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Marcasietkristallen gevonden in de groeve Fond des Vaulx, Wellin, Luxembourg, België.
Beeldbreedte ongeveer 4 mm.
Verzameling en foto © Jacques Feijen.

MKA-kalender
Vrijdag 9 oktober 2015 - maandelijkse vergadering
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... Het mineraal
van de maand is leadhilliet.

20.15 h

'Viterbo: akkers vol mooie mineralen'

door Paul Mestrom

De provincie Viterbo in de regio Lazio in Italië is een vulkanisch gebied. Het gebied is rijk aan culturele
schatten, heeft een mooie natuur en er zijn prachtige kratermeren met volop recreatiemogelijkheden. Voor elk
wat wils dus. Geologisch gezien lijkt het op de Vulkaan-Eifel, ook al zijn er grote verschillen. Er zijn gebieden
waar, net als bij Mendig (“in den Dellen”) sanidinieten met veel mooie mineralen voorkomen. Het zoeken en
vinden is in deze regio niet echt moeilijk, al zijn sommige mineralen wel zeldzaam.
Verder wordt nog aandacht besteed aan Pereta. Een uitstapje daarheen is niet ver en zeker lonend. Een
kleine greep uit de mineralen die aan bod komen: Viterbo: sanidien, titaniet, zirkoon, thoriet, hellandiet (-Ce
en -Y), vicaniet-(Ce),... Pereta: antimoniet, klebelsbergiet, coquandiet, peretaiet, ottensiet,...
Voor de liefhebber zullen er mineralen beschikbaar zijn tegen “democratische” prijzen.
Dit geldt ook voor de vergadering van de werkgroep micromineralen op 10 oktober 2015 (zie verder).

Zaterdag 10 oktober 2015 - edelsteenkunde
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Rhinestones, de look van diamanten

Jef Leybaert

Zaterdag neemt Jef ons mee naar de wereld van de imitatie. Sinds eeuwen heeft men getracht edelstenen en
diamanten na te bootsen, oorspronkelijk met glas maar ook met andere natuurlijke stenen waaronder kiezels
of stenen die men vond in rivieren zoals de Rijn (vandaar de naam rijnsteen).
Jef zal het uitvoerig hebben over deze 'rhinestones' , in het Nederlands spreekt men over 'rijnsteen', maar is
dat wel hetzelfde, of is er meer aan de hand? Zoals altijd zijn alle MKA-leden welkom op deze vergadering.
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Zaterdag 10 oktober 2015 - micromineralen
Vergadering van de Werkgroep Micromineralen in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,

Edegem, van 13.30 h tot 16.30 h.

De mineralen van Viterbo en Pereta

Paul Mestrom

Aansluitend aan de lezing van vrijdag 9 oktober kunnen de mineralen van Viterbo en Pereta nu 'in het echt'
bekeken worden. Voor de liefhebber zullen er weer mineralen beschikbaar zijn tegen redelijke prijzen.
Uiteraard is er ook ruim tijd voor het determineren van mineralen.

