 het is interessant te vergelijken tussen de vondsten in de verschillende groeves.
Om al deze redenen worden deze groeves hier samen behandeld.
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De kleigroeve van
Betekom in 1972.
Foto  Rik Dillen.

Kleilagen bevatten dikwijls septariënconcreties, en met de Boomse klei is dat niet anders. Die
concreties zien eruit als harde, grijze broden, en als men ze doorslaat ziet men ze dat binnenin vol
barsten zitten. Die barsten hebben de naam gegeven: het Latijnse woord “septum” betekent zoiets
als “verdeling”. Concreties duiden erop dat deze lichamen gevormd zijn door het “samenkruipen”
van vreemde stoffen in de klei, toen deze nog plastisch week was.
Bij het latere drogen en inkrimpen zijn de oorspronkelijk min of meer ronde bollen ook
samengeperst wat tot hun afgeplatte vorm leidde, en zo zijn toen de barsten ontstaan. Het
mineraal dat het meest bijdraagt aan de vorming van de septariënconcreties is calciet, CaCO3. Op
de 'septen' van dergelijke concreties komen soms korsten van calciet voor. In één geval was die
korst meerdere millimeter dik, grijs en wat doorschijnend, een andere keer waren het heel kleine
kristallen, en soms zijn het licht bruingele bekledingen.
Speciaal op dergelijke septen zitten soms laagjes metaalglanzende kristalletjes, geel maar ook met
een heel mooi bont kleurenspel. Men is dan geneigd eerst te denken aan chalcopyriet wegens deze
verkleuring, want dit wordt speciaal voor dit mineraal vermeld in de beschrijvende literatuur. Zorgvuldig bekijken met een vergrootglas bracht evenwel kleine octaëdrische kristallen aan het licht:
dat is typisch voor het pyriet met als formule FeS2. Het klopt ook met de wijze van ontstaan: met
de klei zijn organische resten afgezet en die bevatten zwavel, terwijl ook ijzer voorkomt. Bovendien
is chalcopyriet een kopermineraal: koper zou men niet verwachten in kleilagen, en bij de verwering
ervan zouden er groene en/of blauwe koperoxidatiemineralen ontstaan, iets waar geen spoor van
te zien was. Het genoemde kleurenspel komt trouwens tot stand door oxidatie: op de kristallen
vormt zich een heel dun huidje dat het licht breekt, een verschijnsel analoog aan het kleurenspel
van een olielaagje op water.
Pyriet treedt in de kleigroeves ook op als knollen, weer een vorm van concreties. Ze hebben een
onregelmatig, gebobbeld oppervlak, een doffe glans en een geelgrijze kleur. De grootste die ik
vond wogen 3 en 5 kilogram, maar ze hebben het niet lang uitgehouden in mijn verzameling. Al na
een paar maanden begonnen ze te verpoederen en uiteen te vallen, groeiden er witte haren op, en
gaven ze een speciale geur af. Bij het verwijderen van de resten bleek ook dat er gaten gebeten
waren in het papier eronder. Dat was mijn eerste kennismaking met het verschijnsel van oxidatie
van pyriet, waarmee ik later nog vele malen zou te maken krijgen.
Kortweg komt het hier op neer dat pyriet gaat oxideren onder de gecombineerde invloed van water
en zuurstof, en daarbij wordt het sulfide van pyriet omgezet in sulfaat. Samen met water geeft dit
vorming van zwavelzuur, en dat is op zijn beurt erg hygroscopisch, wat betekent dat het vocht uit
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Links: gipskristallen van Betekom. Verzameling en foto  Alfons Quadens.
Rechts: vierlingkristal van Betekom. Verzameling en foto  Erik Vercammen.

de lucht aantrekt. Dat versterkt dan weer het proces en bovendien hebben een aantal van die
nieuw gevormde verbindingen een groter volume dan het pyriet waaruit ze zijn ontstaan, en ze
wrikken dus alles verder uiteen. Kortom, een zichzelf versterkend proces dat leidt tot een hele
hoop complexe en in mekaar overgaande verbindingen van ijzer, sulfaat en water; de meest
eenvoudige ervan in de literatuur is melanteriet, met formule FeSO4.7H2O.
Dit verschijnsel treedt niet alleen op in verzamelingen, maar uiteraard ook in de natuur, waar de
mineralen mee deel uitmaken van de kringloop en omzettingen van de gesteenten. Het klassieke
mineraal dat zich zo vormt in kleigroeves is jarosiet, met als formule
KFe3[(OH)6/(SO4)2]. Het is dus een verbinding tussen ijzer en sulfaat (geleverd door geoxideerde
pyriet) met OH-groepen (uit water) en kalium dat uit de kleimineralen afkomstig is. Jarosiet komt
voor als poederige massa’s in de 'barsten' van de klei, en heeft een opvallende (bruin)gele kleur.
Dat leidde er toe dat we het eerst voor vrije zwavel hielden: dat kan namelijk ook gevormd worden
bij oxidatie van pyriet. Een monster ervan werd evenwel via X-stralendiffractometrie gekarakteriseerd, en dat bewees onmiskenbaar dat het hier om jarosiet gaat.
Het zwavelzuur dat zich vormt bij de oxidatie van pyriet kan in plaats van met klei ook reageren
met 'kalk' die in de kleilagen aanwezig is, in het bijzonder als (resten van) schelpen. Hierdoor ontstaat een stof die vooral van huizenbouw en geneeskunde heel bekend is: gips, met als formule
CaSO4.2H2O. Dat vormt kristallen van velerlei vorm: naaldjes, dikke plaatjes, en ook grote kristalgroepen die er kunnen uitzien als stekelvarkens. Speciaal in dergelijke groepen komen ook veel
tweelingkristallen voor.
In zuivere vorm is gips kleurloos en helder doorzichtig, maar in onze streek bevatten de kristallen
veel insluitingen van klei: dat geeft de kristallen een donkere kleur en maakt ze ondoorzichtig.
Daar staat als compensatie tegenover dat ze fluoresceren én fosforesceren, wat betekent dat ze
onder een ultraviolette lamp licht uitzenden, waarover (veel) meer in een ander artikel in dit
nummer.
Bovenop de klei ligt een laag bestaande uit allerlei fossielen en keien. Die is gevormd toen een turbulente zee onze contreien overspoelde en al het lichte materiaal wegspoelde, tot op de weerstand
biedende kleilagen. Alleen het zware materiaal bleef achter en vormde een zogenaamd 'basisgrint':
'grint' wegens de grove granulometrische samenstelling, en 'basis' omdat het onderaan het afzettingenpakket ligt. Eerst komt namelijk de turbulente brandingszone waarin het grint gevormd
wordt, maar als de zee dieper en ook kalmer wordt zal er eerst zand en geleidelijk fijner materiaal
bezinken, met uiteindelijk afzettingen gevormd in haffen (door een schoorwal van de zee afge-
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scheiden strandmeren) en rivieren als de zee opgevuld wordt en droogvalt. Het basisgrint in de
kleigroeven bevat veel fossielen: tanden van vooral haaien maar ook van dolfijnen; ribben;
schelpen; krabben… Uit en tussen deze resten ontstonden er 'fosforietknollen': deze bestaan vooral
uit carbonaathydroxylapatiet (met als formule Ca5[(OH,CO3)/( PO4,CO3)3] en verder uit zand,
glauconiet, been- en schelpresten.
Wat opvalt, zijn de verschillen in vondsten tussen de groeves van Betekom en deze van Ramsel,
want ze liggen in vogelvlucht minder dan 5 kilometer van elkaar. In Ramsel waren er heel veel
septariënconcreties te vinden, ook met calciet en pyriet erop gegroeid. Gips was er daarentegen
zeldzaam: naast een aantal naaldjes heb ik van daar slechts 1 groter kristal, een dik plaatje met
slecht gevormde eindvlakken.
In Betekom daarentegen heb ik in de loop van enkele jaren slechts 2 of 3 septariënconcreties
gezien, verder de beschreven reuzenknollen pyriet en vooral heel veel jarosiet en gips. De
afmetingen daarvan schommelden tussen afgeronde bolvormige aggregaten van slechts een paar
centimeter, tot grote kristalgroepen van 25 centimeter, met naar alle kanten uitstekende
kristalpunten en platige tweelingen. Zelfs een paar vierlingkristallen zijn in mijn verzameling
beland, één heel klein en helder, het andere een dikke plaat van 9 op 7 centimeter. Basisgrint met
fossielen en fosforiet heb ik in Betekom nooit gezien, wel in de beide groeves te Ramsel, als was
het daar zo dat krabfossielen alleen in de meest noordelijke groeve te vinden waren.

