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Spectaculaire prehnietkristallen van Djebel Melh, Bou Arfa, Figuig Prov., Marokko.
Op de kop getikt in Marokko tijdens de MKA-reis in 2007. Beeldbreedte 9 cm.
Verzameling en foto  Jacques Feijen.

MKA-kalender
Vrijdag 14 maart 2014
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h
19.30 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje...

20.15 h

Gérard Declerq
"Carrara, een ongeloofwaardige droom"

De MKA verwelkomt deze avond weer een nieuwe spreker. Gérard Declercq is een enthousiaste mineralenverzamelaar uit het zuiden van België, met een uitgesproken
liefde voor Italië (en zijn inwoners ). Het onderwerp van
zijn lezing ligt hem dan ook nauw aan het hart. Carrara is
een naam die niet alleen gekend is door kunstenaars en
bouwheren. De marmergroeven uit dit gebied staan ook
bekend voor de vele mooie mineralen die er voorkomen.
Niet minder dan 112 mineralen, waaronder 2 typemineralen, werden reeds in deze streek gevonden!
Gérard beloofde ons een voordracht in het Nederlands,
met italiaanse ambiance. In combinatie met een boeiend onderwerp, kan dat gewoon niet stuk
gaan!

Zaterdag 15 maart 2014
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Edelsteenkwaliteitscontrole, of,
waarop moeten we letten bij de aankoop van een edelsteen?
Jef Leybaert
Edelstenen zijn mooi, maar de ene al mooier dan de andere. Dat
verschil zit soms maar in de details. Wat maakt een edelsteen
"waardevol"? De waarde van een geslepen steen hangt af van
verschillende factoren, zoals zeldzaamheid, vraag en aanbod, en
kwaliteit. Het is over dit laatste punt dat Jef ons op deze vergadering zal onderhouden; hoe is het gesteld met de kwaliteit van onze edelstenen?
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Bij de aanschaf van een edelsteen is het belangrijk om op een aantal punten te letten, en daarbij
geldt niet noodzakelijk het criterium "duurdere steen = betere kwaliteit".
Het niet eenvoudig om te omschrijven wat een perfecte edelsteen is, maar in tegendeel is het wel
simpel om de fouten aan te duiden die een edelsteen zeker niet mag hebben. Aan de hand van
foto's zal Jef illustreren welke gebreken er in gefacetteerde stenen zoals kunnen voorkomen en
hoe we ze kunnen waarnemen. Deze lezing is zeker nuttig voor de edelstenenverzamelaar, maar
ook voor iedereen die een mooi juweel met een edelsteen wil aanschaffen.

Zaterdag 15 maart 2014
Vergadering van de Werkgroep Micromineralen in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein,
Edegem, van 13 h tot 17 h.

Mineralen van Carrara en andere plaatsen in Italië
Deze namiddag is het de bedoeling om, na de interessante lezing van Gérard Declerq, de mineralen uit Carrara ook zélf eens onder de bino te bewonderen. Andere vondsten uit Italië zijn uiteraard
ook welkom.
Iedereen is welkom op deze leuke namiddagen, waar vaak niet alleen kennis en informatie gul gedeeld worden! Breng indien mogelijk enkele specimens mee, die we dan gezamelijk zullen bekijken. Vergeet ook je bino en toebehoren niet. Enkele extra stereomicroscopen met lichtbron zullen
aanwezig zijn. Dit is voor iedereen een ideale gelegenheid om bij te leren over je hobby. Jij komt
toch ook?

NAUTILUS-GENT vzw
38e INTERNATIONALE BEURS
VOOR MINERALEN EN FOSSIELEN
Zondag 16 maart 2014, van 10 tot 18 uur
Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 te Gent
GRATIS onderzoek van juwelen en edelstenen

MINERANT
2014
10 en 11 mei 2014
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MKA-nieuws
Glossary of mineral species 2014
Glossary of Mineral Species 2014, Malcolm E. Back, 11th edition, 434 pp., softcover (geringde rug), gepubliceerd door The Mineralogical Record, Inc., 16.5 X
23 cm. Prijs 34 USD + P&P.
Eindelijk is hij er : de nieuwe "Glossary of mineral species". Normaliter verschijnt sinds 1971 om de 4 jaar een nieuwe Glossary, en het werd dus de
hoogste tijd dat deze elfde uitgave eraan kwam. Deze uitgave is alweer helemaal aangepast aan
de nieuwste nomenclatuur. Ze omvat 434 pagina's, wat 26 % meer is dan de uitgave van 2008. In
totaal worden 4684 species opgelijst met de formule, type-vindplaats, relaties binnen mineralengroepen, referenties en nog wat andere gegevens.
Het is dus geen leesboek, maar een complete en officiële lijst van de bekende mineralen met hun
formule. En, niet onbelangrijk, bij de vorige uitgaven was het opmerkelijk hoe weinig fouten er in
voorkomen; hopelijk hebben ze die goede traditie in ere gehouden.
Ondanks het internet en de verslappende interesse in boeken blijkt de Glossary toch telkens weer
een succesnummer te zijn. Het boek is namelijk een handig hulpmiddel als je als enthousiaste systematische verzamelaar op een beurs vertoeft, en ter plaatse wil weten hoe het zit met de status
van een of ander mineraal. Je kunt er ook in aanduiden wat je al in je verzameling hebt. Je mag
iets verwachten in de stijl van de vorige editie (2008) :

Wie een exemplaar wil bestellen kan dat doen op de volgende manier: schrijf (ten allerlaatste
op 7 maart) 36 € per exemplaar over op
IBAN: BE85 7506 3493 7106
BIC:
AXABBE22
t.n.v. Etienne Mans, Guido Gezellestraat 26/4
B-2630 Aartselaar
In deze prijs zitten de verzendingskosten (USA  België),
inklaringskosten, BTW en een kleine reserve voor het wisselrisico. We krijgen géén hoeveelheidskorting; de prijs is dus
helaas niet lager dan wanneer je individueel zou bestellen.
Als je het boek bestelt moet je het wel afhalen op een MKAvergadering of op Minerant (onder voorbehoud dat we de
boeken tijdig ontvangen uit de USA).
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Emma Op De Beeck
op de vergadering
van 12 maart 2004,
toen ze 83 was.
Foto Axel
Emmermann.

In memoriam : Emma Op De Beeck

Op zaterdagavond 11 januari 2014 kregen we het
triestige bericht dat Emma Op De Beeck, weduwe van
een van de oprichters van de MKA, Albert Van hee, en
moeder van onze voorzitter Paul Van hee, overleden is
in de leeftijd van 93 jaar. Een week eerder al was haar
toestand kritiek, maar vrijdag 10 januari vertelde Paul
nog op de vergadering dat er toch weer beterschap inzat. Helaas heeft ze uiteindelijk een dag later al de
strijd toch moeten opgeven.

Als echtgenote van een van de mede-oprichters van de MKA was zij er van het begin bij. Vooral in
de aanloop naar de eerste Minerant, in 1975, werd er talloze keren vergaderd bij Albert en Emma
thuis, in de Invalidenlaan in Schoten. Zij zorgde altijd voor een ruime keuze aan drankjes en versnaperingen... als een perfecte gastvrouw. Wij mochten en zouden nooit iets tekort komen !
Tijdens die vergaderingen hield ze zich meestal enigszins op de achtergrond, maar als het erop
aan kwam dierf zij toch ook wel eens haar stem verheffen. Zoals Paul Tambuyser aanhaalde stond
ze daarbij gewoonlijk even recht - ze was nogal klein van gestalte - zodat ze volgens de regels van
de kunst van de communicatiewetenschappen onmiddellijk de nodige aandacht kon wekken voor
haar reactie. En op die manier sloeg ze soms spijkers met koppen !
Helaas heeft Albert Van hee maar één Minerant kunnen meemaken voor hij overleed, maar daarna
heeft Emma jarenlang mee op de bres gestaan om Minerant uit te bouwen tot een succes. Als we
zeggen dat zij een van de moeders van de MKA is geweest, dan bedoelen we dat bijna letterlijk. Zij
was als een moeder van een groot gezin van jeugdige snotapen waaruit het bestuur toen grotendeels bestond, die af en toe een oeverloze welles-nietes-discussie moest beslechten.
Tot een paar jaar geleden kwam ze nog geregeld mee naar de maandelijkse vergaderingen, maar
de laatste tijd kon dat niet meer om gezondheidsredenen. We zullen ons Emma altijd herinneren
als een kranige en krachtige vrouw, die wist wat ze wilde, maar ook de goedheid zelve was.
Hoewel je op 93-jarige leeftijd niet meer kunt stellen dat een overlijden onverwacht komt, was het
voor Paul en Anny, de rest van de familie en ook voor de MKA-familie, want zo voelen we ons toch,
een grote schok. We bieden hen ons intens medeleven aan en wensen hen veel sterkte toe.
Links: ontmoeting met Koning Boudewijn in Bujumbura (toen nog Usumbura) in 1955. V.l.n.r. Albert Van hee,
Emma Op De Beeck, koning Boudewijn.
Rechts: v.l.n.r. Paul Tambuyser, Rik Tambuyser, Emma Op De Beeck, bestuursvergadering eind 1978 ten
huize van Paul en Chris d'Hanens in Hemiksem. Foto Paul d'Hanens.
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Vul - gratis - je collectie oude Geonieuwsen aan !
Alle nummers van Geonieuws zijn nu ingescand en digitaal beschikbaar op de website:
http://www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html.
De laatste 5 jaargangen zijn enkel beschikbaar voor de leden. Daarvoor dient u zich eenmalig te
registreren via http://www.minerant.org/MKA/registreren.html. Het lidnummer dat u daarvoor nodig heeft staat maandelijks op de Geonieuws-omslag en op uw lidkaart (of vraagt u aan de secretaris).
Maar misschien leest u het tijdschrift liever in gedrukte vorm ? U bent nog niet zo lang lid of wat
nummers zoek geraakt ? Geen probleem : alle nog beschikbare nummers worden gratis aangeboden aan de leden. In de tabel hieronder kunt u nagaan welke nummers nog voorradig zijn (sommige nog maar één exemplaar... wie eerst komt eerst maalt!).
Wat staat er in al die Geonieuwsen ? Kijk daarvoor op
http://www.minerant.org/MKA/GN-index.html of gebruik de handige zoekfunctie bovenaan op
http://www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html.
Stuur uw verlanglijstje naar de secretaris <secretariaat@minerant.org> zodat uw bestelling kan
uitgezocht worden : losse nummers specificeren, of 'alles beschikbaar tot 2001' of iets dergelijks.
De nummers worden bij voorkeur afgehaald op een vergadering in Edegem of tijdens Minerant (of
andere afspraak). Verzending via de post is enkel mogelijk voor kleine aantallen en mits vergoeding van de portkosten.
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Nieuw boek over fluoriet
Vergadering 'Kring Zwarte Woud mineralen - Nederland'
Op zaterdag 29 maart 2014 heeft in de Bilt (bij Utrecht, NL) een vergadering plaats van de 'Kring
Zwarte Woud Mineralen - Nederland' waarop Eddy Van Der Meersche uitgenodigd werd om zijn
nieuw boek voor te stellen: 'Atlas der Kristallformen von Fluorit - Atlas of Fluorite Crystal
Forms'.
De vergadering begint om 12 h:
 Opening van de vergadering door Harry Marsman
 Voordracht over 'scheeliet' (Clara) door Jan Langendoen
 Foto's van mineralen uit de verzameling van Henk Hoenderboom
 Pauze omstreeks 13.15 uur (o.a. om iets te eten)
 Lezing en workshop door Eddy Van Der Meersche met presentatie van het boek - breng enkele

vlakkenrijke fluorietjes mee!

 Determineren van mineralen gevonden in de Clara-groeve door Clara-kenners
Het einde wordt voorzien rond 17u.
In samenspraak met het bestuur van de gastheer-vereniging staat deze namiddag ook open voor
niet-leden van deze Kring, mits een bijdrage in de kosten van de zaalhuur (5 € pp). Wie deel wenst
te nemen aan deze namiddag dient zich aan te melden bij Jan Langendoen ( janfran@xs4all.nl)
De vergadering wordt georganiseerd in het Cultureel en Vergader Centrum H.F. Witte, Henri
Dunantplein 4, NL-3731 CL de Bilt (www.hfwitte.nl).
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Dit is een goede gelegenheid om 'Clara-probleemmineralen' te tonen. Breng best een stereomicroscoop mee.