Zondag 18 oktober - Mini-beurs 'Schatten op zolder'
Onze mini-MKA-mineralenbeurs gaat dit jaar door op zondag 18
oktober. Dat is iets vroeger dan vorig jaar, zodat onze beurs
zeker niet samenvalt met een 'grote' mineralenbeurs zoals Luik
of Amsterdam. Eigenlijk hoeven we Schatten op Zolder niet
meer voor te stellen, want ondertussen hebben we een trouw
en enthousiast publiek, zowel bij de standhouders als bij de bezoekers.
Maar voor onze nieuwe leden herhalen we hier graag dat onze
MKA-leden hun zolder/kelder/ garage opruimen en hun eigen vondsten tegen een zacht prijsje van
de hand doen, ruilen of zelfs gratis weggeven. Vaak vind je hier mineralen van groeves die ondertussen al lang gesloten zijn.
Er is ook een determinatiestand (breng uw vakantievondsten eens mee!) en zoals steeds kan er
aan de bar gezellig tussen pot en pint met mineralenvrienden worden bijgebabbeld. Wie een gratis stand wil, contacteert zo snel mogelijk Ineke Van Dyck, liefst per e-mail (let op: nieuw e-mailadres: ivandyck24@gmail.com !) of via gsm/sms 0476 266121. De reservatie is pas definitief na
bevestiging per e-mail of sms.
Standhouders dienen lid te zijn van de MKA en kunnen vanaf 09.00 hu hun stand opzetten.
Bezoekers (ook niet-MKA-leden) mogen gratis binnen tussen 10.00 h en 17.00 h. Breng dus gerust
je familie, vrienden, buren en collega’s mee en vergeet ook de jeugd
niet, want beginnende verzamelaars
worden hier extra verwend! De beurs
gaat door in de grote zaal achteraan
'De Drie Rozen', Kerkstraat 45 in ’s
Gravenwezel (vlak over de kerk). U
komt toch ook? Tot dan!
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Beurzen en tentoonstellingen
In deze lijst vind je de gegevens van de Belgische mineralenbeurzen en enkele beurzen in de buurlanden.
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van Geonieuws
geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens.
Arlon (BE), 3-4 oktober 2015, 13-19/10-18 h. Beurs (mineralen, fossielen, juwelen, edelstenen)
Salle "Le Printemps", Route de Neufchâteau 253.
www.calm-arlon.be
Info :
Luxemburg (LU), 24-25 oktober 2015, 10-18 h. Beurs.
Luxexpo Congress Center, Circuit de la Foire Internationale 10, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 00352 710512  wolffjb@pt.lu www.mineralexpo.lu
Info :
Amsterdam (NL), 25 oktober 2015, 10-17 h. Beurs (mineralen, fossielen, edelstenen)
Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, NL-1188 AM Amstelveen (opgelet: nieuwe locatie !).
 h.v.dennebroek@ziggo.nl
Info :

http://www.gea-geologie.nl/gea-beurs

Weert (NL), 1 november 2015, 10-17 h. Beurs (mineralen, fossielen)
Philips van Horne SG, Wertastraat 1, NL-6004 XG Weert
 minfosbeursweert@ziggo.nl, www.mente-et-malleo.nl
Info :
Liège (BE), 7-8 november 2015, 10-18 h (mineralenbeurs Intermineral van AGAB).
Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe 2, 4020 Liège
Info :
Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, 4500 Huy.
 085 232939,  liegeintermineral@gmail.com, www.agab.be
Montigny-le-Tilleul (BE), 7-8 november 2014, 9-17/9-14 h. Ruil-beurs (mineralen, fossielen)
Centre Culturel, rue Wilmet.
 071 517103,  francis.hubert@belgacom.net, www.quatrem.be
Info :
Antwerpen (BE), 21-22 november 2015, 12-18/10-17.30 h (beurs 'Intergem' van ACAM)
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen
Ghilaine Hofmans, p.a. ACAM vzw, Frans de L'Arbrelaan 12, 2170 Merksem.
Info :
 03 5690175 - 0496 146503,  suzy.hofmans@telenet.be, www.acam.be/fairs
Wezemaal (BE), 1 november 2015, 10-17 h. Beurs (fossielen)
Parochiezaal Wezemaal, Holsbeeksebaan 1, 3111 Wezemaal (Rotselaar)
Danny Alexandre, Vuntlaan 54, 3012 Leuven
Info :
 016 448616,  info@hona.be, www.hona.be
Harelbeke (BE), 6 december 2014, 10-17 h (Lithos)
Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke.
Info :
Luc Verfaillie, Houtkaai 28, 8000 Brugge.
 0474 758549,  stone-d-1971@telenet.be, www.lithos-harelbeke.org
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MKA-nieuws

Jubileumboek HONA
Erfgoed Aarde. Een kijk op mens en natuur vroeger en nu.