Lokaal gesteentevormend
Het wordt vaak over het hoofd gezien, maar ook 'zachte' gesteenten als zand, leem en klei zijn samengesteld uit mineralen. Nu zijn die bijna altijd te klein om zelfs maar te kunnen bekijken zonder
microscoop, maar voor de volledigheid worden ze hier toch mee vermeld.
Kwarts: dit is hetzelfde mineraal dat we kennen als purperen amethist in geodes, of als bergkristal en rookkwarts uit de Alpen. Het vormt als massa’s bijeengeblazen korrels de 'zandbergen' (oude
landduinen), waar we als kind gingen spelen, en verder een groot deel van de Hagelandse heuvels.
Kleimineralen: deze zijn heel klein en vereisen heel gespecialiseerd onderzoek voor hun determinatie. Toch zijn ze onmisbaar voor de landbouw, en dus voor ons voortbestaan. Ze vormen om
te beginnen de dikke lagen van de Boomse klei, ontgonnen in de kleiputten, en verder zijn ze te
vinden in de leembodems en in de Demervallei.
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Nachtelijke escapade
op zoek naar Belgische autuniet
Jacques Jedwab
Professor emeritus ULB

Het is allicht geen geheim wanneer ik bevestig dat een mineraloog (amateur of professioneel) ook
maar een mens is... allez, in de meeste gevallen dan toch. Zodoende is hij zoals alle anderen onderhevig aan wat de psychologen emoties noemen, zoals angst, verrassing, haat, afgeleid zijn,
verveling, vreugde... Nochtans worden dergelijke gewaarwordingen zorgvuldig geweerd uit wetenschappelijke teksten die bedoeld zijn voor publicatie. Dat zou voor een psycholoog de indruk kunnen wekken dat wetenschappers koele wezens zijn, die alle situaties onder controle hebben, en bij
wie alles in de juiste volgorde en op de perfecte wijze verloopt.
Zulk een ingesteldheid van enige terughoudendheid is positief, omdat geen mens die de publicatie
leest, geïnteresseerd is in de psychologische beleving van de mineraloog in kwestie tijdens zijn escapades, behalve misschien zijn café-vrienden. Als we al onze gevoelsmatige belevingsaspecten
uitgebreid zouden beschrijven in artikels, zou het hek van de dam zijn, en zou elk artikel al gauw
evolueren naar een opeenvolging van anekdotes.
Hoe dan ook, deze keer ga ik je toch even vergasten op een mineralogische anekdote, met het risico een nieuwe Belgenmop te lanceren die je enkel zult delen met je bistrokameraden.
Bijna 60 jaar geleden, een paar jaar voor de Mineralogische Kring Antwerpen opgericht werd, leefden de Belgische (en Franse) uranium-mineralogen in een staat van permanente opwinding, een
situatie die iedereen ondertussen al lang vergeten is. Zowat overal werden namelijk uraniumertsen
ontdekt. De vooruitzichten op zuiver vreedzame toepassingen die voor een oneindige energieproductie zouden zorgen, gaven aanleiding tot wild enthousiasme, vooral als gevolg van twee conferenties van de VN over vreedzame nucleaire energietoepassingen, beter bekend als de Conferenties van Genève (1955 en 1956).
Rond de tweede wereldoorlog had men vooral geëxploreerd in granieten en granietpegmatieten,
naar het voorbeeld van de Morvan, Limousin en Madagascar. Dan werden koolmijnen,
sedimentaire fosfaatafzettingen, zwarte schisten, bitumineuze schalies enz. (bvb. Mas d'Alary) aan
de lijst toegevoegd. Wat Shinkolobwe betreft was men voortdurend op zoek naar "het"
hypothetische graniet. De ontdekking van Franse uraniumvindplaatsen zoals La Crouzille, les Bois
Noirs (Saint-Priest-la-Prugne), L'Ecarpière en Lodève dateren uit deze periode.
In 1955 nam de Geologische Dienst van België het initiatief om, onder leiding van de onvermoeibare Robert Legrand (niet de man naar wie legrandiet genoemd werd !), een kaart op te stellen die
de verdeling van radioactiviteit in de bodem weergaf. Ons land was op nucleair gebied geen terra
incognita, noch een mineralogische woestijn, want eerder waren in Vielsalm al radioactieve mineralen gevonden. En dan spreken we nog niet over de mineralen van Katanga, die al van voor 1940
verdeeld waren over de Belgische universiteiten door de UMHK (Union Minière du Haut-Katanga).
De ontwikkeling van de scintillatieteller, een licht en betrouwbaar toestel voor het meten van radioactiviteit, speelde een belangrijke rol in de eerste ontdekkingen van Robert Legrand. Hij ontdekte
onder andere tamelijk radioactieve fosfaatlagen in het gebied van Argenteau en Richelle. Dit is de
streek van o.a. delvauxiet, richelliet en destineziet, mineralen die al lang bekend waren uit deze
omgeving. Maar voorlopig was er nog geen spoor van radioactieve mineralen, althans geen kristalletjes die groot genoeg waren om met het blote oog waargenomen te worden.
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Legrand wilde graag zijn vreugde delen met andere mineralogen, en organiseerde daarom op 26
juni 1958 een excursie naar Argenteau (even ten noorden van Luik) voor de Belgische Vereniging
voor Geologie. Alle deelnemers waren wild enthousiast, en Legrand vermeldde in zijn excursieverslag : "La splendeur géologique de ce site [la carrière de la Folie à Bombaye] fit perdre aux partici-

pants toute notion du temps." ("Het schitterend geologisch kader van deze site (de groeve La Folie
in Bombaye) deed de deelnemers elke notie van tijd uit het oog verliezen"). Hierbij onderlijnen we
terloops het wonderlijke gevoel van teleportatie.

Wat mijzelf betreft had ik het geluk een paar minuscule, verspreide kristalletjes te vinden, die ik de
dag na de excursie met gemak éénduidig kon identificeren als torberniet (Jedwab, 1958). De presentatie van mijn resultaten op de vergadering van juni 1958 van de Belgische Vereniging voor
Geologie had tot mijn verbazing onmiddellijk tot gevolg dat mijn vondst voorpaginanieuws was. De
titel van een artikel op de eerste pagina van een krant (Le Soir, 17 augustus 1958) loog er niet
om: "De l’uranium exploitable en Belgique ?". Mocht dit vandaag in een krant verschijnen, dan zouden we dat baarlijke nonsens vinden. De auteur was blijkbaar wel heel enthousiast : "On sait com-

bien les chercheurs sont prudents en ces matières; néanmoins ils ne cachent pas leur impression
que les chances d’un 'intérêt économique' véritable sont 'sérieuses' ("Men beseft hoe voorzichtig
wetenschappers omspringen met hun resultaten; niettemin verbergen ze hun indruk niet dat er
een serieuze kans bestaat dat ze van economisch belang zijn."). Journalisten en onderzoekers
hadden zich duidelijk laten meeslepen door pure uraniumkoorts.