En het boek nader bekenen... (en besteld ?)
En uiteraard willen we je niet de gelegenheid ontnemen om ook de trotse bezitter te worden van
dit boek, en dat zelfs tegen een speciale voorintekenprijs !
Het gaat om een tweetalig werk (Duits/Engels) dat aan de hand van meer dan 500 kleurenfoto's
(11 cm of groter) en ongeveer evenveel gekleurde kristalfiguren (6 cm) de grote rijkdom aan kristalvormen van dit veel voorkomend mineraal illustreert. Het is onze eigenzinnige update en uitbreiding van het werk van Victor M. Goldschmidt (1918). Dit werk is het resultaat van 30 jaar speurwerk in talrijke fluoriet collecties. Het tekstgedeelte is zeer summier gehouden (ong. 20 blz.) Alle
aandacht gaat naar de ongelooflijke variatie in kristalvormen met bijhorende foto's.
Technische fiche : Eddy Van Der Meersche, "Atlas der Kristallformen von Fluorit - Atlas of Fluorite
Crystal Forms", luxe-editie A4 formaat, quadrichroom gedrukt op glanzend papier 170 g, hardcover, 300 p., 1.9 kg! Verschijnt begin maart 2014.
De prijs bedraagt 44 € (+ desgevallend 7.5 € verzendingskosten - binnen België). De voorintekenprijs (geldig tot 11 mei 2014) is 38 € (+ desgevallend 7.5 € verzendingskosten - binnen België).
De auteur zal aanwezig zijn op de beurzen van Hannut (2 maart), Nautilus Gent (16 maart),
Minerant (10-11 mei) en Sainte-Marie-aux-Mines (26-29 juni. Gelieve hem te contacteren om af te
spreken hoe en wanneer u uw gereserveerd exemplaar komt ophalen of laat meebrengen.
Reserveren kan door storting van het volledige bedrag op zijn bankrekening.
Praktische gegevens :
IBAN: BE31 3770 3915 1055
BIC:
BBRUBEBB
t.n.v. Eddy Van Der Meersche, Frank Baurstraat 11, B-9000 Gent.

0032 (0)9 2213195.

e.vandermeersche@skynet.be
Fluorietkristal van Arteixo, La Coruña,
Galicië, Spanje, met de combinatie
{100}, {111}, {hll} en {hhl}.
Beeldbreedte 3 mm.
Verzameling Th. & I. Dreyer-Beudon
(Paris).
Foto  Eddy Van Der Meersche.
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Beurzen en tentoonstellingen
Den Haag (NL), 1-2 maart 2014, 10-17 h. Beurs.
World Forum Convention Center, Churchillplein 10. 10-17 h.
Info : André van Sisteren, Rietdekkersdreef 908, NL-7328 AR Apeldoor
 0031 6 46384649,  haagsebeurzen@mineralennlc.nl, www.mineralennlc.nl
Rijswijk (NL), 8-9 maart 2014, 10-17 h. Beurs.
Volmerlaan 12, NL-2288 GD Rijswijk.
Info : De Broodfabriek B.V., Volmerlaan 12, NL-2288 GD Rijswijk,
 0031 70 3075900,  indo@de-broodfabriek.nl, www.de-broodfabriek.nl
Vien-Anthisnes (BE), 9 maart 2014, Beurs.
Salle Le Val Pierrys, rue du Val Pierrys 8, B-4160 Vien-Anthisnes.
Info:  0476 653795,  info@paleotheque.be
Zwijndrecht (NL), 15 maart 2014, 10-17 h. (Geode-beurs).
Develstein College, Develsingel 5, NL-3331 GZ Zwijndrecht.
Info : Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Papendrecht.
 0031 78 6156615,  nicokuik@hetnet.nl, www.geodezwijndrecht.nl/beurzen
Gent (BE), 16 maart 2014, 10-18 h. Beurs Nautilus vzw (mineralen en fossielen, géén juwelen)
Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 (bij het Sint-Pietersstation), Gent.
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, B-8130 Brugge
 050 356985,  jorgen.gryson@skynet.be, www.nautilusgent.be
Heerlen (NL), 23 maart 2014, 10.30-16 h. Beurs (mineralen en fossielen)
Dienstencentrum "De Compositie", John F. Kennedylaan 301, NL-6419 XZ Heerlen.
Info : Zef Boon, Stadhoudersstraat 51, NL-6441 GT Brussum.
 0031 45 8800420,  zefboon@wanadoo.nl
Amsterdam (NL), 6 april 2014, 10-17 h. Beurs (mineralen, juwelen, fossielen)
Amstelhal, Borchlandweg 6-12, NL-1099 CT Amsterdam/Duivendrecht.
Info : Herman van Dennebroek,  evenement.organisatie@gea-geologie.nl
Ruud van der Brugge,  evenement.administratie@gea-geologie.nl
Eindhoven (NL), 13 april 2014, 10-16 h. Beurs.
Gemeenschapshuis De Lievendaal, Lievendaalseweg 3, NL-5652 SB Eindhoven
Info : Marcel Schurs,  beurs.znlv@gmail.com
Groningen (NL), 21 april 2014, 10-17 h. Beurs.
Sporthal De Brug, Donderslaan 161, NL-9728 KZ Groningen
Info: H. van den Broek, Dollard 72, NL-9204 CR Drachten.  0031 512 545797
Antwerpen (BE), 10-11 mei 2014, 10-18 h. Beurs (mineralen, fossielen, schelpen)
Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, B-2020 Antwerpen
Info: Paul Bender, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.
 03 4408987,  secretariaat@minerant.org, www.minerant.org
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Dracht, wie heeft dat bedacht
Paul Tambuyser
Tijdens het schrijven van de cursustekst over morfologische kristallografie, probeer ik zoveel mogelijk de originele referenties m.b.t. bepaalde begrippen terug te vinden en te consulteren. Dit leidde
op zich al tot boeiende vaststellingen. Zelfs tot een lijstje van een vijftal gevallen waar een begrip
of een wet aan iemand wordt toegeschreven, terwijl het in werkelijkheid aan iemand anders zou
toekomen. Een tekst daarover komt in een later nummer van Geonieuws.
In het hoofdstuk over het begrip "vorm" of "kristalvorm", wou ik ook het begrip "dracht" toelichten
en vond het interessant om na te gaan wie dat begrip als eerste gebruikte of gedefinieerd heeft.
Maar alvorens we daarover verder gaan, wil ik eerst even kort uitleggen wat deze begrippen inhouden.
Vorm
Zonder hier in (kristallografische) details te gaan, komt het er op neer dat aan kristallen diverse
soorten van kristalvlakjes aanwezig kunnen zijn. Eenvoudige voorbeelden die we allemaal kennen,
zijn de kubus (fig. 1) en de octaëder (fig. 2). Het zijn vormen die we bij kubische kristallen geregeld tegenkomen. Denken we bijvoorbeeld aan fluoriet, haliet, pyriet, enz.
Er bestaan kristallen met enkel kubusvlakjes, met uitsluitend octaëdervlakjes, maar evengoed met
een combinatie van beide soorten vlakjes, zoals in fig. 3. In deze figuur worden de kubusvlakken
aangeduid met de indices 100 en de octaëdervlakken met indices 111 (meer over dergelijke indices
in een latere bijdrage in Geonieuws).

1

2

3
1. kubus
2. octaëder
3. combinatie van kubusvlakjes en octaëdervlakjes in één kristal (in het linker kristal domineert de kubus, in
het rechter kristal de octaëder)
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Dracht
In de kristallografie gebruiken we de term "dracht" of "kristaldracht" (Terpstra, 1946, p. 320) om
aan te geven welke soorten vlakjes (vormen) er op een kristal aanwezig zijn. Deze termen zijn weliswaar wat in onbruik geraakt en tegenwoordig houden we het meestal bij de term "combinatie".
Dus bij de kristallen van figuur 3 hebben we te maken met een combinatie van kubusvlakjes en octaëdervlakjes.
Habitus
Bij een bepaalde combinatie zijn de verschillende vormen niet noodzakelijk even sterk ontwikkeld.
Sommige vormen zullen als vrij grote vlakken aan het kristal aanwezig zijn terwijl andere vormen
door kleinere of zelfs minuscule vlakjes vertegenwoordigd worden. Voor deze relatieve vlakkenontwikkeling gebruiken we de term habitus. Onder habitus verstaan we de dominante kristalvorm die
het globale uiterlijk van het kristal bepaalt. De habitus wordt dus bepaald door de relatieve afmetingen van de vlakken van een kristal.
Een typisch voorbeeld bij kubische kristallen is de combinatie van de kubus met de octaëder die we
al in figuur 3 toonden. Afhankelijk of de kubusvlakjes, dan wel de octaëdervlakjes bepalen hoe het
kristal er globaal genomen uitziet, zal men van een kubische habitus (fig. 3 links) of van een octaëdrische habitus (fig. 3 rechts) spreken.
Dracht, door wie bedacht?
"Dracht" is een beetje een merkwaardige term die aanleiding geeft om eens na te gaan waar die
vandaan komt en wie die term heeft verzonnen. We moeten daarvoor naar de Duitstalige literatuur
waar de term "Tracht" nog steeds gebruikt wordt in de betekenis zoals hoger omschreven. Zo lezen we in "Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie" van Paul Ramdohr en Hugo Strunz (Ferdinand
Enke Verlag, Stuttggart, 1978) op pagina 24 "Die Gesamtheit der an einem Kristall entwickelten
Formen bezeignen wir als Tracht, die relatieve Flächenentwicklung bewirkt den Habitus …", wat vrij
vertaald erop neerkomt dat "de term dracht staat voor het geheel van vormen die op een kristal
voorkomen en dat de relatieve afmetingen van die vormen de habitus van het kristal bepalen". In
het Nederlands hebben we die terminologie overgenomen (Terpstra, 1946, p. 320).
Om na te gaan wie de term "Tracht" bedacht heeft, moeten we verder in de geschiedenis duiken.
Algauw vind ik in wat oudere Duitse mineralogie- en kristallografieboeken dat de term ergens aan
het begin van de 20ste eeuw herhaaldelijk opduikt. Wie de bedenker ervan was, is niet direct duidelijk tot ik een publicatie vind uit 1911 van H. Tertsch in volume 13 van het "Jahrbuch der k. k.
Staats-Realschule Wien" onder de titel "Kristalltrachten - Ein Beitrag zur Einführung in deren Studium". De oudste publicatie waar de term "Tracht" in voorkomt en waar Tertsch in zijn tekst naar refereert, is van een zekere J.W. Retgers (1892) waar hij het begrip als volgt definieert: "Unter Kris-

talltracht verstehen wir die Summe bestimmter Flächenarten und ihrer charakteristischen Ausbildungsweisen, hervorgerufen durch die Reaktion des wachsenden Kristalls auf die seine Bildung begleitenden chemischen und physikalischen Umstände". Uit deze tekst blijkt duidelijk dat men toen

onder "Tracht" zowel de kristaldracht als de habitus verstond. Of Retgers echt de eerste is die deze
term heeft ingevoerd is niet zeker. Maar ik was wel verrast toen ik via een zoekopdracht met Google naar die Retgers terechtkwam op de site van het "Nederlands Economisch-Historisch Archief".
Daaruit blijkt dat "Jan Willem Retgers (Batavia 1856 - Utrecht 1896) in 1874-1880 studeerde voor

mijningenieur aan de Polytechnische School te Delft en in 1878-1879 aan de Bergakademie te
Clausthal. In 1882-1886 nam hij deel aan de geologische exploratie van Java, maar kreeg in 1887
ziekteverlof wegens astma. In 1888 ging hij in Leipzig mineralogie en fysische chemie studeren en
promoveerde daar in 1889 op 'Das spezifische Gewicht isomorpher Mischungen'. Hij zette zijn onderzoek op dat gebied voort in zijn privé-laboratorium in Den Haag". Het zou toch wel bijzonder
zijn als een Nederlandstalige deze term bedacht zou hebben, maar dat moet nog verder worden
nagetrokken.

Blijft nu ook nog de vraag wanneer en door wie er onderscheid is gemaakt tussen de term "Tracht"
en "Habitus". Escher in zijn "Algemene Mineralogie en Kristallografie", Gorinchem, 1954, refereert
op p. 246 naar P. Niggli die in 1941 de beide termen in de huidige betekenis ervan zou vermelden.

64

Geonieuws 39(3), maart 2014

Ook Tertsch (1926) schrijft in zijn inleiding dat Niggli het onderscheid tussen "Tracht" en "Habitus"
heeft gemaakt. Dan maar terug het web op gegaan, op zoek naar de oudste publicaties van de
Zwitserse mineraloog Paul Niggli (1988-1953) en deze gedownload.
Tot zover vind ik in zijn "Lehrbuch der Mineralogie", Berlin, 1920, op p. 419:
"Tertsch definierte die Kristalltracht als die Summe bestimmter Flächenarten und ihrer charakteristischen Ausbildungsweise, …" en verder "Vielleicht erweist es sich als zweckmäßig, nach einem

Vorschlag von Gross zwischen Habitus und Tracht eine feinere Unterscheidung zu machen. Als
Trachten würde man die verschiedenen Ausbildungsweisen bezeichnen, … Der Kristallhabitus wäre
die Folge der gesetzmäßigen Beeinflussung der physikalisch-chemischen Größen auf die Wachstumsminima".