Noël Delanghe, Erik Vercammen, William Vancleynenbreughel en Geert
Andries. 152 pp., A4 formaat, in kleur. Uitgegeven door HONA vzw.
Kostprijs: 25 euro. ISBN 9090291062. Meer informatie vind je
via www.hona.be
In dit werk staan de auteurs stil bij de evolutie van de verwondering
voor de natuur in al haar facetten. Vier auteurs, elk met hun eigen
expertise, laten zien hoe Homo sapiens, de denkende mens, van bij
zijn ontstaan meer dan 100.000 jaar geleden, aankijkt tegen en
omgaat met die natuur, waar ook mineralen deel van uitmaken. De
rode draad in het boek vormt de rol van de amateur, voor wie ook in
de 21ste eeuw nog een belangrijke taak is weggelegd.
Over de auteurs:
Noël DELANGHE is amateurpaleontoloog. Hij was medeoprichter en
voorzitter van de Geologische Kring Tellus, die in 2008 versmolt met
Hona. Hij organiseerde tal van excursies in binnen- en buitenland en is
auteur van heel wat vulgariserende teksten over de paleontologie, de wetenschap van de fossielen. In
'Paleontologie: van verwondering naar wetenschap' vertelt hij over de speurtocht naar de betekenis van
fossielen die begint bij de Griekse natuurfilosofen.
Erik VERCAMMEN studeerde sociologie, en is in zijn vrije tijd een verwoede mineralenliefhebber. 45 Jaar
geleden al ontdekte hij de boeiende wereld van de mineralen. Hij is auteur van een serie artikels over mineralen in verschillende tijdschriften (waaronder Geonieuws) en is sinds 2015 voorzitter van Hona. In 'De mens en
de mineralen' toont Erik Vercammen aan dat het gebruik en de kennis van de mineralen bijna zo oud is als de
mens zelf. Hij is sinds mensenheugenis lid van de MKA en gewaardeerd peer-reviewer van Geonieuws.
William VANCLEYNENBREUGEL was oprichter van Natuurpunt Haacht en medeoprichter van Natuurpunt
Oost-Brabant. Hij is gastprofessor in de vakonderdelen natuurbehoudsrecht, ruimtelijke ordening en
staatsrecht aan de UCLeuven-Limburg. In 'De terugkeer van wilde natuur' reconstrueert hij de geschiedenis
van de natuurbeleving en natuurbescherming, waarbij aangetoond wordt dat vooral de Verlichting de aanzet
vormde tot onze Westerse opvattingen over natuur.
Geert ANDRIES is amateurarcheoloog met bijzondere interesse in steentijdmateriaal, regionale geschiedenis
en de relatie tussen mens en natuur. In 2010 behaalde hij zijn diploma Master in de archeologie aan de
KULeuven. In 'Archeologie: op zoek naar de mens' vormt diezelfde Verlichting de belangrijkste opstap in het
ontstaan van archeologie als wetenschap.
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Lezing '35 jaar microfotografie - mijn ervaringen'
Op donderdag 8 oktober 2015 om
20 h, geeft Eddy Van Der Meersche
in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, S 30,
Campus Sterre, UGent, een lezing
over '35 jaar micro-fotografie: mijn
ervaringen'
Dit jaar is het exact 35 jaar geleden dat Eddy zijn allereerste diamontage toonde met als thema:
'De mineralen van de Kaiserstuhl,
Zwarte Woud'. Het was zijn eerste,
bescheiden poging om kristalletjes
van enkele millimeters te fotograferen. Het resulteerde in een uitdaging die hem niet meer los liet.
Sindsdien is er in de fotografie heel wat veranderd: analoog werd digitaal en met behulp van allerlei computerprogramma's kennen de correctiemogelijkheden quasi geen grenzen meer. Hij neemt
u tijdens de lezing mee doorheen de verschillende fasen die hij doorliep, met uitleg over apparatuur en opstellingen en natuurlijk geïllustreerd met voldoende beeldmateriaal. Een demo aan de
hand van de meest recente opstelling rondt de avond af.
En al komen alle voorbeelden uit de micro-mineralogie, dezelfde technieken zijn ook toepasbaar in
andere domeinen, zoals de plantenwereld, insecten, microfossielen,..., kortom: alles wat zeer klein
is. Laat u verbazen!
De inkom is gratis en iedereen is welkom. Er is gelegenheid tot napraten bij een drankje. De toegang tot het museum met de auto is het gemakkelijkst via het hek op het einde van De Pintelaan;
het museum ligt onmiddellijk rechts na het binnenrijden. Parkeren kan heel vlot op het terrein van
de campus.
De grootscheepse werken die al jaren aan de gang zijn in de buurt van het Universitair Ziekenhuis ('UZ')
zullen zeker nog niet klaar zijn. Er wordt namelijk een tramlijn-aansluiting aangelegd die tot in het UZ zal