In de praktijk waren de meeste mineralogen die van deze zaak op de hoogte waren, bevreesd dat
het niet lang zou duren voor de vindplaats zou overrompeld worden door geïnteresseerde verzamelaars. Dat gevoel werd nog versterkt door het feit dat de plaats zich langs de weg bevond, en
dat een kleine geigerteller volstond om de uraniumhoudende gesteenten te lokaliseren. Omdat het
materiaal daarenboven fluoresceerde (te wijten aan de aanwezigheid van autuniet en meta-autuniet, later geïdentificeerd door René Van Tassel, 1959) besloten René Van Tassel en ikzelf een
nachtelijke expeditie te organiseren om materiaal te verzamelen dat rijk was aan fluorescerende
mineralen.
Ik herinner me de juiste datum van de excursie niet meer, maar het moet nog in de zomer van
1958 geweest zijn. De kleinschaligheid van ons Belgisch territorium liet ons toe de heen- en terugreis in één dag te klaren. Meer nog, enthousiast als René Van Tassel was, slaagde die erin om binnen 12 uur na de vondst al een X-stralendiffractogram te produceren, dat hem toeliet om de
aanwezigheid van meta-autuniet aan te tonen op materiaal zonder enige voorbehandeling.
Toen we in de vooravond aankwamen op de plaats delict, waren we beter gewapend dan bij de
eerste excursie, met geigertellers en draagbare UV-lampen (n.v.d.r. wat in die jaren niet vanzelfsprekend was !). Het is wel een tamelijk gevaarlijke plaats, net onder een weg over de rug van een
groevewand, die een paar tientallen meter hoog was. Het donkere struikgewas kon van alles verbergen, en uiteraard was er geen sprake van om constant met een zaklamp in het rond te schijnen: onze ogen moesten gewend blijven aan het donker om de minuscule schitterende puntjes te
zien oplichten onder het UV-licht. Dat alles om maar te zeggen dat we behoorlijk gespannen over
de grond rondkropen bij enkel UV-licht. Een typisch dom risico, dat overenthousiaste onderzoekers
typeert.
Op een zeker moment richtte ik mijn ogen ten hemel, en zowaar... ik zag er tientallen autunietkristalletjes fonkelen in de... sterrenhemel. Dezelfde geelachtige fluorescentie, dezelfde lichtintensiteit,
dezelfde verdeling in lichtende puntjes. Maar de illusie duurde niet lang : de rede neemt het algauw weer over van de gevoelens, en herklasseert de emotionele waarnemingen uit het mengsel
van emotionele en objectieve waarnemingen bij de klasse van de vuurvliegjes.
Ik heb aan deze belevenissen levendige herinneringen overgehouden, zowel letterlijk als figuurlijk,
die helaas niet passen in een puur zakelijk wetenschappelijk tijdschrift.
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2.
3.
4.

Tabulaire kristalletjes van torberniet/autuniet
Tonvormig (links) en bloemkoolvormig (rechts) aggregaatje van torberniet/autuniet
Zo goed als perfecte torberniet/autuniet kristalletjes
Slijpplaatje van torberniet/autuniet, waarin de afwisselende laagjes torberniet en autuniet
zichtbaar zijn als een zonering
5. Groepje van 4 kristallen van torberniet/autuniet
6. Groepjes van torberniet/autuniet kristallen
Alle kristalletjes zijn afkomstig van Richelle. Naar Van Tassel, 1959.

Dit artikel verscheen
oorspronkelijk in Le Cahier des
Micromonteurs nr. 105, 26-27 ,
"Autunite voletant dans la nuit"
(2009).
Vertaling en bewerking
Rik Dillen.

Autunietkristalletje van Richelle. Verzameling
Zélimir Gabelica. Foto  Roger Warin.
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Een merkwaardig fluorietkristal
van Wellin, België
Herwig Pelckmans
Toen ik vernam dat Mineral Oddities het thema van de Tucson Gem and Mineral Show in 2009 zou
zijn, dacht ik: “Waarom eens geen voordracht in elkaar steken over Fluorite Oddities?”. Van fluoriet
zijn immers heel wat gekke vormen gekend. Vermits ik echter geen goede mineralenfotograaf ben,
deed ik ook een oproep op e-min voor foto's van ongewone fluorietspecimens. Eén van de reacties
op die oproep was een foto van een fluorietkristalletje dat Christel, de vrouw van Axel Emmermann, had gevonden tijdens een MKA-excursie naar de kalksteengroeve van Wellin (Vervloet,
2010). Zelfs als u erbij was; het loont de moeite om het gedetailleerd verslag van die uitstap naar
de Carrière du Fond des Vaulx nog eens door te nemen (Emmermann, 2007). Alleszins, de foto
(zie figuur 1) werd toen uiteraard door mij in dank aanvaard en getoond als illustratie van een
merkwaardig fluorietkristal tijdens mijn lezing.
Anno 2013 werd Fluorite het thema van de Tucson Gem and Mineral Show, en besloot ik om een
nieuwe voordracht met als titel Fluorite fantasies in elkaar te steken. Deze keer wou ik ook de vormenrijkdom van fluorietkristallen bespreken en illustreren, gaande van de klassieke kubus tot de
exotische hexoctaëder en hun eventuele combinaties. De foto van Axel paste perfect in dit kader,
als voorbeeld van een… tja, over welke kristalvorm ging het hier eigenlijk weer?
Toen ik het kristalletje op de foto nog eens van dichtbij bekeek, was ik er van overtuigd dat het om
een tetrahexaëder ging. Deze kristalvorm kan men zich het beste inbeelden als een kubus, waar op
elk vlak een Egyptische pyramide is gekleefd. In plaats van de 6 vierkante vlakken van de kubus,
krijg je dan 4 x 6 = 24 driehoekige vlakjes (figuur 2). Merk op dat de van oorsprong Griekse benaming verwijst naar het uiterlijk van de kristalvorm: tetra-(kis)-hexa-hedra kan je enigzins vrij vertalen als vier-(vlakjes op)-zes-vlakken. Het kristal was als dusdanig ook reeds beschreven in het verslag van Axel (Emmermann, 2007), maar daar waren we eerlijk gezegd de details al van vergeten.

Figuur 1
Een oudere foto van het
fluorietkristal uit de
Carrière du Fond des Vaulx
in Wellin.
Foto  Axel Emmermann
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Figuur 2
De meest voorkomende tetrahexaëder van fluoriet:
de {310}.

Sommige MKA-leden waren echter een andere mening toegedaan, temeer daar de foto niet echt
scherp was, en er slechts een viertal vlakken duidelijk te zien waren. Volgens hen was het kristalletje mogelijks een octaëder, of eerder nog een dodecaëder. Eén ding was duidelijk: het specimen
moest nog eens in detail bestudeerd worden, en indien mogelijk moesten er betere foto's van gemaakt worden. Vermits kristallen driedimensionale dingen zijn, gaat er uiteraard niets boven het
zelf manipuleren van een specimen om de kristalvlakken langs alle zichtbare kanten te kunnen bekijken. De nodige afspraken werden gemaakt tegen de volgende MKA-vergadering, en om er zeker
van te zijn dat “De Schone van Wellin” goed voor de dag zou komen, kreeg ze van de eigenaar ondertussen nog enkele ultrasoonbadjes.
Op de vergadering en onder de bino bleek al snel de ware aard van het beestje. Op het eerste gezicht (van op een afstand) moest ik onwillekeurig denken aan "opgeblazen, afgeronde kubussen",
maar toen ik de kristallen van naderbij bekeek, zag ik duidelijk de driehoekige vlakjes die door hun
oriëntatie en aantal al snel aantoonden dat het wel degelijk om tetrahexaëders ging. Interessant,
maar ook leuk en frustrerend tegelijk, want zoals het vaak gaat in de mineralogie, gaf het antwoord op de eerste vraag al onmiddelijk aanleiding tot de volgende vraag: over welke tetrahexaëder ging het hier?
In tegenstelling tot de octaëder, de kubus en de dodecaëder, behoren de tetrahexaëders tot de
veranderlijke kristalvormen van fluoriet. De onveranderlijke kristalvormen van fluoriet hebben
steeds dezelfde Miller-indices: de octaëder is {111}, de kubus is {100} en de dodecaëder is {110}.
De tetrahexaëders van fluoriet daarentegen kan je beschouwen als een groep van vormen die allemaal nagenoeg hetzelfde uitzicht hebben, maar verschillende Miller-indices. In het zeer interessante werk van Holzgang (1930) worden er niet minder dan 24 verschillende vormen opgelijst. De
meest courante tetrahexaëder voor fluoriet is volgens deze auteur {310}, maar {210} komt ook relatief vaak voor. Daarna komt {730}, die net iets minder zeldzaam is dan {410} en {10.3.0}.
Iedereen was er ondertussen van overtuigd dat het een tetrahexaëder was, maar om te kunnen
bepalen welke vorm het juist was, moesten we de hoeken tussen de vlakken meten. Net zoals de
vlakken van een kubus allemaal loodrecht op elkaar staan, zijn er welbepaalde, vaste hoeken tussen de vlakken van de diverse tetrahexaëder-vormen. Vroeger werden die hoeken gemeten met
een goniometer, maar dat instrument is helaas in de loop der jaren zodanig in onbruik geraakt, dat
we niemand vonden die het kristalletje voor ons kon opmeten. Wat nu gedaan?
Toen kwam ik op de idee om het kristal zodanig in profiel te laten fotograferen, dat ik de gewenste
hoek rechtstreeks kon meten op de digitale foto's. Anderzijds kon ik met behulp van de Miller-indices en wat driehoeksmeetkunde een lijstje maken van de hoeken voor de diverse vormen. Eens ik
de hoek gemeten had, zou het dan volstaan om even in het tabelletje te kijken om de corresponderende tetrahexaëder terug te vinden. Het plan leek me perfect haalbaar, dus stuurde ik volgende
richtlijnen naar Axel :
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Je moet het kristal zodanig draaien dat je loodrecht op de “kubus” van de tetrahexaëder kijkt.