Deze passage suggereert dat het inderdaad Paul Niggli was die de betekenis van beide termen bijgesteld heeft.
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Boekrecensie
ExtraLapis 45
Kupfermineralien

Raymond Dedeyne
Auteurs: T. Weiland, V. Berlage, S. & P. Huber, E. Jones, P. Megaw, R. Graeme, Christian Weise
Verlag, München, 2013, ISSN 0945-8492, pp. 102, 210 x 295 mm, 600 gram, softcover, prijs 19,80
Euro (excl. P&P).
Het vijfenveertigste nummer binnen de extraLapis reeks mineralenmonografieën kreeg de titel
'Kupfermineralien' mee en het gaat exclusief over (zonder hulp had je dit beslist nooit alleen geraden)... jawel, kopermineralen! Traditiegetrouw werkten er verschillende auteurs aan mee, maar
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het leeuwenaandeel nam Thomas Weiland - zelf een fervent kopermineralenverzamelaar - voor zijn
rekening. Laten we eerst even zien waarover het allemaal gaat.
Er wordt geopend met een reeks argumenten waarom je precies kopermineralen zou verzamelen
(6 pp). Daarna worden gedegen koper en zijn voornaamste vindplaatsen besproken (6 pp). Onder
de hoofding 'Van Agardiet tot Zeuneriet' volgt een overzicht van kopermineralen (12 pp).
Dergelijke licht pretentieuze titel suggereert echter meer dan je krijgt, want van de meer dan 600
mineralen in kwestie komen er hier slechts 65 aan bod. Daarna worden de belangrijkste (tenminste
uit mineralogisch standpunt) kopervindplaatsen besproken (16 pp). Passeren hierbij achtereenvolgens de revue: Keweenaw (Michigan), Butte (Montana), Bisbee (Arizona), Ojuela (Mexico), Chuquicamata (Chili), Lavrion (Griekenland), Tsumeb (uiteraard! - Namibia), Dzhezkazgan (Kazakhstan)
en Broken Hill (Australië). Enkele andere legendarische locaties - zoals Chessy (Frankrijk) en Cornwall (UK) - schitteren echter door afwezigheid en het botweg verzwijgen van de Katanga kopergordel is pas helemaal onvergeeflijk. Daarna wordt het onafscheidelijk duo malachiet/azuriet uitgebreid beschreven (16 pp). Carrolliet uit Katanga is als volgende aan de beurt (4 pp) en uiteraard
kan hierbij geen foto ontbreken van het superspecimen uit het Naturhistorisches Museum Luxemburg dat het recente MKA colloquium extra glans mocht geven (of was het andersom?). Daarop
volgen nog bijdragen over dioptaas en zijn vindplaatsen (8 pp), enkele bijzondere mineralen (devillien, libetheniet en euchroiet) uit Slowakije (5 pp), de kopermineralen van de relatief recent (2006)
geopende Milpillas mijn (7 pp) en cupriet (9 pp). Het verhaal van de geschiedenis van Bisbee en
zijn belangrijkste kopermineralen (8 pp) vormt het sluitstuk.
Door de specifieke opbouw van het boek (eerst mineralen, dan vindplaatsen, dan weer geselecteerde mineralen en vindplaatsen) is duplicatie van informatie onvermijdelijk en dat zorgt op tijd en
stond voor nogal wat irriterende herhaling. De onderwerpen zijn doorgaans ook niet erg diepgaand
behandeld: veel aha-Erlebnisse zul je tijdens het lezen wel niet dienen te verwerken. Je hebt alles
al wel eens eerder elders gelezen, maar dan wel verspreid over talloze andere boeken en tijdschriften.
Toch is dit een relatief gunstig geprijsd werk dat ongetwijfeld veel verzamelaars zal kunnen bekoren - kopermineralen liggen nu eenmaal goed in de markt want ze zijn zowel kleur- als vorm- als
talrijk.
Presentatie en fotowerk zijn - zoals we dat ondertussen al wel gewend waren van extraLapis zonder enige reserve uitstekend. Dit is geenszins een encyclopedie van kopermineralen - binnen
het bestek van de traditionele 100 bladzijden kan dat nu eenmaal niet - maar eerder een onderhoudende, vlot leesbare inleiding tot wat de wondere wereld van kopermineralen zo allemaal te
bieden heeft.
En dat mag wel eens - al was het maar omdat je die mooi ogende volledige reeks extraLapis, die
je met veel geduld en moeite opbouwde, niet wil onderbreken. Overigens, voor hetzelfde geld kregen we hier anders weer eens het zoveelste ellenlange verhaal over één of andere Alpiene kluft
over ons heen - een euvel waaraan extraLapis zich in het verleden al net iets teveel bezondigd
heeft.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
zaterdag 15 maart 2014, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
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De column van Cronstedt
Automorf,
idiomorf of
euhedrisch?
Enige tijd geleden was er op emin een discussie aangaande
bovenstaande begrippen. Wat
mij toen verwonderde, is dat er helemaal niets geschreven werd over de herkomst van deze woorden.
Wie gebruikte ze voor het eerst, met welke betekenis, en in welke context? Het lijkt mij enigzins voor
de hand liggend dat zoiets ook van belang is, zeker
als je ervan uitgaat dat je het bij het juiste eind hebt.
Helaas bleef ik dus op mijn honger zitten. En een
Axel met honger naar kennis, die hou je niet tegen.
Dus doken we de literatuur in, op zoek naar "de enige waarheid". Want net als jij, beste lezer, willen we
uiteraard weten of onze kristallen nu idiomorf, automorf of euhedrisch zijn!
Automorf werd blijkbaar voor het eerst beschreven
door Rohrbach in 1886, en is daarmee één jaartje
ouder dan de term idiomorf (zie verder). De titel van
zijn artikel doet alleszins niet vermoeden dat hier een
nieuw kristallografisch begrip beschreven wordt (ga
er veiligheidshalve even lekker bij zitten vooraleer je
verder leest): 'Ueber die Eruptivgesteine im Gebiete

der schlesisch-mährischen Kreideformation mit Berücksichtigung der ausserschlesischen Teschenitvorkommen'.

Doe vooral geen moeite om de titel te begrijpen; wat
in het artikel zelf staat, is in dit geval veel belangrijker. Daarom tronen we u mee naar pagina 17-18,
waar de auteur het heeft over de Formentwickelung

des frischen Augites … in wohl ausgebildeten Krystallen von den verschiedensten Dimensionen … diese
Ausbildungsweise als 'automorph' bezeichnen. Voorts
staat er te lezen: automorpher augit. In erster Linie
gehören hierher die schön contourirten Augite, welche sich in den grobkörnigen Gesteinen … so zahlreich finden … die sich ziemlicht leicht aus dem Gestein herauslösen...
Uit bovenstaande is duidelijk dat Rohrbach het heeft
over natuurlijke augietkristallen, waarvan hij de drie
dimensies duidelijk met het blote oog kan zien, en
die langs alle zijden mooi begrensd zijn door combinaties van eigen kristalvlakken, die de auteur overigens ook nog beschrijft op dezelfde pagina.
Idiomorf werd voor het eerst gebruikt in 1887 door
de beroemde petrograaf Rosenbusch (zie Geonieuws
35(5) voor meer info), in zijn boek Die mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine. Op
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pagina 11 staat: '... gewisse Gemengtheile der
Tiefengesteine stets idiomorph, d.h. in rundum
auskrystallisirten Individuen … erscheinen'. Gek,

heeft u ook dat déjà lu gevoel? Inderdaad, beide
beschrijvingen zien er ook voor mij gelijkwaardig
uit...
Helaas vonden enkele Amerikaanse wetenschappers
dat ze nog beter konden, want in 1906 introduceerden ze in The Journal of Geology een derde woord
voor hetzelfde begrip: Shapes of crystals may be described in general terms with reference to the presence or absence of crystallographic faces as: Euhedral – completely bounded by crystal faces; automorphic; idiomorphic. Volledig begrensd door kristalvlakken, waarbij we er maar van uitgaan dat het wel degelijk om kristalvlakken van het mineraal in kwestie
gaat (want dat staat er in hun verklaring nergens
bij).
Driemaal is scheepsrecht, maar naar mijn gevoel
toch teveel van het goede. Welke term zouden wij
als gewone mineralenverzamelaars best gebruiken?
Na het doorworstelen en interpreteren van bovenstaande publicaties, is dat volgens mij automorf, omdat de context van die beschrijving het best overeenkomt met wat wij verzamelen. De andere termen
werden beschreven in petrografische werken en zijn
eerder bedoeld om te gebruiken voor de kristallografische beschrijving van mineralen in slijpplaatjes.

Automorfe groetjes,
Axel

Literatuur:
Rohrbach, 1886. Ueber die Eruptivgesteine im Gebite
der schlesisch-mährischen Kreideformation mit Berücksichtigung der ausserschlesischen Teschenitvorkommen. Tschermak's Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, N.F., Band 7, pag. 1718.
Rosenbusch, 1887. Die mikroskopische Physiographie
der massigen Gesteine. Zweite Auflage, pag 11.
Cross, Iddings, Pirsson, Washington, 1906. The texture of igneous rocks. The Journal of Geology, Vol.
XIV, p. 698.
P.S. Ik ben (bijna) steeds te bereiken via
axel.cronstedt@mineralogie.be !
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Prehniet, het eerste
naar een persoon genoemde mineraal
Chris Deroo
De ontdekking
De ontdekking van prehniet is op zijn minst gezegd nogal onduidelijk. Het is dan ook al meer dan
230 jaar geleden. Algemeen wordt aangenomen dat het mineraal ontdekt werd door de Nederlands-Duitse koloniaal legerofficier en amateur-wetenschapper kolonel Hendrik (Heinrich) von
Prehn (°1733 - 1785). Dat moet dan alleszins gebeurd zijn vóór 1780, het jaar dat hij terugkeerde naar de Nederlanden. Volgens de overlevering werd het mineraal gevonden in de Karoo dolerieten, een Jurassisch (184 tot 180 miljoen jaar geleden) gesteente, nabij Cradock in de Zuid-Afrikaanse Oostkaap Provincie, aan de kust van de Stille Oceaan ten noordoosten van Kaap de Goede
Hoop. De typevindplaats is hoogstwaarschijnlijk niet meer te achterhalen. De 'Karoo' is een landstreek in Zuid-Afrika, die het grootste deel van de verschillende Kaapprovincies beslaat en bulkt
van de dolerieten.
Maar volgens de Franse mineraloog René Just Haüy (°1743 1822) werd het mineraal niet door von Prehn ontdekt. Hij is daar
in zijn 'Traité de Minéralogie' uit 1801, bij de beschrijving van
prehniet, zeer duidelijk over: 'La découverte de la Prehnite du Cap
de Bonne Espérance est due au Cit. Rochon' [de Franse astronoom
Alexis Marie de Rochon (°1741 - 1837), membre de la première
classe de l'Institut National de France & directeur de l'Observatoire
de la Marine, au port de Brest], membre de l'Institut National, qui

en rapporta de ce pays en 1774'.

Daarmee kunnen we de ontdekking van prehniet vrij nauwkeurig
dateren. Uit het reisverslag, gepubliceerd in de 'Biographie Universelle' van de Franse auteur en drukker Louis-Gabriel Michaud
(°1773 - 1858) uit 1824, vernemen we dat 'Rochon quitta l'Isle
de France [het huidige Mauritius] avec Poivre [de Franse botanicus
Pierre Poivre (°1719 - 1786)], au mois d'octobre 1772. Après être

René Just Haüy, naar
Ambroise Tardieu

resté quarante jours au Cap de Bonne Espérance, il en partit le 1er
janvier 1773'. Met andere woorden, Rochon moet het mineraal er-

gens tussen 20 november en 31 december 1772 hebben verkregen. Rochon was immers terug in Frankrijk in het vroege voorjaar
van 1774, aangezien hij reeds op 4 februari een lezing gaf over optische instrumenten, zoals blijkt uit de 'Biographie Universelle' uit
1824: 'Rochon dirigea ses recherches sur les instruments d'opti-

que. Il avait lu à l'académie des sciences, le 5 février 1774, un Mémoire sur les Moyens de perfectionner les lunettes achromatiques
par l'interposition d'un fluide entre les objectifs'.

Meer nog, volgens Haüy werd er in 1782 zelfs prehniet op Frans
grondgebied gevonden 'La prehnite de France a été trouvée vers
l'an 1782, par le Cit. Schreiber [De Saksische mijningenieur Johann
Gottfried Schreiber (°1746 - 1827),
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die sinds 1777 in Frankrijk werkzaam was], inspecteur des mines,
dans le pays d'Oisans, à la montée du chemin qui conduit à la
Rivoire, hameau de la commune de Mons de Lens [de huidige Mont-

de-Lans(gletsjer) torent boven het plaatsje La Combe de la Selle
uit]. Elle présentoit l'aspect de notre variété flabelliforme, et le Cit.
Schreiber la nomma 'Schorl en gerbes' [schoofvormige schorl].

Jean-Baptiste Louis
Romé de l'Isle

Volgens de Franse mineraloog Jean-Baptiste Louis Romé de l'Isle
(°1736 - 1790) gebeurde dat zelfs al in 1780, toen de Franse
mineraloog Jacques-Louis, Comte de Bournon (°1751 - 1825) er
nabij Bourg d'Oisans 'aurait découvert un shorl vert', die door de l'Isle kristallografisch werd onderzocht. De l'Isle noemde het mineraal
aanvankelijk 'chrysolite' en beschouwde het als een vorm van schorl.
Later zou hij het eerst 'oisanite' en daarna 'delphinite' noemen.
Tegenwoordig gaat men er evenwel van uit dat de Bournon meer
dan waarschijnlijk epidoot had aangetroffen.
Haüy vermeldde ook nog dat 'Le Cit. Ramond [de Franse geoloog en
botanicus Louis François Élisabeth Ramond, seigneur de Carbonnières, baron Ramond et de l'Empire (°1755 - 1827)] a observé de-

puis le même minéral au Pic Eredlitz, près de Barège, dans les Pyrénées'.