komen. Wie vanuit de richting Antwerpen komt via de E 17 neemt best de uitrit 'Universitair Ziekenhuis
UZ', rijdt rechtdoor twee verkeerslichten voorbij en aan het volgende kruispunt linksaf. Iets verder kan
men links de hoofdingang van de Sterre-campus inrijden. Men maakt dan een grote bocht om de verschillende gebouwen en bereikt zo het museum.
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De column van Cronstedt
Koe ziet coesiet niet
Mineralen zijn niet alleen leuk,
ze kunnen ook zeer leerrijk zijn.
Daarvoor moeten ze niet eens
zeldzaam zijn: over kwarts kan
je hele boeken schrijven! Neem
nu coesiet, één van de hoge
druk broertjes van kwarts. Het
fasendiagram van SiO2 leert ons dat coesiet (dat je
uitspreekt als “koze-iet”) bij lage temperaturen
slechts stabiel is vanaf zo'n 20 kilobar, en bij 700 à
800°C slechts vanaf 30 kilobar.
Onder normale omstandigheden zou coesiet zich dus
nooit in de aardkorst kunnen vormen, omdat een
dergelijke combinatie van temperatuur en druk op
aarde pas bereikt wordt op een diepte van zo'n 100
km, en de aardkorst maximum zo'n 70 km dik is.
Coesiet werd dan ook voor het eerst ontdekt in het
labo, toen men na WO II op zoek ging naar een manier om synthetische diamanten te maken. Het was
de Amerikaanse chemicus Loring Coes die er in 1953
voor het eerst in slaagde deze polymorf van SiO2 te
maken met een door hem ontworpen hogedruktoestel.
De vreugde was dan ook groot, toen men in 1960
toch coesiet vond aan het aardoppervlak. De vindplaats was de fameuze Meteor Crater in Arizona, en
dat verklaart ook meteen waarom het mineraal daar
wél aanwezig is. De enorme druk (en temperatuur)
die ontstaat bij het inslaan van een reusachtige meteoriet is voldoende om de kwartskorrels van de lokale gesteenten om te zetten in coesiet en zelfs stishoviet, of om ze te doen smelten. De vondst was zo
spectaculair dat de beschrijving van het mineraal
coesiet zelfs in het vermaarde tijdschrift Science gepubliceerd werd.
Wie dacht dat coesiet toen op zijn lauweren zou
gaan rusten, had het behoorlijk mis. De meest opzienbarende ontdekking moest nog komen... . In
1984 beschreef Christian Chopin een gesteente uit
het Dora Maira Massief van de Italiaanse Alpen, dat
duidelijk ontstaan was in de aardkorst en toch massa's coesiet bevatte. Het gesteente, dat eerder door
geologen werd bestempeld als een conglomeraat,
bleek uiteindelijk een ultra-hoge-druk (UHP) metamorfe kwartsiet te zijn, met veel fijnkorrelige kwarts,
muscoviet en grote “keien” van bijna zuivere, roze,
idiomorfe pyroopkristallen (tot 20 cm!). Het was in
deze pyropen dat Chopin o.a. insluitsels van coesiet
vond, die het bewijs leverden dat dit gesteente door
subductie ooit was afgedaald tot 100 km diepte, en
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er daarna terug in geslaagd is om zich tijdens de vorming van de Alpen terug naar het aardoppervlak te
werken!
Uiteraard rijst de vraag waarom er enkel coesiet te
vinden is in de pyropen en niet in de rest van het gesteente. Het antwoord ligt enigszins voor de hand:
tijdens de lange weg terug naar boven, heeft het
coesiet ruim de tijd om zich terug om te zetten in
kwarts. Als het coesiet echter ingesloten zit in pyroop, wordt het als in een gesloten duikersklok van
de buitenwereld afgeschermd, en zal het pas veel later (of niet) herkristalliseren tot kwarts. Als het coesiet zich uiteindelijk toch omvormt tot kwarts, gaat
dat van buiten naar binnen, waardoor er een ring
van kwarts zal ontstaan aan de buitenkant van het
coesietinsluitsel. De omvorming van coesiet tot
kwarts gaat tevens gepaard met een volumetoename
van 10 %, waardoor er in de granaat een zeer typisch patroon van radiale barsten (“drukscheuren”)
zal ontstaan.
Uiteraard werden deze ontdekkingen voor het eerst
door Chopin vastgesteld door de studie van slijpplaatjes met behulp van een petrografische microscoop (een toestel dat tussen twee haakjes niet alleen
petrografen maar ook mineralenverzamelaars zeer
goede diensten zou kunnen bewijzen). Koeien hebben bij mijn weten geen kaas gegeten van slijpplaatjes en (het gebruik van) dergelijke hoogtechnologische toestellen, waardoor zij ook nooit coesiet zullen
zien. Vandaar de lichtelijk vergezochte titel van deze
column ...