Voorts moet je er dan naar streven om het kristal zodanig te orienteren dat, van de 3 zichtbare
bovenribben van de “kubus”, er slechts 1 zichtbaar is, zoals op de tekening hierboven.
Maar, je mag de foto niet "te laag" nemen, want dan is de hoek niet meer juist: zie (overdreven)
tekening hieronder:

En je mag de foto ook niet te hoog nemen, want dan is de hoek evenmin juist (zie weerom
overdreven tekening hieronder):

Het is dus best dat je het kristal eerst oriënteert zoals hierboven, en het dan langzaam kantelt tot
die bovenste ribben van de “kubus” aan de zijkanten verdwijnen, dan krijg je het juiste profiel (zie
de bovenste tekening). Daarna het kristal 90° draaien, en dan opnieuw onder de juiste hoek
fotograferen, aub. Hopelijk is alles duidelijk. Ik ben benieuwd naar het resultaat!
Ondertussen sloeg ik aan het rekenen, om op de proppen te komen met het volgende tabelletje
voor de meest voorkomende tetrahexaëders:
Soorten tetrahexaëder volgens "stijgende stompe hoek" (= vlakker wordende pyramide)
{210}
hoek tussen (201) en (-201) = 63.43 x 2 = 126.86°
{730}
hoek tussen (703) en (-703) = 66.80 x 2 = 133.60°
{310}
hoek tussen (301) en (-301) = 71.57 x 2 = 143.14°
{10.3.0}
hoek tussen (10.0.3) en (-10.0.3) = 73.30 x 2 = 146.60°
{410}
hoek tussen (401) en (-401) = 75.96 x 2 = 151.92°
Helaas is de theorie niet altijd toepasbaar in de praktijk. Het kristalletje dat het best gevormd was
en dus het meest geschikt voor deze meting, kon niet scherp gefotografeerd worden in het hoger
beschreven standje! Iedere keer dat Axel probeerde om het juist te oriënteren, verdween het
onding net achter de rand van de matrix! Axel besloot om er het beste van te maken, door de
gevraagde oriëntatie over 45° te draaien rond zijn c-as, zodanig dat ik, in plaats van de hoek te
meten tussen 2 pyramidevlakken, nu de hoek kon meten tussen twee overstaande pyramideribben.
Uiteraard moest ik het hele tabelletje dan opnieuw berekenen, maar dat vond Axel niet echt een
bezwaar!
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Figuur 3
De nieuwe, alternatieve orientatie van het kristal (voor het meten
van de hoek tussen de overstaande ribben).

Met de nieuwe orientatie die Axel gekozen had (zie figuur 3), moest het uiteraard ook lukken, al
had ik wel de indruk dat het nog moeilijker zou zijn om het kristal in die positie perfect uit te lijnen
om de hoek tussen de ribben zo goed mogelijk te fotograferen. Het resultaat mocht er echter best
zijn, zie figuur 4. Niettegenstaande het geen ideaal kristalletje was (die bestaan alleen in de
literatuur) en de rechterzijde van de stompe hoek wat gebogen stond (nagenoeg alle
tetrahexaëdervlakken waren enigzins gebogen), kwam ik tot een digitale hoekmeting van 147.5°.
Rekening houdend met een niet optimale oriëntatie van het kristal en een foutenmarge bij de
meting, komt dit vrij goed overeen met de berekende hoek van 146.28° voor de {730}-vorm (zie
onderstaande tabel):
Soorten tetrahexaëder volgens "stijgende stompe hoek" (= vlakker wordende pyramide)
{210}
hoek tussen overstaande ribben = 70.5286 x 2 = 141.06°
{730}
hoek tussen overstaande ribben = 73.1410 x 2 = 146.28°
{310}
hoek tussen overstaande ribben = 76.7372x2 = 153.47°
{10.3.0} en {410}
hoek tussen overstaande ribben => hogere waarden