De aard van het mineraal
Het probleem van de Fransen was echter dat ze blijkbaar niet goed
wisten wat ze met het mineraal aan moesten, zoals Haüy liet verstaan: 'Mais nous n'avons encore rien de précis sur les gisements de

Louis François Élisabeth
Ramond de Carbonnières

cette substance, non plus que sur les matières qui l'accompagnent'.
Rochon dacht dat het een soort smaragd was en noemde het 'Emeraude du Cap', terwijl de Franse chemicus en mineraloog Balthazar

Georges Sage (°1740 - 1824), toen hij het mineraal in 1777 vermeldde, het ook al voor chrysoliet hield en het de naam 'Chrysolite
du Cap' gaf.

Von Prehn was ondertussen in 1780 in Amsterdam aangekomen. In zijn omvangrijke bagage
bracht hij onder meer collecties gedroogde planten en mineralen mee. De plantenverzameling
werd in 1787 in de uitgave 'Botanische Abhandlungen und Beobachtungen' gepubliceerd door de
Duitse arts en botanicus Albrecht Wilhelm Roth (°1757 - 1834). De mineralen lieten op zich
wachten. De Nederlanders hielden het mineraal aanvankelijk voor chrysopraas, zoals de Franse natuurwetenschapper Belsazar (Balthazar) de la Motte Hacquet (°1739/40 - 1815) in 1783 in zijn
bijdrage 'Mineralogische Rapsodien' tot de 'Schriften der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender
Freunde' aangaf, toen hij het mineraal beschreef: 'Die Farbe unsers Steins ist ein weisses Oliven-

oder Lauchgrün, mehr Weiß gegen die Rinde, als gegen Seine Mitte zu. Von einer ins Gelbe schlagenden Farbe ist nicht das geringste an ihm zu bemerken. Aus Mangel dieser Kennzeichen habe
Ich solchen auch nicht für einen Chrysopras gelten lassen, unter welchem Namen ihn doch einer
meiner Freunde ohnlängst in Holland erhielt'.

Hacquet verwees in zijn beschrijving naar de Duitse arts en mineraloog Urban Friedrich Benedikt
Brückmann (°1728 - 1812), die het mineraal aanvankelijk ook als een smaragd beschouwde,
maar daar al snel op terugkwam. Zelf was hij van mening dat het om gekristalliseerde praas ging:

'Praser, kristallisirter. Das Stück, wovon Ich hier die Beschreibung gebe, ist vom dem Vorgebürge
der guten Hoffnung. […]. Das ganse Stück sieht einer halben hohlen Kugel oder Enhydron gleich.
[…].
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Unser Praser ist ganz glas- oder quarzartig, im Bruche grobsplittericht, zum theil unbestimmt eckig und scharfkantig, oder gehet aus
dem Umkreis strahligt zu der höhle hin, wo er gehäufte Kristalle bildet. Inwendig ist der Stein von gemeinem Glanze, seine Härte ist so
beträchtlich daß er in das Glas stark einrißet; folglich mögen wohl
alle jene keine wahre Praser gehabt haben, die ihn unter die Kieselarten gerechtnet. Denn bey meinem vorliegenden Stücke ist es mehr
als zu deutlich aus seinen innern Bestandtheilen und Kristallisation
abzunehmen, daß er nur ein gefärbter, edeler Quarz sey, folglich zu
den durchsichtigen Edelgesteinen gehöre, wie ihn Herr Brückmann
mit Recht in seiner ersten Ausgabe von Edelgesteinen geordnet hat,
wohingegen er ihn in der zwoten Ausgabe, wie Wallerius und andere
unter die Kiesel gesetzt sey, aus der Ursach, weil er sich niemals als
Kristall erzeugen soll'.

Belsazar
de la Motte Hacquet

Brückmann beschouwde het mineraal aanvankelijk dus als smaragd
en had het als zodanig in 1778 ook opgenomen in zijn beroemde
werk over edelstenen 'Gesammlete und eigene Beyträge zu seiner

Abhandlung von Edelsteinen': 'Eine seltene smaragdartige Steinart
erhielt ich von den Naturalienhändler Herrn Voigt, het Bokin het 3te
huys von de Goper steeg, aus Amsterdam [een bekende handelaar,
aanbevolen in het 'Taschenbuch für die gesammte Mineralogie' van
de Duitse mineraloog Carl Cäsar Ritter von Leonhard (°1779 1862), gepubliceerd in 1809. Bedoeld werd hier de Gapersteeg,
nabij het Rokin, die vandaag nog altijd bestaat]. Doch wußte er ihr

Vaterland nicht anzugeben, sondern nur so viel, daß solche von einem Manne herkomme, der sich eine geraume Zeit auf dem Vorgebirge der guten Hofnung aufgehalten habe. Sie ist smaragdartig,
durchscheinend, feuerschlagend, quarzartig und blättrig. Die Blätter
sind glänzend und konzentrisch, etwas schielerlich und splittrich, und
wie pyramiden in einander geschoben. Auf diesen liegen auf der
Oberfläche, platte, kürze, gereiste Kristallsäulen an und über einander, doch unordentlich, uns sind mit dem übrigen Gestein innigst
verbunden'.

Urban Friedrich Benedikt
Brückmann

Brückmann heeft trouwens nog een verrassing in petto. Hij blijkt immers von Prehn ontmoet te
hebben en vertelt daarover het volgende: 'Kürzlich sprach ich den ehemaligen Kommandanten des
Vorgebirges der guten Hofnung, den Herrn Obristen von Prehn ['Obrist' is een verouderde vorm
van het Duitse 'Oberst', wat kolonel betekent]; diese hatte nicht nur schöne große, Stücke dieser

Steinart von dem Vorgebirge mitgebracht, sondern gab mir auch die Nachricht, daß ein gewisser
Einwohner des Kaps solche weiter in das Land hinein entdeckt, und nach den Kap als eine Seltenheit gebracht habe'. Met andere woorden, von Prehn heeft zijn mineraal niet zelf ontdekt, maar het
via een plaatselijke tussenpersoon verkregen!

Brückmann liet echter al gauw het smaragdidee varen en bij zijn beschrijving van het mineraal in
1785 in de 'Schriften der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde' twijfelde hij ook aan
het standpunt van Hacquet en opperde de mogelijkheid dat het mineraal wel eens een zeoliet kon
zijn: 'Über eine neue grüne Afrikanischen Steinart. Diejenige grüne Steinart, welche ich […] be-

schrieben habe und zuerst vom Vorgebirge der guten Hoffnung gebracht worden ist, hat auch Hr.
Hacquet […] unter der Benennung des kristallisirten Prasers, sehr gut und deutlich beschrieben.
Ich schrieb zwar, daß Ich diese Steinart für eine wahre Smaragdart hielte, doch wünschte Ich zugleich, daß ein anderer solche genauer bestimmen möchte, den Ich gestehe ausrichtig, daß ich
noch ungewiß bin, wohin ich diese neue Steinart rechnen soll. Die Farbe allein kann nichts entscheiden, denn ich habe solche von schöner glänzender Smaragdfarbe, der Praser und Smaragdpraser, auch von ganz weißer Farbe gesehen. Das eine Stück, welches ich bey dem Hrn. Obristen

Geonieuws 39(3), maart 2014

71

von Prehn, welcher diese Steinart, so viel ich weiß, zuerst von dem Vorgebirge der guten Hoffnung
mitgebracht hat, sahe, hatte sehr schön glänzende, smaragdgrüne Kristallen, und brachte mich auf
die Gedanken, daß die Steinart eine neue Smaragd-krystallisation seyn könne. Obgleich diese
Steinart hart ist und am Stahl Feuer schlägt, so hat sie doch nicht die vollkommene Härte des
ächten Smaragds. Wahrscheinlich ist es mir, daß dieser Stein zum krystallisirten Feldspath gehöre.
Die Farbe der eigentlichen Krystallen, welche die Oberfläche des Steins bedecken, sind jederzeits
dunkler von Farbe wie die übrige Steinart, welche eigentlich als die Mutter der Krystallen anzusehen ist. Hr. Hacquet halt diese Steinart für einen krystallisirten Praser, auch andere, welche solche
bey mir sahen, hielten sie dafür; doch nur aus dem Grunde, weil die mehresten Stücke die Praseroder Smaragdpraser Farbe haben. Einige Stücke hatten ein unangenehmes schmutziges Grün. […].
Kurz, so weit sind wir bey dieser Afrikanischer Steinart, daß wir eher sagen können, was sie nicht
ist, als was sie eigentlich ist. Sobald Ich mehrere und größere Stücken von diesem Stein erhalte,
und die Zeit es mir erlaubt, werde Ich durch chemische Versuche seine Bestandtheile zu erforchen
suchen'.

Prehniet
Om uit de impasse te geraken stuurde de Duitse mineraloog Abraham
Gottlob Werner (°1750 - 1817) in 1786 enkele monsters voor onderzoek
naar zijn goede vriend, de Duitse chemicus Martin Heinrich Klaproth
(°1743 - 1817): 'Erst in dem darauf folgenden 1785n Jahre, hatte ich, wie

ich schon oben gezeigt habe, zum Kauf eines Stück Prehnits kommen können, und nun säumte ich nicht, einen kleinen Theil davon zu einer genauern chemischen Untersuchung zu bestimmen, auch solchen, zugleich mit
einer zu eben dem Zwecke bestimmten Quantität sorgfältig ausgesuchter
roher Edelsteine verschiedner Art, meiner verehrungswürdigem Freunde,
unserm großen Chemiker, dem Hrn. Professor Klaproth, in Berlin, mit der
schriftlichen Eröfnung meines diesfallsigen angelegentlichen Gesuchs zuzuAbraham
senden. Herr Klaproth hat auch meine bitte gewillfahrt, und nicht allein
Gottlob Werner
verschiedene der ihm übersendeten Edelsteine, sondern auch den Prehnit
untersucht. Die vortrefliche Abhandlung dieses Gelehrten, worinne er die
Zerlegung dieses Steines und das Resultat derselben dem Publikum bekannt macht, ist, wie schon
im vorhergehenden angezeigt worden'.
Naar goede gewoonte nam Klaproth dit verzoek ter harte. Hij publiceerde zijn bevindingen in 1788
in de 'Schriften der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender Freunde' onder de titel 'Chemische
Zergliederung des Prehnits' en afgaande op de chemische resultaten en sommige fysische eigenschappen, o.a. de vrij hoge hardheid van het mineraal, en de opmerkingen van Werner, was hij
van oordeel dat prehniet best als een afzonderlijk mineraal beschouwd kon worden:

'Hundert Theile Prehnit bestehen also aus:
Kieselerde
Alaunerde
Kalkerde ohne Luftsäure
Eisenerde
Luft und Wassertheile

43 5/6
30 1/3
18 1/3
5 2/3
1 5/6
100

Martin Heinrich Klaproth
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Nach Anleitung dieser chemischen Untersuchung kann nun bestimmt werden, welche stelle dieser
Steinart in oryktologischen System zukommen müsse. […]. Dennoch aber ware ich der Meinung,
daß es besser sey, diese Steinarten vom eigentlichen Zeolithgeschlecht abgesondert zu claßificiren.
Denn, erstlich, würde ein guter äußerlich unterscheidender Character des Zeoliths, nemlich, die,
gegen andere, im System, an ihn gränzende Steinarten, weit geringere Härte, aufgegeben werden
müssen. Zweitens, stehen die Bestandtheile derselben in einem anderen Verhältnisse, als bey den
Zeolithen. […]. Es verdient also diese Steinart bey systematischer Claßificirung der Foßilien, nach
dem richtigen Urtheil des Herrn Inspect. Werners eine eigene Stelle für sich; und diese würde,
meines Erachtens, zwischen dem Zeolith und dem Schörl am schicklichsten seyn'.
Bovendien duikt in Klaproths werk voor de eerste maal de naam 'prehniet' op, waarmee de algemeen aanvaarde versie, dat prehniet door Werner in 1789 werd benoemd, naar de annalen wordt
verwezen. 'Seit einigen Jahren ist unter den Mineralogen eine besondere Steinart bekannt gewor-

den, melde den nunmehro verstorbene Oberst, Herr Prehn, zuerst vom Vorgebürge der guten Hoffnung nach Europa gebracht hat; deren äussere Beschaffenheit auch bereits vom Hrn. Hacquet und
Hrn. Leibartz Brückmann in unsern Schriften beschrieben worden. Da sie aber aus mangel der
Kenntniß ihrer Bestandtheile bisher noch keinen bestimmten platz in den Mineralsystemen erhalten
hat. So hat Herr Insp. Werner in Freiberg, welcher dieser Steinart, zum Gedenken ihres ersten Finders, den Namen Prehnit giebt, und welche Benennung ich im gegenwärtigen Aufsatz, der Kürze
halber auch beybehalten will - die Gefälligkeit gehabt eine hinlängliche Menge davon mir zu übersenden um selbiger eine chemische Prüfung zu unterwerfen, deren Resultate ich hier mittheile'.
Werner moet prehniet dus alleszins voor 1788 benoemd hebben. De vraag is alleen, wanneer? De
Duitse fysicus en chemicus Johann Gottfried Schmeisser (°1767 - 1837) maakt ons in zijn 'A System of Mineralogy' uit 1794 niet veel wijzer: 'Mr. Werner, who saw it first at Dresden, gave it this
name'. De 'Mineralogia Polyglotta' van de Duitse mineraloog Christian Keferstein (°1784 - 1866)
uit 1849 is daarentegen iets preciezer: 'Werner gab 1785 den Namen Prehnit, die nun in die wissenschaftlichen Sprache überging, und stellte denselben zu den Zeolithen'. Het lijkt er dus op dat
Werner in het begin van de jaren 80 van de XVIIIde eeuw in het bezit kwam van enkele prehnietspecimens.

Links : oranje prehnietkristallen van de N'Chwaning II mine, Kuruman, Kalahari, Noordelijke Kaapprovincie,
Zuid-Afrika. Groepje van 5.4 x 4.5 x 2.3 cm. Foto Rob Lavinski - iRocks.com.
Rechts : prehnietkristallen van het Brandberg district, Erongo, Namibië. Specimen 5.8 x 2.3 x 1.5 cm. Foto
Rob Lavinski - iRocks.com.

Volgens sommige auteurs, zoals Sage (zie
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verder) zou von Prehn zelf enkele stukken voor onderzoek aan Werner hebben overgemaakt. Von
Prehn stierf in 1785, waarop Werner waarschijnlijk besliste om het mineraal naar de persoon, die
er in zijn ogen de ontdekker van was, te noemen. Dat scenario lijkt overeen te stemmen met wat
in het 'Bergmännisches Journal' van de Duitse leraar 'Bergrecht' Alexander Wilhelm Köhler (°1756 1832) uit 1789 wordt aangehaald: 'Dagegen vermutete Herr Inspektor Werner, der dies neue

Foßil zwar schon im Jahre 1783 gesehen, jedoch erst einige Zeit nach Herrn Brückmann (im Jahre
1785) und aus eben den Händen unter dem Namen Kapscher Krysopras, erhalten hatte, daß es
eine ganz eigne, mit dem Zeolithe ziemlich nach verwandte Steingattung sey, und nannte sie
schon damals nach dem Namen des Herrn Obristen von Prehn, Prehnit, unter welcher Benennung
auch seit dieser Zeit, alle diejenigen, die mit der Methode dieses Mineralogen bekannt sind, diese
neue Steingattung kennen'.

Maar Werner had dus al vroeger kennis gemaakt met prehniet. Dat gebeurde al in 1783, zoals
Köhler opmerkt, toen diezelfde Voigt hem in Freiberg een stuk te koop aanbood. De vraagprijs was
echter zodanig hoog - er is niets nieuws onder de zon - dat de verkoop niet doorging en het stuk
uiteindelijk aan een particulier uit Dresden verkocht werd: 'Ich lernte jedoch diesen Stein noch frü-

her, als ich gemeldetermaßen ein Stück desselben kaufte, bey dem vorhin genannten Mineralienhändler kennen. Als welcher schon im Jahre 1783 ein schönes, drusiges Stück desselben unter den
Namen Kapscher Krisopras mit her nach Freyberg brachte, aber ungemein hoch in Preiße hielt und
in Dresden verkaufte'.
Blijkbaar kon Werner het op een akkoord gooien met de nieuwe eigenaar en het stuk toch onderzoeken: 'Bei der damals oriktognostischen Untersuchung dieses Stückes fant ich in dessen Kristalli-

sation (so weit ich solche erkennen konnte), besonders aber in der im eigenen Art Glanz und dem
Gewebe einige Aehnlichkeit mit dem Zeolithe, dagegen aber wieder in Farbe, Härte und Schwere
eine beträchtliche Abweichung von ihm. Der Besitzer dieses Steines erlaubte mir damals einige
kleine Versuche mit ihm aufzustellen, ich unterwarf ihn also den beyden bekannten chemischen
Versuchen, die für den Zeolith so karakteristisch sind; wozu mich eben seine Aehnlichkeit mit diesem veranlaßte'.
Toen reeds, na dat eerste onderzoek, was Werner er van overtuigd dat hij met een nieuw mineraal, dat een gepaste naam verdiende, te maken had: 'Ich fand bald, daß er vor dem Löthrohre

sehr stark und zwar noch mehr als der Zeolith aufschäumt aber mit der Vitriolsäure keine Gallerte
gab. Ersteres erzeugte mir Seine Verwandschaft mit dem Zeolithe nun noch mehr, so wie letzteres
hingegen zugleich mit den oben bemerckten drey Kennzeichen, mir Seine Gattungsverschiedenheit
zu erkennen gab. Dies veranlaßte mich also gleich damals ihn, als eine eigene Steingattung zu betrachten, und in meinem Mineralsysteme seinen Platz im Kieselgeschlechte gleich neben und zwar
vor dem Zeolithe anzuweisen, auch solchem einen hinlänglich unterscheidenden und ausgezeichneten Namen zu geben'.
Die naamgeving viel trouwens niet in goede aarde bij Balthazar Sage, die enerzijds vond dat dergelijke trivialiteiten ongepast waren en anderzijds van mening was dat, als het dan toch nodig
bleek om een mineraal naar iemand te noemen, men daarvoor dan ook wel de juiste persoon diende te weerhouden. Zo fulmineerde hij in het 'Journal de Physique, de Chimie, d'Histoire Naturelle
et des Arts' van 1789 onder de titel 'Observations sur la Prehnite de M. Werner' tegen diens beslissing: 'A l'exemple des botanistes, M. Werner, Inspecteur des Mines de Freyberg, vient de donner

un nom d'homme à la pierre verte du Cap de Bonne Espérance, que j'avois designée sous le nom
de chrysolithe; la reconnaissance a porté ce savant saxon à la nommer prehnite, parce qu'elle lui
avoit été donné par le Colonel de Prehn. Si cette espèce de Schorl est destine de porter un nom
d'homme, il me paroît que ce doit être celui de M. l'Abbé Rochon, qui l'a fait connoître en France il
y a au moins quize ans; mais les corps organizes n'ayant rien de congénère avec les substances
minerals, & un nom d'homme ne pouvant servir de rapprochement en lithologie, je pense que cette trivialité ne doit pas être admise, parce qu'elle est insignifiante et proper à éloigner des connoissances méthodiques'. Het is evenwel geen 'rochoniet' geworden, maar prehniet gebleven.
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En terecht!
Het waarom vinden we opnieuw bij Werner. In het 'Bergmännisches Journal' van 1790 publiceert
hij een artikel 'Aeusere Beschreibung des Prehnits' waarin hij een nieuwe beschrijving van het mineraal geeft en tevens de naamgeving beargumenteert en rechtvaardigt. Aanvullend gaf hij de
historiek van het mineraal, zoals hij ze heeft ervaren, waardoor er heel wat duidelijk wordt: 'Noch

habe ich in Ansehung der Benennung Prehnit, und des Steines dem ich solche beygelegt habe insbesondere zu bemerken'. Werner stelt duidelijk dat hij in 1785 een exemplaar voor het 'Churfürstlichen Mineralienkabinet' in Dresden, niet van von Prehn zelf, maar van een gekende Amsterdamse
mineralenhandelaar kocht: 'daß diesen Stein zwar der Herr von Prehn bei seiner Zurückkunft vom
Kap, wo er Gouverneur gewesen war, zuerst nach Deutschland mitgebracht hat, ich solchen aber
nicht von ihm erhalten, sondern vor 5 Jahren (1785) ein Stück desselben von dem Naturalienhändler Herrn Voigt aus Amsterdam für das hiesige Churfürstl. Mineralienkabinet gekauft habe'.
Tijdens zijn verblijf op de Kaap had von Prehn blijkbaar een flinke voorraad prehniet, afkomstig
van een plaatselijke bewoner, die het mineraal in het binnenland had ontdekt, aangelegd. De opmerking van Werner dat Rochon zijn mineraal waarschijnlijk ook van von Prehn afkomstig was, is
opmerkelijk, maar zeer plausibel. Von Prehn was er al geruime tijd aanwezig toen Rochon er aankwam en diens verblijf duurde amper veertig dagen, zodat er bitter weinig tijd beschikbaar is geweest om het binnenland in te trekken: 'Inzwischen hat der Herr v. Prehn schon zu der Zeit, als er

noch auf dem Kap als Gouverneur war in holländischen Militärdiensten stand, und wahrscheinlich
also schon lange vorher, ehe er nach Deutschland zurück gieng, eine Provision dieses Steins (wie
Herr Leibmedicus Brückmann meldet), von einem dortigen Einwohner, der solchen in den weiter in
das Land hinein gelegenen Gegenden entdeckt, und als eine Seltenheit nach dem Kap gebracht
hatte, erhalten. Vielleicht hat also auch der Herr Abbé Rochon diesen Stein bei seiner Anwesenheit
auf dem Kap von dem Herrn von Prehn bekommen'.

Besluit
Noch Rochon, noch von Prehn hebben prehniet ontdekt, dat deed een lokale inboorling. Beiden
hebben het mineraal wel in Europa geïntroduceerd, Rochon in Frankrijk en von Prehn in de Nederlanden en Duitsland. En hoewel Rochon dat eerder deed dan von Prehn, had hij zijn specimens
ongetwijfeld via deze laatste betrokken. Werner gaf dus terecht de naam prehniet als eerbetoon
aan de persoon die het mineraal in de belangstelling van de Europese mineralogen bracht.
Prehniet werd daarmee het eerste mineraal dat naar een persoon werd genaamd, obsidiaan, dat
volgens de Romeinse wetenschapper Gaius Plinius Secundus maior (°23 - 79) in zijn 'Naturalis
Historia' was afgeleid van zekere Obsius, even buiten beschouwing gelaten. Bovendien is obsidiaan geen mineraal, maar een stollingsgesteente. 'Ich glaubte es dem Herrn von Prehn schuldig zu

sein, diesen Stein, den er zuerst in Deutschland bekannt gemacht, und wahrscheinlich schon auf
dem Kap verbreitet hatte, nach ihm zu benennen; zumal da sich mir auch eben kein anderer Gegenstand zu einer schicklichern Benennung darbot. Es ist also auf keiner blos auf mich Bezug habenden Erkenntlichkeit, sondern im Namen des ganzen, wenigstens deutschen mineralogischen
Publikums, und in Betracht des Verdienstes, das sich dieser Mann, durch die Bekanntmachung und
Verbreitung dieses neuen Steins erworben hat, geschehen, daß ich solchen ihm zu ehren Prehnit
genannt habe. […]'.
Werner moet in elk geval diep onder de indruk van Hendrik von Prehn zijn geweest om het mineraal naar een persoon, een gegeven dat in die tijd absoluut niet aan de orde van de dag was, te
benoemen. Maar... wie was deze Hendrik von Prehn?
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De naam (von) Prehn
De naam 'Preen' gaat terug naar een oud adellijk geslacht uit het Noordduitse Mecklenburg en duikt voor het
eerst in de geschiedenis op in 1237 met een 'miles'
[ridder] Henricus Preen. De naam zou afgeleid zijn van
het Middelnederduitse 'pren', wat 'els', een werktuig
waarmee schoenmakers gaten in het leer aanbrengen,
betekent en ongetwijfeld verwant is met het huidige Nederlandse 'priem'. De elzen staan duidelijk op het wapenschild afgebeeld. Het geslacht viel uiteen in verschillende
takken die zich over Duitsland en Europa en de koloniën
verspreidden.

Mecklenburg omstreeks 1803

Opmerkelijk is dat de adellijke 'von' vooral voorkomt bij de familietakken in Mecklenburg en Lijfland
[de regio van het huidige Est- en Letland]. De Prenen uit Baden [groothertogdom van 1806 tot
1918] en Nassau [hertogdom van 1816 tot 1866] lieten zich wel als 'baron' aanspreken, deze
laatsten deden dat blijkbaar ten onrechte: 'Die Preen im Großherzogtum Baden als auch jene im
Herzogtum Nassau traten als Freiherrn auf. Mindestens Letztere taten dies unbeanstandet'. Over
de Prenen uit Baden bestond blijkbaar geen eensgezindheid. Bij de uitgeweken Badense takken
ontbreekt ofwel de 'von' of duikt sporadisch op, zoals bij Hendrik.