Figuur 4
Detailopname van het kristal in de nieuwe oriëntatie.
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Nazicht van de literatuur over fluoriet toont aan dat er al wel enkele tetrahexaëdervormen beschreven zijn uit België. Hatert et al. (2002) vermelden 3 vormen: de {210} uit Ave-et-Auffe en Villersen-Fagne, de {310} uit Denée en Pondrôme, en de {410}, eveneens uit Denée. De fluoriet van
Wellin wordt in hun boek enkel beschreven als “plages violettes saccharoïdes” (“paarse, suikerachtige vlekken”). Het artikel van Neutkens & Orinx (2007) toont wel twee foto's van tetrahexaëders
van fluoriet van Wellin (p. 16 en 17), maar in de tekst wordt er verder niet op ingegaan.
Op Mindat vinden we 2 foto's terug (Neutkens, 2005 en 2008) van fluoriet van Wellin met de vermelding tetrahexahedral, zonder verdere details over hun kristalvorm.
Bijgevolg menen we te mogen besluiten dat de tetrahexaëder {730} voor fluoriet nieuw is voor
Wellin in het bijzonder en voor België in het algemeen.
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De mineralen van Bertrix
Erik Vercammen
De Carrière de la Flèche, in de buurt van Bertrix, staat sinds 2006 in de mineralogische archieven
geboekstaafd als "typevindplaats" voor een nieuw mineraal, met name pumpellyiet-(Al). Maar niet
alleen daarvoor is dit Ardense stadje en zijn omgeving bekend geraakt bij mineralenverzamelaars.
Er zijn ook interessante vondsten (zeker voor wat België betreft) gedaan van o.a. zeolieten en van
mineralen met "zeldzame aarden". Verder komen er mineralen en kristallen voor die we eerder
zouden verwachten in alpiene rekspleten.
Mineralen moeten altijd bekeken worden in hun omgeving, net zoals de meeste natuurverschijnselen: voor mineralen zijn dat de gesteenten. Hier gaat het om metamorfe gesteenten, die al een hele geschiedenis achter
zich hebben. In het vroege Devoon, zo’n 400 miljoen jaar
geleden, was dit gebied een zee waarin zanden en kleien
werden afgezet. Die waren afkomstig van de afbraak van
het Cambrisch gebergte waarvan het massief van Serpont, ten oosten van Bertrix, nog een overblijfsel is. Later
werd dat materiaal mee omhoog gedrukt in de botsing
tussen Laurentia, Avalonia, Armorica en Gondwanaland,
die leidde tot de vorming van bergketens dwars door
Europa: de Hercynische plooiing. De gesteenten rond
Bertrix werden daarbij omgevormd bij een temperatuur van 400 tot 500° Celsius en een druk tussen 2 en 4 kilobar. Dat betekent dat deze gesteenten tot op een paar tientallen kilometer diep in
de aardkorst zijn weggeduwd bij de gebergtevorming. De gevonden mineralen zijn evenwel niet
toen gevormd, maar in een latere fase, toen deze gesteenten door de afbraak van het bovenliggende gebergte al dichter bij de oppervlakte gekomen waren. De temperatuur was daarbij ook al
gedaald tot 179 à 280°C, bij een druk lager dan 3 kilobar.
In de metamorfose wordt de graad van omvorming van de gesteenten in 10 "velden" onderverdeeld, afhankelijk van welke combinatie van druk en temperatuur er geheerst heeft. Die 10 "velden" zijn genoemd naar de mineralen die er onder die specifieke omstandigheden gevormd worden
in een basalt of een gabbro. In gesteenten met een andere samenstelling kunnen er natuurlijk andere mineralen worden gevormd, maar voor de graad van metamorfose blijft de oorspronkelijke
benaming behouden van het gesteente dat ontstaan is uit basalt, met de uitgang "facies" eraan
toegevoegd. De genoemde piekomstandigheden van de Hercynische gebergtevorming vallen dan
onder de "amfibolietfacies": uit basalt zou er amfiboliet zijn ontstaan, een gesteente dat grotendeels bestaat uit amfibool en calciumrijke plagioklaas. De gevonden mineralen daarentegen zijn
gevormd in de "zeolietfacies" of in de "pumpellyiet-prehnietfacies", die daar tegenaan leunt.
In de Carrière de la Flèche worden kwartsieten ontgonnen, met plaatselijk wat overgang naar leisteen. Het is een hard gesteente, en daarom kan het na vermalen gebruikt worden als breuksteen.
De naamgevende mineralen voor de"pumpellyiet-prehnietfacies" zijn er inderdaad te vinden, en
dat geldt speciaal voor pumpellyiet. Dat is eigenlijk geen mineraal (meer), maar volgens de IMA de
naam voor een groep mineralen met de algemene formule Ca2XAl2(SiO4)(Si2O7)O(OH).H2O, die
monoklien kristalliseren. X in de formule kan staan voor metalen : magnesium (Mg), tweewaardig
mangaan (Mn2+), tweewaardig ijzer (Fe2+), driewaardig ijzer (Fe3+) of aluminium (Al).
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De carrière de la Flèche gezien vanuit het oosten van niveau -1, met zicht op niveau -3, en het recente niveau
-4 op de achtergrond (situatie 11/10/2011). Deze foto illustreert de talloze breuken onder invloed van het
Hercynisch metamorfisme bij condities van lage druk en matige temperatuur. Het voorkomen van zeolieten,
met prehniet en pumpellyiet-(Al) in deze breuken wordt verklaard door een traag continu afkoelingstraject
(Hatert en Theye, 2005). Foto  Alain Hanson.

Naargelang van het betrokken element krijgt de pumpellyietsoort zijn naam, bv. pumpellyiet-(Mg).
Pumpellyiet zonder meer wordt gebruikt voor soorten waarvan de samenstelling niet (of niet
volledig) bekend is, en dus ook als groepsnaam. En nu we er toch over bezig zijn: er bestaat een
nauw verwante mineraalfamilie, julgoldiet, waarin de plaats van aluminium wordt ingenomen door
driewaardig ijzer, en waarin de verdere naamgeving eveneens gebeurt met een "staartje" (een
zgn. "Levinson-modifier") naargelang van het element dat op de plaats X zit. Deze mineralen zijn
nauw verwant met het meer bekende epidoot, waarmee ze soms samen optreden. Ze behoren alle
tot de silicaten met een combinatie van enkele en dubbele silicaatgroepen.
Dit alles is een aanloop om uit te leggen dat er in deze groeve niet zomaar pumpellyiet voorkomt,
maar dat het de typevindplaats is voor een welbepaalde soort daarvan, namelijk pumpellyiet(Al) met als formule Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH).H2O. Dat betekent dat het mineraal, zoals het daar
gevonden werd (en wordt), wereldwijd de referentie vormt om alle nieuwe vondsten aan te
toetsen. Daartoe dient het exemplaar waaraan de metingen gebeurd zijn (dat exemplaar wordt het
"holotype" genoemd) gedocumenteerd opgenomen te worden in de collectie van een publieke
wetenschappelijke instelling: in dit geval is dat het Laboratorium voor Mineralogie van de
universiteit van Luik. Nu was er al eerder pumpellyiet vermeld dat veel aluminium bevatte, maar
dat was nooit formeel beschreven en er was geen dossier voor erkenning ingediend bij de
International Mineralogical Association. Dat is wel gebeurd voor stukken afkomstig van deze
groeve, en zo is deze nu de typevindplaats. Het is ook al eens andersom gebeurd: zo was
akaganeiet uit Wezet door wijlen prof Van Tassel herkend als een nieuw mineraal maar de
middelen voor een volledig onderzoek ontbraken toen nog, zodat dit mineraal pas later officieel
beschreven werd, met de Akagane-mijn in Japan als typevindplaats.
Pumpellyiet-(Al) komt voor als radiaalvezelige aggregaten van witte tot lichtgroene kleur, die "zonnetjes" vormen in spleten van het gesteente. De naaldjes zijn hoogstens een paar millimeter lang,
en meestal korter, maar er komen "tapijtjes" voor van meerdere vierkante centimeter.
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Pumpellyiet-(Al)
 formule:
Ca(Al,Fe,Mg)Al2[(O,OH)2/SiO4/Si2O7].H2
O.
 sorosilicaat met enkele en dubbele
groepen
 monoklien stelsel, prismatische klasse
 goede splijting in twee richtingen (001)
en (100)
 splinterige breuk
 kleur: wit tot lichtgroen
 streep: wit
 doorschijnend tot doorzichtig, glasglans
 hardheid 5,5 in de schaal van Mohs
 dichtheid: 3,24

Pumpellyietaggregaatjes van de Carrière de la Flèche,
Bertrix, Luxembourg, België. Beeldbreedte 6 mm.
Verzameling en foto  Harjo Neutkens.

Als speciale mineralen voor België komen in de Carrière de la Flèche verschillende zeolieten voor.
Eerst was alleen laumontiet bekend, maar later zijn ook chabaziet-(Ca), stilbiet-(Ca) en natroliet
beschreven. De eerste drie mineralen bevatten alle calcium als voornaamste kation, maar bij
laumontiet wordt dat niet vermeld omdat van deze zeoliet alleen een calciumdominante vorm
bekend is; in de andere twee kunnen verschillende elementen, bvb. natrium, dominant zijn in de
plaats van calcium, en dus moet aangegeven worden om welke soort het gaat. Bij natroliet maakt
de naam zelf al duidelijk welk het kation is. Zeolieten zijn silicaatmineralen met een open
skeletstructuur, die water bevatten dat kan afgegeven en terug opgenomen worden. Ook de
kationen erin zijn deels uitwisselbaar (daarom worden zeolieten gebruikt als waterontharder: ze
halen dan de calciumionen uit "hard" water):
 chabaziet-(Ca), Ca2(Al4Si8O24).13H2O heel kleine rhomboëdrische kristallen, die er uitzien als
"blokjes", maar die in feite trikliene zeslingen zijn; soms tweelingen van rhomboëders (zie de
illustratie); wit, glasglans.
 stilbiet-(Ca), Ca0.5,K,Na)9(Al9Si27O27), heel kleine heldere zuiltjes met vierkante doorsnede (dit
zijn in feite achtlingkristallen!); monokliene stelsel; komt samen met het meer frequente chabaziet-(Ca) voor in kleine spleten, die dikwijls wat bruine plekken vertonen door ijzeroxiden.
 laumontiet, Ca4[Al8Si16O48].18H2O, geen vrijstaande kristallen, maar korsten van witte tot beige kleur; hierin zijn soms radiaalstralig geschikte kristallen te onderscheiden; het mineraal kan
water verliezen en op die manier brokkelig worden; monoklien; komt tamelijk veel voor.
Links : Chabaziet-XX van de Carrière de la Flèche, Bertrix. Verzameling en foto  Richard De Nul.
Rechts : Aggregaat van laumontietkristallen van de Carrière de la Flèche, Bertrix.
Verzameling en foto  Richard De Nul.
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natroliet, Na2[Al2Si3O10].2H2O, rhombisch en monoklien; witte naalden met hardheid 5 tot
5,5.