Het geslacht (von) Prehn
Het geslacht 'Preen' in Baden zou van start zijn gegaan met een zekere Henrich Prien (°1603), ook
wel als Prin vermeld, een 'Burger und Bauer' uit Hamburg. Hamburg ligt natuurlijk niet in Baden,
maar je kann niemand verbieden om te verhuizen. Of deze Henrich ook een voorvader van onze
prehniet-Hendrik is, is een ander paar mouwen. Vooreerst wordt opgemerkt dat er geen verwantschapslijnen met die genaamde Hinrich Prien, 'Bürger und Brauer [hier is hij geen boer maar brouwer. Nu ja, het één sluit het ander niet uit] in Hamburg', werden gevonden.
Maar in het 'Landesarkivet Köbenhavn', bevindt zich echter de 2de band van het 'Personalhistorik
Tidsskrift' van Fjerde Række uit 1899 en waarin de genealogie van de Familie Kielman von Kielmansegg samen met de Badische lijn van de familie von Preen, uit de doeken wordt gedaan. Deze
nam mogelijk een aanvang met Johan Adam v. Preen, in Deense dienst en eigenaar van Nüttel en
Libau, die waarschijnlijk de vader was van Adam Ehrenreich von Preen (°1631 - 1702), 'i dansk

Tjeneste, Ejer af Nüttel og Libau. Hertog Adolf Frederik af Meklenborgs Untersaat 1651, er maaske
Fader til Adam Ehrenreich […], Død 29. Maj 1702'.

Deze Adam, net als zijn vader een officier in Deense dienst, met een aanzienlijke rang [brigadier,
een graad tussen majoor en generaal-majoor], was driemaal gehuwd. Eerst met Anna Maria von Knustorff (1678), dan in 1680
met Anna Sophie von Löschebrand (1692), een kamerjonkvrouwe van de koningin en de dochter van de hofdame Lucia von Löschebrand Frau von Steinwerden en een derde maal in 1696 met
een dame wiens naam niet gekend was en stierf in 1704 [Dat
bleek Sophie Amalie Charisius (1704) te zijn]:

Wapenschild van ene Märgrete Pren uit Cammin bij Rostock,
met duidelijk afgebeeld vier 'prenen'.
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'Preen var 3 Gange gift 1. mit Anna Maria von Knustorff, 1678 I Ringsted. 2. m. Anna Sophie von
Leschbrand, 1665 Kammerjomfru hos Dronningen, Datter af Hofmeisterinde Lucia v. Leschbrand, f.
v. Steinwerden, Begr. 24 Sept. 1693 in Linaa Kirke. Hans tredje Hustru, hvis Navn ikke kjendes døde 1704'. Uit dat eerste huwelijk had Adam een zoon Hinrich of Henrik (°1667 - 1717), geboren
in Hamburg en een dochter Elsabe Sophie (°1670 - 1733), gehuwd met Christian Albrecht Kielmann von Kielmannsegg (°1664 - 1731): 'Born: Henrik, f. 1667 i Hamborg 1717. Elsabe Sophie
(1670 i Quarnbek, Slesvig-Holstein)'. Henrik had ook een zoon, Henning Joachim (°1699 - 1771)
genaamd, die Gouverneur van de Kaap de Goede Hoop was : 'Fra Henriks Søn Henning Joakim
1695 - 1765, g. m. Hendrina Schenck zu Schweinsberg. Guvernør paa Kap, …'.

Hier steekt op het eerste gezicht een eerste ongerijmdheid de kop op.
Er is in de stamboom van de von Preens (www.vanprehn.nl) wel
sprake van een Henning Otto von Preen (°1664 - 1710) eveneens
geboren in Hamburg als zoon van Adam Ehrenreich, maar niet van
een Hinrich of Henrich. Nochtans is er een duidelijk verband, tot men
zich realiseert dat 'Henning' wel eens de Deense vorm van 'Hendrik'
zou kunnen zijn. En inderdaad, de data kloppen niet helemaal, maar
Henning Otto en Hendrik Otto zijn één en dezelfde persoon. Die Henning Otto had met zijn vrouw Maria Schenk (°1666) een zoon Henning
(of Hendrik) Joachim (°1695 - 1765), die volgens het Deense document dus gouverneur van de Eerste Nederlandse Kaapkolonie, gesticht in 1652 door Jan van Riebeeck (°1619 - 1677), Kaap de Goede Hoop zou zijn geweest.
Hier klopt evenwel één en ander niet. Er komt immers geen Henning
Joachim von Preen voor op de lijsten met gouverneurs op de Kaap.
Henning Joachim bleek wel een officier in opleiding te zijn geweest bij
Jan van Riebeeck op een
Zuid-Afrikaanse
de Nederlandse Verenigde Oostindische Compagnie die eerder toevallig
postzegel
met zijn schip nabij de Kaap was gestrand: 'Henning Joachim Prehn
[Merk op dat het hier weer Prehn is en niet von Prehn. Hij was dus niet
alleen zijn schip maar ook zijn adellijkheid kwijt geraakt] is in 1699 in Hamburg gebore. Hy was
adelbors [adelborst, een verbastering van het Duitse 'adelbursche' (edelknaap). Merkwaardig, want
alleen de adel had in principe toegang tot een officiersopleiding, dus toch een von ?] op die skip
Lakeman wat in 1722 in Tafelbaai gestrand het'.

Nederlandse schepen in de Tafelbaai
omstreeks 1683. Schilderij van Aernout Smit.
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De Lakeman was een VOC-schip op weg naar Batavia [de hoofstad van Nederlands Indië, het
huidige Jakarta op Java] toen het in de nacht van 16 op 17 juni 1722 verging ter hoogte van de
Tafelbaai, zoals aangegeven in de 'Beschryvinge van de Kaap der Goede Hoope': 'het is een

schoone groote baay, daar veel schepen, al vry zeker, tegen alle winden gedekt, konnen ten anker
leggen; maar zoo de N Westen wind begint door te waajen (die de baay vlak in komt, alzoo die
meest ZO en NW gestrekt legt) dan is een geheele vloot in het uiterste gevaar, om van haare
ankers af te spillen, en in korten tyd te vergaan. Die wind heeft de E. Maatschappy den 16den Juni
1722 zes schepen, de Engelsche drie bodems, en de Franschen een schip in weinig tyd gekost. Dit
waren van ons de Stantvastigheid, Rotterdam, de Schotze Lorrendraajer (die nog op strand zat),
Lakeman, de Zoetigheid, en de Hoeker Gouda, al te zamen schepen, eerst uitgezeilt, en genegen
haare reize na Indiën verder voort te zetten'.
Henning Joachim bleef dus maar noodgewongen op de Kaap hangen, waar hij als assistentsecretaris aan de slag ging, om enkele jaren later als vrijburger erkend te worden: 'en het as assistent aan die Kaap gebly. Op 5.6.1732 het hy 'n vryburger geword'. Sommige VOC-dienaren werden
ontslagen van hun dienst voor de Compagnie en mochten zich als zogenaamde 'vrijburger' vestigen op de Kaap. Ze kregen een stuk grond toegewezen om te bewerken en moesten de opbrengst
verkopen aan de schepen in de Tafelbaai, tegen prijzen bepaald door de Compagnie. Een aantal
vrijburgers kregen ook toestemming om een ambacht uit te oefenen, zolang de Compagnie daar
baat bij had. De vrijburgers leverden ook vers voedsel door het houden van varkens, schapen,
koeien en kippen en door visvangst. Vee werd ook verkregen door ruilhandel met de plaatselijke
bevolking. 'Prehn was vier keer getroud: in 1730 met Engela Aletta Laubscher, die weduwee van
Jan Daniel Buttner; in 1732 met Hendrika Schenk; in 1739 met Anna Salomea Eksteen [17211755]; en in 1757 met Sara Vessuup, die weduwe van Wynand Willem Muys'.
In 1734 werd Henning Joachim aangesteld bij de burgerraad, zoals blijkt uit de 'Cape Town Archives Repository, South Africa Reference code C96' uit de 'Dictionary of South African Biography':
'Maandag den 15e November 1734, voormiddags, en dewijl den burger luijtenant, Melt van der
Spuij, is koomen te overleijden, heeft men goedgevonden daartoe weeder te laaten optreeden den
vaandrig van de andere voet compagnie burgers, Jan Hop, in wiens plaatse den corporaal van de
cavalle[r]ij, Henning Jochem Prhen, tot vaandrig [de laagste officiersgraad, ook wel 'kornet' genoemd] is aangesteld'.
Henning Joachim had het op de Kaap in elk geval naar zijn zin en heeft er goed geboerd, want in
1744 kocht hij er in de nabijheid van de Tijgerberg een domein, 'Clara Anna's Fontein', met een
enorme wijngaard, zowat 10.000 wijnstokken groot, dat in 1721 ook zo'n 550 schapen en 190
stuks vee bevatte en 17 slaven huisveste: '…dat Clara Anna's Fontein een van die eerste wynplase

was wat wyn in die Tygerberge geproduseer. […]. Matthys verkoop die plaas in 1744 aan Henning
Joachim Prehn'. Deze zou het domein in 1750 van de hand doen om uiteindelijk in 1761 naar Nederland terug te keren: 'In 1761 het hy met sy vrou en twee van sy kinders na Nederland teruggekeer, waar hy op 7.10.1771 in Zwolle oorlede is'.

Hendrik (von) Prehn
Met zijn tweede echtgenote Hendrika Schenk (°1706 - 1738) had Henning Joachim een zoon,
Hendrik, de man om wie het eigenlijk allemaal draait, geboren op 30 juli 1733. Van zijn jeugd is
weinig of niets bekend. In 1752 stuurden zijn ouders hem naar Nederland om zijn opvoeding te
vervolmaken. Uit zijn necrologie gepubliceerd in het 'Journal von und für Deutschland'' werd o.m.
vermeld dat hij krijgskunde ging studeren in Maastricht, waar toen blijkbaar een militaire school
was. Alleszins is er in verschillende documenten enkele malen (o.a. in 1767) sprake van een uitgebreide 'Bibliothaique Militaire à Mastricht'.
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Slag bij Minden
(1 augustus 1759).
Ergens in dat krijgsgewoel
bevindt zich
Hendrik von Prehn.

Na zijn studies ging hij bij het leger van de Staten-Generaal. Hij nam er in 1755 ontslag met de
rang van luitenant, om vervolgens, toen in het jaar 1756 de Zevenjarige Oorlog (1756-1763) uitbrak, dienst te nemen bij de 'Hannoveraanse Garde'. In deze oorlog, die uiteindelijk na vele bloedige veldslagen zou resulteren in de Vrede van Parijs (10 februari 1763), stonden de Pruisen, de Engelsen en het Vorstendom Hannover tegenover de Oostenrijkers, de Russen, de Zweden en de
Fransen. Dit was in feite de eerste oorlog die op zo'n grote schaal werd uitgevochten en min of
meer de voorloper van een wereldoorlog, want niet alleen op het Europese continent werden de
degens gekruist, maar ook overzee in de koloniën (Noord-Amerika, Canada, India).
Met de 'Hannovers' nam Hendrik dus deel aan verschillende veldslagen en 'hatte das Unglück eine

Zeuge jenes Fehlers zu seyn, welchen der nun verstorbene Lord Germaine, damals Lord Sackville,
bey Dettingen beging'. Hierbij wordt ongetwijfeld verwezen naar een ernstig geval van insubordi-

natie door Hendrik's bevelhebber, de Engelse luitenant-generaal, George Germain, 1st Viscount
Sackville (°1716 - 1785), die tijdens de slag bij Minden (1 augustus 1759), herhaaldelijk een
bevel van zijn opperbevelhebber Karl Wilhelm Ferdinand Herzog von Braunschweig und Lüneburg
(°1735 - 1806) om met zijn cavalerie te chargeren, had genegeerd. Hoewel die slag op een
klinkende overwinning van het Duits-Engelse leger uitmondde, werd Sackville toch voor de krijgsraad gedaagd, die hem veroordeelde als '...unfit to serve His Majesty in any capacity whatsoever'.
Hij werd eveneens uit de Kroonraad geschrapt. Lord Sackville zou later opnieuw opduiken als Lord
Germain in de Nieuwe Wereld, waar hij er ook niets van terecht bracht en er met zijn troepen, de
Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog (1775 - 1783) verloor. De verwijzing naar de slag bij Dettingen is overduidelijk foutief. De afstand tussen Minden en Dettingen bedraagt zo'n 400 km Bovendien vond die slag, die vereeuwigd werd door het beroemde 'Te Deum' van de Duitse barokcomponist Georg Friedrich Händel (°1685 - 1759), plaats op 27 juni 1743, toen Hendrik amper 10
jaar oud was.

George Germain,
1st Viscount Sackville
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Hendrik voelde zich in zijn eer gekrenkt door het gedrag van zijn overste en uitte dat ongenoegen
door zijn ontslag aan te bieden. Enige tijd later nam hij dan dienst als kapitein bij de Braunschweig
Huzaren van hertog Ferdinand: 'Gerechtes Unvergnügen über diesen Vorgang veranlaßte Herrn

von Prehn seinen Abschied als Lieutenant zu fordern, er erhielt ihn und würde kurz darauf als
Rittmeister einen Feldregiment von Herzog Ferdinand von Braunschweig angetreüt'.