Deze groeve is ook een vindplaats van mineralen die elementen bevatten van de groep van de
"zeldzame aarden". Dergelijke mineralen zijn zeldzaam in ons land: monaziet en xenotiem werden
beschreven uit intussen verdwenen groefjes in het Brabants Massief, en eind vorige eeuw zijn er
nog enkele dergelijke mineralen ontdekt in het Massief van Stavelot. Daarbij was stavelotiet-(La),
ook een mineraal met een Belgische typevindplaats. Maar ook in de Carrière
de la Flèche zijn er door zorgvuldig onderzoek mineralen van zeldzame aarden
Zie foto
gevonden, en voor een paar soorten is deze groeve de eerste (en tot nu toe
op kaft
enige) vindplaats in België. Ze komen voor ingeplant op het moedergesteente,
tussen kristalletjes van andere mineralen:
 bastnaesiet-(Ce), (Ce,La)( CO3)F heel erg kleine hexagonale plaatjes met bruine kleur;
 calcioancyliet-(Ce), (Ca,Sr)4-x(Ce,La)x (CO3)4(OH)x.(4-x)H2O (met x < 2.1-3.0), heel erg
kleine bruine blokvormige kristalletjes, die tot het monokliene stelsel behoren
 synchysiet, waarschijnlijk ook de Ce(rium) dominante soort, dus Ca(Ce,La) (CO3)2F, ook heel
klein; vormt (grauw)gele zuiltjes in het trigonale stelsel.
In de literatuur worden voor de Carrière de la Flèche nog een hele reeks mineralen vermeld, die
bijna altijd klein tot heel klein voorkomen. Hierbij moet als eerste prehniet vermeld worden, dat samen met pumpellyiet-(Al) naamgevend is voor de metamorfosegraad van de gesteenten. Het is
jammer genoeg nogal onaanzienlijk en klein, geen mooie groene korsten zoals in sommige basaltlagen of vrije kristallen zoals in Asbestos, Canada. In de gesteenten zitten rhombendodekaëdertjes
van granaat, zwarte naaldjes van toermalijn, schubjes van grafiet en groene epidoot.
De diaklazen zijn meestal gevuld met kwarts en calciet, met daarin o.a. chloriet en biotiet; de variëteit in dit gebied werd vroeger beschreven als "bastoniet", naar Bastogne. Zwarte ingesloten
blaadjes met metaalglans zijn geen biotiet of hematiet, maar wel ilmeniet. In de holtes van de
spleten staan opstaande heldere driehoekjes van orthoklaas, in adulaarvorm. In dit soort holtes
zijn ook de mineralen van de zeldzame aarden te vinden, evenals anataas, rutiel, apatiet, titaniet
en de meeste zeolieten. Laumontiet kan zelfstandig spleten opvullen, en bij het doorslaan van een
steen kunnen dan echte "zonnen" te voorschijn komen. Ook de pumpellyiet treedt zo op.

Links : pyrietkristalletje op laumontiet uit de Carrière de la Flèche, Bertrix. Verz. en foto  Richard De Nul.
Rechts : calcioancyliet-(Ce)-kristal uit de Carrière de la Flèche, Bertrix. Verz. en foto  Dario Cericola.
Dit specimen is afkomstig uit de verzameling van Michel Blondieau.
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In de spleetopvullingen komen ook een reeks ertsen voor: pyriet, marcasiet, galeniet, sfaleriet, en
de koperertsen chalcopyriet en covelliet. Deze gaven aanleiding tot de vorming van oxidatiemineralen als malachiet, gips, goethiet, wroewolfeiet en mangaandendrieten.
De Carrière de la Flèche ligt ten noorden van Bertrix, maar ook ten zuiden van het stadje zijn er
interessante vondsten te doen. De weg Muno-Herbeumont voert er door het bos van La Haie. Daar
bevinden zich een reeks kleine groeves, verlaten of nog in gebruik, en er liggen ook kwartsbrokken
langs wegen en rond de akkers, en er zijn daar twee verschillende parageneses te vinden. De
eerste omvat loodmineralen: galeniet met de oxidatiemineralen cerussiet, anglesiet en pyromorfiet,
een klassieke ertsparagenese.
De tweede is nog interessanter: de titaniummineralen anataas, brookiet, rutiel, ilmeniet en titaniet;
fluorapatiet, muskoviet, xenotiem-(Y) en chamosiet, een ijzerrijke soort chloriet.
Het zijn weliswaar kleine specimens, maar ze zijn soms erg mooi en ze zijn in eigen land te vinden,
het is niet nodig ervoor naar de Alpen te reizen. Bovendien heeft de auteur er enkele specimens
gevonden die aan de Alpen doen denken, vooral rutielkwarts: daar wordt soms ook de naam
"Venushaar" voor gebruikt (waaruit we dus zouden mogen afleiden dat de godin Venus een
strogele blondine was). De beste vondst van rutielkwarts is gedaan in 1896 op de Piz Ault ten
westen van Vals (Zwitserland): daar zijn toen kristallen gevonden tot 30 centimeter grootte. Ook
Brazilië levert rutielkwarts, waarbij de rutielnaalden soms in stervorm gegroeid zijn op een
hematietplaatje. Ook elders in ons land is al rutielkwarts gevonden, maar het blijft toch iets
speciaals om zelf te vinden.
Hier en daar staan er op de gevonden stukken ook vrije rutielnaaldjes tussen de albietplaatjes, verschrikkelijk dun en heel klein, bijna alleen te zien als ze licht weerkaatsen.
Maar daarmee waren de ontdekkingen nog niet gedaan. Bij verder bekijken van de vondsten gingen er ook rutielnaaldjes oplichten in een aantal albietkristallen. Over dergelijke "albietkwarts" had
de auteur in 40 jaar verzamelen nog nooit iets gelezen, gehoord noch er foto’s van gezien. Misschien komt dit doordat de aandacht bij dergelijke stukken gewoonlijk naar de kwarts gaat, misschien ook omdat albiet slechts zelden doorzichtig is. Hoe het ook zij, dit lijkt dus een nieuwigheid,
zeker voor België. Intussen zijn er van deze vindplaats nog gelijkaardige stukken beschreven, en
goed exploreren zal wellicht nog verrassingen opleveren. En de moraal van dit verhaal: altijd exploreren en goed blijven kijken, want verrassingen zitten soms (letterlijk) in een klein hoekje.

Extra foto's
op de
kaftpagina's !

Albietkristal met rutielnaalden als insluitsel. Forêt
de La Haie, Bertrix, Luxemburg, België.
Vondst en verzameling
Erik Vercammen,
Foto  Richard De Nul.
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Albietkristal met ingesloten rutielnaalden van de
Carrière des Rochettes, Bertrix. Beeldbreedte
6 mm. Verzameling en foto  Harjo Neutkens.