Veel plezier zou Hendrik evenwel aan het aan de gang zijnde krijgsgeweld niet meer beleven want
bijna een jaar later werd hij bij de Slag bij Korbach (10 juli 1760) door een kogel in het schoudergewricht getroffen, wat hem geruime tijd buiten strijd: 'bis er in der Schlacht bey Korbach dermas-

sen durch einen Schuß in der Vereinigung des Oberarms, mit dem Schultergelenke verwundet wurde, daß seine Heilung ihm nicht erlaubte, vor ein paar Jahren, an de Rückreise ins Feld zu gedenken'.
Ondertussen werd in 1763 de oorlog beëindigd met de Vrede van Parijs, waarna Hendrik zijn ontslag uit het leger vroeg. Dit werd hem toegestaan door de hertog, die zijn verdiensten roemde en
hem als erkenning een briljanten ring ten geschenke gaf: '… er begehrte seine Entlassung, die ihm

Herzog Ferdinand in den rühmlichsten Ausdrücken ertheilte, wie auch durch Geschenk eines Brillantenen Rings bezeugte'. Er wordt ook gewag gemaakt dat Hendrik tijdens die oorlog als adjudant

van een Pruisische prins een titel zou hebben gekregen, wat hem zou toegelaten hebben om de
naamvorm 'von' te voeren. Als dat al geval was, dan komt deze gebeurtenis daarvoor ongetwijfeld
in aanmerking, maar er bestaat helaas geen enkel officieel bewijs dat hij in de adelstand werd verheven. Maar wellicht is de werkelijkheid wat prozaïscher. Het kan haast niet anders dan dat Hendrik tijdens de verschillende campagnes van de Zevenjarige Oorlog in contact is gekomen met
naamgenoten van andere familietakken, die wel nog de 'von' in hun naam droegen, en het voorvoegsel gewoon heeft overgenomen. Misschien vond Hendrik wel dat hij er, gezien zijn staat van
dienst, recht op had.

Na zijn ontslag werd hij benoemd tot 'Stadthauptmann' of hoofd van de veiligheidsdiensten, in onze huidige termen zoiets als hoofdcommissaris, van Hamburg. Na iets meer dan een jaar, toen zijn
gezondheid weer helemaal in orde was, uitte hij de wens om naar zijn geboorteland terug te
keren. Die wens werd ingewilligd en in opdracht van de hertog Ludwig Ernst von Braunschweig
(°1718 - 1788) werd hij in 1768 als majoor van de landtroepen naar de Kaap gestuurd met het
schip 'De Rijnsburg' van de Verenigde Oostindische Compagnie: 'Er lies sich von Hamburg entlas-

sen, kehrte nach Holland zurück, und herzog Ludwig von Braunschweig, …, placirte ihn als Major
am Cap unter den Landtruppen'. En dus niet als gouverneur zoals meestal wordt beweerd.
Het gouverneurschap van de Kaap werd trouwens van 1774 tot 1785 waargenomen door baron
Joachim Ammena van Plettenberg (°1739 - 1793) en von Prehn ging er aan de slag als garnizoenscommandant van de Kaaptroepen, als opvolger van de, vermoedelijk in 1768 overleden,
luitenant-kolonel Isaak Meinertzhagen (1768?). Hendrik was er o.m. belast met het toezicht op
het garnizoen, de burgerwacht en het arsenaal.
Zijn aanstelling werd genoteerd in het verslag van de 'Council of Policy of Cape of Good Hope' van
vrijdag 30 december 1768: 'Der door zijn Doorlugtigste Hoogheijd, den Heere Prince van Orange
en Nassau [Willem V Batavus (°1748 - 1806), vorst van Oranje-Nassau], tot Major en Chef der

militie deeses gouvernements aangestelden, mitsg:s door haar Wel Edele Hoog Agtb: de Heeren
Bewindhebberen ter vergadering van Seeventhienen [het bestuur van de Verenigde Oostindische
Compagnie, ook wel de 'Heeren Zeventien' genoemd], in die qualiteijt erkenden Heer Hendrik van
prehn, alhier met het Schip Rijnsburg, aangeland sijnde, heeft zijn E: op heeden, de resp: Eeden,
als Lid van Politie en Justitie afgelegd; en daar op Sessie in deesen Raade genomen hebbende, is
voorts verstaan, dat ged: Heer van prehn, volgens het gebruijk, ook voortaan in den burger
krijgsraad, zal moeten præsideeren'. Wie Hendrik uiteindelijk de opdracht gaf, Ludwig Ernst von
Braunschweig of Willem V doet er in feite weinig toe. Willem werd immers vanaf 1759 door Ludwig
klaargestoomd voor zijn taak als stadhouder.
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En hoewel Willem in 1766 meerderjarig was verklaard, bleef Ludwig hem in het geheim adviseren, wat hem noodlottig werd toen
hij, na een conflict omtrent de benoeming van buitenlandse officieren in het Staatse leger, het land werd uitgezet. Naast een uitstekend militair blijkt von Prehn ook een gecultiveerd en innemend
man te zijn geweest, die niet alleen Nederlands en Duits, maar ook
vloeiend Engels en nog een paar andere talen sprak, en bovendien
een uitgebreide wetenschappelijke interesse had. Dat blijkt o.m.
uit het aantal ontdekkingsreizigers die hij bij hun expeditiereizen
op de Kaap ontving. Daaronder o.a. 'Commander' James Cook
(°1728 - 1779) tijdens zijn tweede expeditie in 1772. Hij onderhield zich ook met de wetenschappers zoals de naturalist Johann
Reinhold Forster (°1729 - 1798) en diens zoon Georg Forster
(°1754 - 1794) die Cook vergezelden.
De Zweedse naturalist Anders Erikson Sparrman (°1748 - 1820)
vermeldde hem zelfs in het IIe hoofdstuk 'Verblijf aan de Kaap de
Goede Hoop tot de reize naar de zuidzee' van zijn reisverslag 'Reize

James Cook

naar de Kaap de Goede Hoop, de landen van den Zuidpool en
rondom de Waereld… van 1772 tot '…Gelijk hij [gouverneur van
Plettenberg], zo jegenden mij ook verscheidener leden der reegering, bijzonder de bevelhebber der troepen, vrijheer [in het Duits
Freiherr, wat baron betekent, wat dan misschien toch de 'von'
rechtvaardigt] van Prehn, met veele hoffelijkheid. Deeze laatste is
wel een geboren Afrikaan; maar hij heeft echter, 't geen ik als een
bijzonderheid, onder zijne landgenoten zeer zeldzaam, moet aanmerken, Europa bezocht, en is een liefhebber der wetenschappen.
Hij heeft in den jongsten Duitschen oorlog, als generaaladjudant in
het leger des konings van Pruissen gediend, en kan ten bewijze
zij-ner dapperheid verscheidene wonden tonen'.

In 1779 werd von Prehn gepromoveerd tot luitenant-generaal,
Anders Erikson Sparrman
maar na enkele onenigheden en plaatselijke strubbelingen kreeg hij
eervol ontslag en keerde met zijn echtgenote Catharina Maria Kirsten (°1750 - 1824), beide dochters Johanna Catherina (°1771) en Carolina (°1772 - -) en zijn
zoon Hendrik (°1778 - 1807) terug naar de Nederlanden aan boord van de 'Held Woltemade',
een schip van de Verenigde Oostindische Compagnie, genoemd naar Wolraad Woltemade (°1708 1773), die in 1773 bij een schipbreuk voor de kust van Kaapstad 14 drenkelingen wist te redden
alvorens zelf te verdrinken. Dit moet bij de tweede terugreis van de 'Held Woltemade' zijn geweest, die Kaap de Goede Hoop toen aandeed van 16 januari tot 12 maart 1780 om op 30 juni
1780 in Amsterdam aan te komen. De 'Held Woltemade' werd later tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780 - 1784) immers bij zijn derde reis door twee Engelse fregatten gekaapt en ging verloren.
Dat wordt bevestigd in de 'Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good Hope Cape Town
Archives Repository', waarin de vervanger van von Prehn wordt voorgedragen: 'Donderdag den 2
Maart 1780. Robbert Jacob Gordon van Doesburg (°1743 - 1795) in Steede van den repatrieeren-

den Heer Lieutenant Collonel Hendrik van Prehn, Capitain Gordon te confereeren den Titul en Rang
van Lieutenant Collonel, met dieselfde gagie en Emolumenten [extralegale voordelen], als door
desselfs Prædecesseur d' E: van Prehn is genoten geweest'.

Met die plaatselijke tweedracht werd ongetwijfeld gezinspeeld op de omvangrijke corruptie, die al
sinds de stichting van de kolonie op de Kaap welig tierde, zoals beschreven in het vierde hoofdstuk
van 'Drie eeue van onreg' door J. P. Botha, gepubliceerd in 2005. Afpersing, valsheid in geschrifte,
woekerwinsten, waren er blijkbaar dagelijkse kost. Om hier eens en voor altijd paal en perk aan te
stellen, stuurde het bestuur van de Verenigde Oostindische Compagnie, Willem Cornelis Boers
(°1744 - 1803) naar de Kaap als fiscaal ambtenaar met onbeperkte bevoegdheden: 'Die Here
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XVII het egter 'n poging aangewend om die korrupsie en wanpraktyke
te beveg deur 'n Onafhanklike Fiskaal aan te stel wat 'n ogie oor die
sake aan die Kaap moes hou. Hy was volkome onafhanklik om te doen
wat hy wou'.
Maar al snel zou blijken dat ze de kat bij de melk hadden gezet. Onder
zijn toezicht kreeg het begrip corruptie immers een heel nieuwe dimensie. Hij dwong o.m. de boeren vervalste kwitanties te ondertekenen. Wie weigerde kon zijn handel met de Compagnie vergeten: 'tot-

Willem Cornelis Boers

dat hulle vir Willem Cornelis Boers aangestel het. Onder hom het
korrupsie 'n ander betekenis gekry. […]. Boers het hulle gedwing om
vals kwitansies te onderteken, waarop baie hoër pryse aangebring is
as dié wat hulle ontvang het. 'n Paar van hulle het geweier om dit te
doen. Hulle ontdek toe dat die Kompanjie nie meer hulle produkte wil
koop nie; die gehalte daarvan was kastig te laag'.
Boers had ook het recht om kleine overtredingen te beboeten tot een
bedrag van 200 rijksdaalders. In werkelijkheid legde hij boetes op die
het zes- tot het vijfentwintigvoudige bedroegen: 'Aan die Fiskaal is ook

magtiging verleen om vir klein oortredings boetes op te lê wat nie 200
riksdaalders mag oorskry nie. Fiskaal Boers het egter begin om boetes
op te lê van 1200, 1500 en selfs 5000 riksdaalders' [het feit dat een

rijksdaalder gelijk was aan 50 stuivers en een soldaat en een dagloner
resp. ca. 5 en 15 stuivers per dag verdienden, geeft enig idee van de
grote van deze bedragen]. Klachten bleven dan ook niet uit en uitDamiaan Hugo Staring
eindelijk zag Boers zich genoodzaakt zijn ontslag in te dienen. Merkvan den Wildenborch
waardig genoeg dienden nog enkele ambtenaren, zoals de logistiek
verantwoordelijke en intieme vriend van Boers, Damiaan Hugo Staring
van den Wildenborch (°1736 - 1783), die 'de bloedzuiger' werd genoemd, en de commandant
van de militie Van Prehn in diezelfde periode hun ontslag in: 'Toe Boers se ontslag weens die

klagtes teen hom onderhewig gemaak is aan 'n borgtog van 5000 riksdaalders, het hy gou sy
bedanking ingedien weens 'partikuliere omstandigheden'. […]. 'n Paar ander amptenare, soos
majoor Van Prehn, hoof van die milisie aan die Kaap en die ekwipasiemeester, Damien Hugo
Staring, Boers se intieme vriend, wat deur die burgers 'die bloedsuier' genoem is, het ook
onverwyld hulle bedankings ingedien en na Nederland teruggekeer'.
Moeten we daar uit afleiden dat Hendrik ook betrokken was bij deze corruptiepraktijken? Niet
noodzakelijk. Vermoedelijk was het eerder de onmacht om er iets aan te doen, net als bij gouverneur van Plettenberg, die zijn buik ook meer dan vol had van Boers' strapatsen, maar daartoe niets
kon ondernemen omdat hij hiertoe geen enkele autoriteit had, die tot deze démarche leidde!'Hierdie manewales van Boers het selfs vir die onbekwame goewerneur Van Plettenberg dwars

in die krop gesteek, maar hy kon daar niks aan doen nie, want die onafhanklike Fiskaal was geen
verantwoording aan hom verskuldig nie'. Bovendien heeft het er alle schijn van dat de motivatie

van Hendrik de laatste maanden van zijn verblijf op de Kaap op een laag pitje stond of staken toen
reeds de eerste gezondheidsproblemen de kop op? Verschillende verslagen van de 'Council of Policy of Cape of Good Hope', die zich in de archieven van Kaapstad bevinden, beginnen vaak met de
melding: 'alle præsent uijtgenomen de Heer Lieutent Collonel Hendrik van Prehn'.