Carrière des Rochettes, Bertrix, situatie 2005.
Foto  Harjo Neutkens.
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Een lijst van Belgische fluorescerende
mineralen - van idee tot uitvoering

Richard Loyens
Als lid van de MKA ging ik regelmatig mee op kaptochten die door de vereniging georganiseerd
werden in Belgische groeven. Omdat ik een enthousiaste verzamelaar ben van fluorescerende mineralen, ging mijn aandacht specifiek uit naar die groep van mineralen. Dat leverde echter weinig
resultaat op. We hadden slechts beperkte toegang tot de vindplaatsen en ik had ergens gelezen
dat er wel meer fluorescerende mineralen te vinden zijn - of beter, ooit te vinden waren - in België.
Daaruit groeide de idee om eens een lijst samen te stellen van alle fluorescerende mineralen die
ooit in België gevonden werden.
De volgende stap was om een verzameling te vinden waarvan ik de specimens op fluorescentie
kon onderzoeken. Daartoe heb ik professor René Van Tassel aangesproken in 1991. Enige tijd later
deelde hij me per brief mee dat ik contact kon opnemen met Michel Deliens, toenmalig conservator
van de mineralenverzameling van het KBIN (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel). Na verschillende contacten kregen we toelating om met bevriende fluorescentieliefhebbers de verzameling Belgische mineralen van het KBIN op fluorescentie te onderzoeken.
Een eerste bezoek vond plaats op 3 januari 1992. Er zouden in totaal 10 bezoeken volgen vooraleer we alles opgelijst hadden. Het hele onderzoek vond plaats in moeilijke omstandigheden. We
konden namelijk het lokaal waar de mineralen opgeslagen waren niet volledig verduisteren.
Hoe zag die mineralenopslagplaats eruit ? Een centrale
gang waar links en rechts 6 zijgangen op uit kwamen.
In elke zijgang waren er aan weerszijden 7 ingebouwde kasten die elk ongeveer 15 laden (de laden waren
niet alle even hoog) bevatten waarin de mineralen opgeslagen lagen. De eerste twee gangen links en rechts
waren voorbehouden voor de Belgische mineralen.

Richard Loyens en Fred Balck aan het werk in de
mineralenopslagplaats van het KBIN.
Foto  Eric Saeys ()
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We gingen dan op het einde van een gang staan waar het voldoende duister was om ons onderzoek te kunnen doen. Als fluorescentielampen gebruikten we voor de lange golf een lamp van 250
W met lange golf filter, en voor de korte golf een TUV lamp van 9 W met korte golf filter.
Waarnemers voor de kleuren waren Richard Loyens, Axel Emmermann en Gerard Barmarin, omdat
deze mensen al lang bezig waren met het verzamelen van fluorescerende mineralen, en hun ervaring met kleurperceptie evenwaardig was. Zij werden geholpen door enkele andere MKA-leden die
de mineralen aanbrachten en ijverig de waarnemingen noteerden.
In de verzameling hebben we ongeveer 2500 fluorescerende mineraalspecimens gevonden, waarvan een groot gedeelte calciet in een grote verscheidenheid aan kleuren :
mineraal

aantal
vindplaatsen

albiet

mineraal
2 haliet

aantal
vindplaatsen
1

allofaan

3 halloysiet

4

andalusiet

2 hemimorfiet

9

anglesiet

3 hydrozinkiet

2

apatiet

8 kaoliniet

7

aragoniet

10 pickeringiet

bariet

19 pyromorfiet

3

1 pyrophylliet

3

brushiet
calciet

153 kwarts insluitsel

cerussiet

15 scheeliet

1

2
1

crandalliet

1 kwarts concreties

1

dolomiet

8 smithsoniet

4

epidoot

1 spessartien

1

evansiet

3 sfaleriet

23

fluelliet

2 wavelliet

2

fluoriet

13 willemiet

2

gips

29 wulfeniet

1

We genoten van een aantal fascinerende vondsten, zoals fluoriet van Seilles, waarvan sommige
stukken rood fluoresceren, onder lange golf UV-licht. Ik verwijs in dit verband graag naar een artikel van R. Vochten, K. Van Doorselaer en H. Dillen, dat in 1994 verschenen is in het Zeitschrift der
Deutschen Gemmologischen Gesellschaft : "Fluorite from Seilles, Andenne, Belgium; colouration,
fluorescence and a remarkable crystal geometric discolouration phenomenon". Rode fluorescentie
in fluoriet is op zich eerder zeldzaam.
Een andere opmerkelijke vondst is de fluorescentie
van brushiet. Het originele etiket vermeldt :"Brushite,

Crâne de l’infante Isabelle, Archiduchesse des PaysBas ( 1633) Crypte de la cathédrale Ste Gudule à
Bruxelles, recueilli en 1943 ; Dét. R. Van Tassel 1943".

Met zoiets heb je een stuk geschiedenis in je handen,
en dat doet je wel wat.

Verdere navraag bracht me bij een artikel van het Koninklijk Natuurhistorisch Museum van België, van de
hand van wijlen Prof. René Van Tassel, uit 1944 (Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique
22, no. 17) "Présence de Brushite dans une crypte de
l’église Ste-Gudule à Bruxelles". Dit artikel vertelt het
ganse verhaal van dit historische specimen.

Geonieuws 38(8), oktober 2013

281

De volgende tabel geeft per provincie weer hoeveel fluorescerende mineralen met Belgische vindplaats in de collecties van het KBIN werden aangetroffen.
provincie

aantal
vindplaatsen

aantal
mineralen

Antwerpen

6

3

Brussel

1

2

58

10

7

2

Luik

73

25

Luxemburg

11

10

Namen

57

14

Vlaams Brabant

4

3

Waals Brabant

8

6

Henegouwen
Limburg

We hebben de lijst van fluorescerende mineralen in de verzameling van het KBIN overhandigd aan
de toenmalige conservator van de afdeling mineralogie, Herman Goethals, in aanwezigheid van
René Van Tassel en Michel Deliens (zie Geonieuws 33 (10) december 2008).
Binnenkort mogen we de publicatie verwachten. Voor deze publicatie werden foto’s gemaakt van
specimens uit de mineralenverzameling van het KBIN en werden er ook spectra opgemeten van
enkele fluorescerende mineralen om het mechanisme van de fluorescentie te achterhalen.

Bij de overhandiging van de CD met fluorescentiedata van de Belgische mineralen in de verzamelingen van
het KBIN waren liefst 3 generaties mineralogen van het KBIN aanwezig : vlnr Herman Goethals, René Van
Tassel, Michel Deliens. Foto  Axel Emmermann.
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De fluorescentie van gips
Betekom, Vlaams-Brabant, België
Axel Emmermann
Het feit dat de fluorescentiekleur (blauwgroen) van gips uit Betekom, Vlaams-Brabant verschilt van
de fosforescentiekleur (groen) is fascinerend. Hoewel gips economisch een zeer waardevol mineraal is voor de industrie wordt er niet specifiek naar gezocht omwille van strategische of economisch waardevolle metalen die er eventueel zouden inzitten. Misschien ligt hier de oorzaak dat de
fluorescentie van deze gips nooit even diepgaand is onderzocht als bijvoorbeeld die van sfaleriet.
Ditzelfde type luminescentie wordt waargenomen in gips-specimens van over de gehele wereld.
Gips uit Polen, het Verenigd Koninkrijk, Canada, de VS, Frankrijk vertoont vaak dezelfde typische
luminescentie.

Figuur 1. Fluorescentie (links) en fosforescentie (rechts) van een gips-specimen van
Betekom onder korte golf UV. Verzameling en foto  Axel Emmermann.
Beeldbreedte ongeveer 15 cm. Zie foto in groter formaat op binnenkaft.

Gips bevat meestal een kleine hoeveelheid strontium, dat calcium vervangt. In de specimens van
Betekom is dat in een verhouding van 1:50.000 atomen (0,002%) voor de oudere kristallen en ongeveer 1:200 atomen voor de jongere kristallen (Vochten en Stoops, 1978 en 1982). Onder mineraalverzamelaars circuleert wel eens het gerucht dat deze strontium de fluorescentie-activator zou
zijn. De literatuur (Marfunin, 1979) leert ons dat dit onwaarschijnlijk is omdat de elektronenstructuur van de aardalkalimetalen dat niet toelaat.
Ook het uranyl-ion [UO2]2- wordt vaak vermeld als mogelijke oorzaak van de fluorescentie van gips
(Robbins, 1994). Nu kan het uranyl-ion inderdaad een zeer sterke groene fluorescentie opwekken
in gips maar het ontbeert de langlevende groene fosforescentie en
heeft een zeer herkenbare spectrale vingerafdruk. Er werd geen enkele aanwijzing gevonden omtrent de
aanwezigheid van uranyl-ionen in
de fluorescentiespectra van gips uit
Betekom (Vochten en Stoops, 1978
en 1982).