Bij Hendrik's terugkeer solliciteerde men andermaal naar zijn diensten omdat in die woelige tijden
die toen heersten, een officier met zijn ervaring ongetwijfeld van nut zou zijn. Hij stond er echter
op, vermoedelijk wegens gezondheidsredenen, dat zijn ontslag gehonoreerd werd. Uiteindelijk
kreeg Hendrik dit in 1783 en verhuisde hij met zijn gezin naar Bremen, waarna hij terug de vroegere vriendschapsbanden met een oude jeugdvriend uit Maastricht, de majoor von Ziegesar, aanhaalde en besloot om in diens streek, Heilbronn, te gaan wonen, 'der von seinen Aufenthalt in
Mastricht an bis an sein Ende sein intimster Freund gewesen, privatisirte'.
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Maar amper was hij daar aangekomen of hij werd ernstig ziek, zodanig dat zelfs universiteitsprofessoren machteloos stonden. Hendrik stierf na een ziektebed van 10 dagen op 11 augustus 1785:

'Kaum aber war er im Begriffe sich häuslich daselbst niederzulassen, erkrankte er an Sties- und
Hemorrhoidalbeschwerden [ontsteking van de oogleden en aambeien. Beide aandoeningen zijn
echter niet van die aard om op een dergelijke korte termijn de dood te veroorzaken. Vermoedelijk
is Hendrik gestorven aan een ziekte die gelijkaardige symptomen vertoonde, en dan denken we
vooral aan één of andere vorm van darmnecrose of diverticulaire bloedingen, die net als aambeien,
gekenmerkt worden door anale bloedingen], und die sorgfälltige Bemühung zweyer heilbronni-

schen Aertzte von deren Fähigkeit und Wissenschaft die unverdächtigsten Proben im Publikum
existirten, und deren einer aus der Leidenschen der andere aus der Göttingschen Schule ist, reichte nicht in sein Leben zu retten. Er starb nach einer Krankenlager von zehn Tage, beklagt von allen, die das Glück hatten ihn persönlich zu kennen, bedauert vom ganzem Publikum, bey welchem
sein Tod den stärcksten Eindrück machte'.
Hendrik liet zijn familie een aanzienlijk vermogen na, bestaande uit o.m. eigendommen in Engeland, Schotland, Denemarken en de Nederlanden na. Zijn bibliotheek bestond uit geselecteerde Engelse, Franse en Nederlandse werken, die door hem en zijn vrienden, op een professionele wijze
veelvuldig geraadpleegd werden: 'Er hinterläßt ausser einen beträchtlichen und auf die rühmliche

Weise erworbenen Vermögen, das in England, Schottland, Dänemark und Holland placirt ist, eine
ausgewählte Bibliothek von englischen, französisichen und hollandischen Werken, die er zu seine
und seiner Freunde Unterricht und Unterhaltung so meisterhaft, als immerhin ein Gelehrter von
Profession, zu gebrauchen wußte'.
Hij bezat ook naast een respectabel aantal Engelse kopergravures ook een uitgelezen verzameling
van geconserveerde natuurlijke zeldzaamheden, die hij van de Kaap naar Europa had meegebracht: 'Von den natürliche Seltenheiten seines Vaterlandes hat er ausgewählte und wohl conser-

virte Exemplaren mit nach Europa gebracht […]. Seine Sammlung von Englischen Kupferstichen
preist sich nicht sowohl durch Auswahl.'.
Twee maanden na zijn dood op 23 oktober beviel zijn weduwe nog van een zoon, Johann Friedrich
van Prehn (°1785 - 1832). Opmerkelijk is dat, toen deze Johann Friedrich, de latere luitenant-kolonel van de Groothertogelijke Badische Garde-cavalerie, zich in 1806 in dienst meldde, zijn adellijke titel niet in aanmerking werd genomen. Dus toch geen von Prehn…
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De fluorescentie van prehniet
Axel Emmermann
Prehniet fluoresceert eerder zelden. Groot was mijn vreugde toen ik op een van de vorige MKAvergaderingen twee specimens met een duidelijke oranje fluorescentie aantrof bij onze Geonieuws
redacteur, Rik Dillen. Eén specimen heeft een gelijkmatige bruine overkorsting van prehniet, het
andere vertoont kleine kristalletjes op een korst van prehniet. De bruine kleur duidt op de aanwezigheid van ijzer en/of mangaan. Beide specimens zijn afkomstig uit de Jeffrey Mine (Johns-Manville Mine), Asbestos, Les Sources RCM, Estrie, Québec, Canada. De fluorescentie is medium sterk
onder alle beschikbare lampen (lange, midden en korte golf) maar best onder lange golf.
In de formule van prehniet, Ca2Al2Si3O10(OH)2, kan calcium vervangen worden door een aantal andere elementen. De meest gangbare zijn mangaan, tweewaardig, en elementen uit de reeks der
lanthaniden, twee én driewaardig. De beste kandidaat is mangaan, waarvan bekend is dat het in
ongeveer de helft van alle bekende calciumhoudende mineralen ook daadwerkelijk fluorescentie
veroorzaakt. De calciumionen in prehniet zitten in een 7-voudige coördinatie met zuurstof, hetgeen
de allerbelangrijkste factor is voor de kleur van de fluorescentie van het vervangende mangaan!
Denk maar aan de verschillende kleuren die mangaan kan produceren in verschillende 'omgevingen': groen in willemiet (4-voudige coördinatie), rood in calciet (6-voudig), oranje in tremoliet (7voudig)… Een ander mineraal met dergelijke 7-voudige coördinatie is tremoliet, dat oranje fluoresceert door aanwezigheid van mangaan. We mogen dus verwachten een gelijksoortige fluorescentie
van dit ion aan te treffen in prehniet.
Er spelen echter nog een paar andere factoren mee. Mangaan reageert meestal niet zo enthousiast
op lange golf UV (behalve in calciet-rhodochrosiet wanneer het in clusters gegroepeerd zit, dan gedraagt elke cluster zich als activator). Het wordt liefst geëxciteerd bij golflengten van 380 nm –
410 nm, violet en blauw licht, zeg maar. Dat licht zit niet in de UV bron (360 nm LED) die gebruikt
werd om het spectrum te meten. Dat betekent dus dat ALS mangaan de activator is van de oranje
fluorescentie we ook nog eens op zoek moeten naar een co-activator, een luminofoor ion dat in
staat is om 360 nm UV om te zetten in violet licht door fluorescentie. Dat violet licht veroorzaakt
dan de secundaire oranje fluorescentie van het mangaan.
Wat ook een oranje fluorescentie kan veroorzaken zijn de zgn. zeldzame aarden: voornamelijk
driewaardig samarium, dysprosium en europium. Zij reageren ook beter op lange golf UV dan mangaan.
Tenslotte kan ook aluminium nog door chroom vervangen worden, wat een rode fluorescentie kan
opleveren bij lange golf UV. Silicium én aluminium kunnen door driewaardig ijzer vervangen worden wat dan weer een dieprode fluorescentie oplevert bij korte golf. Tot daar de theoretische mogelijkheden. Om de reële mechanismen van deze fluorescentie te kennen moeten we naar het
spectrum kijken (figuur 1).

Om te weten of, in een mineraal, een bepaald element kan vervangen worden door een ander
element kan je de volgende vuistregels gebruiken: het vervangende ion moet ongeveer even
groot zijn als het oorspronkelijke en de valenties mogen niet te ver uit elkaar liggen, maximum één ladingseenheid. Je kan dus niet éénwaardig zilver gaan vervangen door driewaardig
chroom. Als de vervangende ionen de juiste elektronenstructuur hebben kunnen zij mogelijk
als activator optreden en fluorescentie veroorzaken.
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Figuur 1.
Fluorescentiespectra van het bestudeerde
prehnietmonster bij kamertemperatuur (volle
lijn) en koeling tot -18°C (stippellijn).

We zien een brede emissie met daarop een aantal pieken en schouders. De brede emissie is waarschijnlijk te wijten aan mangaan. De beste manier om mangaan aan te tonen met beperkte middelen is te kijken of de piek zich verplaatst wanneer we het specimen afkoelen. Een paar uurtjes in
de diepvriezer leiden ertoe dat de hoofdpiek zich inderdaad een zestal nanometer naar de kortere
golflengten verplaatst. Het temperatuurverschil bedroeg slechts 40°, van 22°C naar -18°C (295 K
- 255 K). Zie figuur 1 : onderbroken lijn.
Misschien is een beetje duiding hier op zijn plaats: deze onregelmatige curve bestaat wel degelijk
uit een aantal goed herkenbare pieken. Die pieken lopen echter in elkaar over en vormen een grillig geheel. Er bestaat echter een goede, zij het ingewikkelde, methode om zulke spectra te ontleden in hun samenstellende 'Gauss-curves' (klokvormige curves). Het is een bijzonder tijdrovende
en soms frustrerende bezigheid die echter tot duidelijke antwoorden kan leiden. Er bevinden zich
ook twee smallere pieken op de hoofdpiek: een bij 565 nm en een rond 600-610 nm. Dit zijn smalle pieken, slechts 40 en 50 nm breed. Zij verschuiven ook niet bij dalende temperatuur.
Uit die twee gegevens kunnen we afleiden dat het om driewaardige zeldzame aarden gaat (pieken
van tweewaardige ZA verschuiven wel en zijn ook breder). In het rode gebied vinden we een brede
maar lage piek (zeg maar bultje). Door een test met de groene laser kunnen we chroom uitsluiten.
Het specimen vertoont absoluut geen rode fluorescentie wanneer we de groene laser gebruiken.
Wanneer, anderzijds, deze rode fluorescentie door ijzer zou zijn veroorzaakt, zou de piek bij afkoelen smaller en hoger moeten worden. Het tegendeel is waar: hij spitst zich op in een aantal kleinere bultjes. Bovendien heeft Fe3+ korte golf UV nodig om te fluoresceren! De meest plausibele mogelijkheid is dat deze rode emissie veroorzaakt wordt door tweewaardig samarium.

Over co-activators kunnen we nog dit kwijt: fluorescerende ionen (fluorescentie-activators)
hebben meestal een nogal smalle golflengteband nodig om in 'aangeslagen toestand' te geraken. We noemen dat smalle gebied van het spectrum het 'excitatiespectrum' van dat ion. Zo’n
excitatiespectrum ligt niet noodzakelijk in het UV. Zo reageert tweewaardig mangaan best op
violet tot blauw licht en driewaardig chroom in robijn op blauw tot groen licht. Soms bevat het
licht van onze UV-bron niet de juiste golflengten om een activator te 'exciteren'. Dan krijgen
we geen fluorescentie. Het gebeurt echter vrij vaak dat er ook andere ionen in ons mineraal
zitten dan onze activator. Mineralen zijn nu eenmaal niet zo 'proper' samengesteld als we vaak
vermoeden. Als nu één van de aanwezige ionen(de co-activator) wél de aangeboden golflengten kan gebruiken om te gaan fluoresceren én het zendt daarbij precies die golflengten uit die
ons eerste ion nodig heeft, dan zien we twee dingen gebeuren: het UV exciteert de co-activator die daardoor gaat fluoresceren in een langere golflengte, bv. blauw licht. Dat blauwe licht
exciteert dan op zijn beurt de activator die dan een nóg langer golflengte gaat uitzenden, bv.
oranje licht. Dit is wat hier gebeurt. Mangaan houdt niet van UV, het prefereert violet tot
blauw licht. Zonder de hulp van een co-activator zou onze prehniet niet fluoresceren.

86

Geonieuws 39(3), maart 2014

Figuur 2
Excitatiepiek van de UV-bron en emissiepiek
van de co-activator liggen zo dicht bij elkaar
dat ze
samensmelten

Rest ons nog op zoek te gaan naar de eventuele co-activator voor het mangaan. Volgens Michael
Gaft (Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals and Materials) moeten we die gaan zoeken
in het gebied 380 nm – 400 nm. Vlak naast de piek van onze UV-LED van 360 nm. We zoeken dan
naar elementen met een heel kleine Stokes-verschuiving en een emissie in het violette deel van het
spectrum. Twee kandidaten duiken op: Ce3+ met een emissie van 350 nm - 390 nm en Eu2+ dat
fluoresceert tussen 380 nm en 450 nm. Die emissie zit echter half verborgen in de sterke piek van
de UV-bron (Figuur 2). Om de emissie zichtbaar te maken werd een spectrum gemeten van de UVbron met dezelfde intensiteit als de meting van het specimen.
Door deze referentiemeting af te trekken van de eigenlijke meting, houden we de emissiepiek van
onze co-activator over (zie figuur 3). Die komt overeen met wat we zouden verwachten van driewaardig cerium (350 nm - 390 nm). De inzinking voor die piek komt overeen met de absorptie van
het UV door het Ce3+.
Figuur 3
Door een 'blanco meting' van de UV-bron af te
trekken van de meting zien we wat
geabsorbeerd wordt en wat weer uitgestraald.

Conclusie: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is tweewaardig mangaan, dat calcium
vervangt, de activator van deze fluorescentie. Co-activator is met grote waarschijnlijkheid Ce3+.
Enkele zwakke emissies van zeldzame aarden dragen ook bij tot de fluorescentie: waarschijnlijk
Sm3+, Sm2+ en Dy3+.
Let wel: het betreft hier de fluorescentie onder lange golf UV-licht van 360 nm. Het specimen fluoresceert echter ook onder korte golf UV, zij het zwakker. Onder korte golf is cerium echter minder
geschikt als co-activator. Het is niet onmogelijk dat het prehniet ook enkele ppm lood bevat dat
een meer plausibele co-activator is onder uitsluitende korte golf UV.Voor de volledigheid dient gezegd te worden dat prehniet niet alleen oranje maar in sommige (dure) gevallen ook blauw fluoresceert. De activator werd door Michael Gaft bepaald als tweewaardig lood.
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