Gipskristallen van Betekom (1972).
Verzameling en foto  Rik Dillen.
specimen 5 X 5 cm.
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Structuurformule van een humuszuur.

Terwijl de gipskristallen groeien in de bodem vindt er boven de grond verrotting plaats van plantaardig materiaal. Wanneer planten composteren worden er organische zuren gevormd die "humuszuren" genoemd worden. Deze organische verbindingen worden gemakkelijk opgenomen in mineralen zoals gips en verschillende andere evaporieten en karstmineralen. Bovendien fluoresceren zij
zeer sterk. Deze zuren bevatten een aantal chemische groepen, elk met hun specifieke luminescentie-eigenschappen. Humuszuren bevatten o.a. aromatische ringen, heterocyclische groepen en carboxyl-groepen (Gorobets en Rogojine, 2001).
Het emissiespectrum (figuur 2) toont een aantal karakteristieken die toelaten de oorzaak van deze
fluorescentie terug te vinden.

Figuur 2. Genormaliseerd
spectrum van gips uit Betekom
onder UV licht van resp. 312 nm
en 365 nm

Eerst en vooral merken we op dat dit een echte breedband emissie is. Dit is een eigenschap van de
fluorescentie van humuszuren (Gorobets en Rogojine, 2001). In humuszuren, die veel polycyclische
aromatische heterocyclische ringen bevatten, verschuift de fluorescentie vanuit het UV naar het
blauwe deel van het spectrum met het stijgend aantal aromatische ringen per molecule (Gorobets
en Rogojine, 2001).
Excitatie van deze moleculen gebeurt uitsluitend door absorptie van UV fotonen door de elektronen
in de π-binding van de dubbele koolstofbindingen, met als gevolg de typische blauwe fluorescentie
van humuszuren (Gorobets en Rogojine, 2001).
Een iets minder gemakkelijk te verklaren verschijnsel is de groene fosforescentie. Deze vindt haar
oorsprong in een ander, vrij complex, mechanisme, dat een langere fluorescentiegolflengte oplevert, namelijk in het groene gebied in plaats van in het blauwe gebied (Gorobets en Rogojine,
2001).
Deze vindt haar oorsprong in de verboden triplet-singlet overgang. “Verboden” betekent dat in de
praktijk de relaxatie is “uitgesteld” en dat uitstel kan oplopen van seconden tot zelfs minuten. De
overgang T – S0 overbrugt een kleinere energiesprong dan de S1 – S0 overgang van de fluorescentie.
Daardoor is de golflengte van het uitgezonden licht ook groter, groen, dan die van de fluorescentie,
blauw.
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Dezelfde groene fosforescentie wordt vaak gezien in andere mineralen die
Figuur 4-5-6
voorkomen in bodems of rotsen die gemakkelijk doordringbaar zijn voor orgaZie kaft
nische stoffen. Een goed voorbeeld is de bekende aragoniet uit Sicilië, die roze
fluoresceert onder LW en wit met een rozige tint onder SW-UV-licht. Dit laatste is eigenlijk een
combinatie van een rode fluorescentie, veroorzaakt door Sm3+ dat Ca2+ vervangt, en een blauwgroene fluorescentie die te wijten is aan humuszuren. Na het verwijderen van de UV-bron
“sterft”de kortlevende Sm3+ fluorescentie binnen enkele tientallen nanoseconden uit. De blauwe
fluorescentie van polycyclische koolwaterstoffen leeft slechts een fractie langer. De groene fosforescentie van de T-S0 overgangen blijft echter een paar seconden nagloeien, lang genoeg om op
een foto vastgelegd te worden.

Figuur 7. Spectrum van aragoniet
van Sicilïë onder MW-UV van 312
nm.

Het emissiespectrum van deze gipsen vertoont een aantal kleine afwijkingen die niet behoren tot
de emissie van organisch materiaal. De golflengte waarop we deze artefacten terugvinden komt
overeen met bekende overgangen van elementen uit de lanthanidenreeks, de zgn. “zeldzame aarden” [ref]. Het is onmogelijk om uitsluitend gebruikmakend van “solid state” spectroscopie (wat wij
doen met onze spectrometer) deze elementen te bevestigen. Drie bevindingen ondersteunen echter deze veronderstelling :
1. De emissiegolflengten kloppen met de waarden die gepubliceerd zijn door Gaft en Gorobets
(Gorobets en Rogojine, 2001).
2. De emissies zijn intenser bij langere excitatiegolflengten dan bij korte. De emissies tussen 700
nm - 800 nm verdwijnen zelfs helemaal bij excitatiegolflengten beneden ongeveer 370 nm.
3. De kleiresten die we terugvinden tussen de gipskristallen fluoresceren vaak oranje en best onder lange golf UV. Ideaal zijn golflengten tussen 370 en 400 nm. Deze golflengten zijn ideaal
om de sterkste emissies van samarium, europium en dysprosium te exciteren.
Om de aanwezigheid van deze elementen te bevestigen heb je een meer gesofisticeerde spectrometer nodig, of moet je een zeer gevoelige analyse uitvoeren, bvb. via ICP-massaspectrometrie.
De levensduur van emissies van zeldzame aarden word in nanoseconden gemeten en is typerend
voor de ionen in kwestie. Het begrip levensduur is functie van de tijd gedurende welke een luminescentie centrum (activator) gemiddeld geëxciteerd blijft nadat de excitatiebron wordt uitgeschakeld.
De meest plausibele verklaring van de emissiepieken in het spectrum weergegeven in figuur 2:
490
540
565
605
630
690

nm (A)
nm (B)
nm (C)
nm (D)
nm (E)
nm-810 nm (F)

organisch materiaal
organisch materiaal
Sm3+ meest waarschijnlijk
Sm2+ meest waarschijnlijk
organisch materiaal
waarschijnlijk zeldzame aarden (Dy3+, Eu3+, Sm2+ en mogelijk Nd3+, Tm3+).
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Vertweelingde gipskristallen
van Betekom, Vlaams-Brabant,
België. Verzameling en foto 
Ludo Van Goethem.
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Bovenaan: fluorescentie (links) en fosforescentie (rechts) van een gipsspecimen van Betekom, Vlaams
Brabant, België onder korte golf UV.
Verzameling en foto  Axel Emmermann. Beeldbreedte ongeveer 15 cm.
Onderaan: aragoniet, Sicilië, Italië onder LW-UV, SW-UV and fosforescerend na blootstelling aan SW-UV.

M
P

Viaeneiet (V), marcasiet (M), pyriet ("melnikovite") (P). Gepolijste doorsnede (onder olie) gezien door de
ertsmicroscoop. Bovenaan : parallelle nicols, onderaan : halfgekruiste nicols. La Mallieue ertsafzetting, Engis,
Luik. Beeldbreedte 1.35 mm.
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Koninckietaggregaatjes, niet van

Foto's
Willykeer,
Viaenemaar
(). van
Belgiëdeze

Oberbuchach, Kirchbach, Kärnten,
Oostenrijk. Beeldbreedte 9 mm.
Verzameling en foto  Chris Auer.

Rutielvezels op kwartskristallen van
Forêt de La Haie, Bertrix,
Luxemburg, België.
Beeldbreedte 8 mm.
Verzameling en foto
 Harjo Neutkens.

Rutielvezels op kwartskristallen van
Forêt de La Haie, Bertrix,
Luxemburg, België.
Beeldbreedte 6 mm.
Verzameling en foto
 Harjo Neutkens.
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