Ultra-hoge-druk groetjes,
Axel
Meer info vind je via:
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=
document&docid=414854

Axel Cronstedt is te bereiken via
axel.cronstedt@mineralogie.be
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Miller-indices zonder moeite

Paul Tambuyser
In een grijs verleden verscheen er in Geonieuws een tekstje van Ludo Van Goethem (1983) over
Miller-indices onder de weinig bemoedigende titel "Miller indices: grijze haren en maagpijn".
Sindsdien was het in Geonieuws stil over Miller-indices. Jammer, want hoe we een kristal ook
draaien of keren, vroeg of laat komen we die Miller-indices tegen en dan moeten we er toch wat
mee kunnen.
Miller-indices zijn een manier om de ruimtelijke ligging van kristalvlakken t.o.v. elkaar en ten
opzichte van een goed gekozen assenstelsel (kristalstelsel) vast te leggen. Om te begrijpen
waarom we dat doen, nemen we de tekening van een realgarkristal overgenomen uit Groth
(1905).

Figuur 1, een realgarkristal uit
Groth (1905), de vlakken zijn
voorzien van lettersymbolen
figuur 2, het realgarkristal
getekend met behulp van
KrystalShaper© en enkele
vlakken voorzien van hun
Miller-indices

Een dergelijke tekening is interessant, maar buiten het feit dat de betrokken kristalvlakken van
letters zijn voorzien, weten we er eigenlijk niet erg veel over. We zouden graag de exacte ruimtelijke ligging van de aanwezige vlakken kennen evenals de hoeken tussen de kristalvlakken zodat we
het kristal kunnen vergelijken met andere kristallen van realgar of met afbeeldingen van realgarkristallen in andere mineralenboeken. Maar als de kristalvlakken alleen maar met letters zijn aangeduid dan komen we geen stap vooruit. Paul Groth wist dat als geen ander en in de begeleidende
tekst vermeldt hij de Miller-indices van de aanwezige kristalvormen in het realgarkristal: M =
{110}, l = {210}, P = {001}, n = {011}, r = {010} en s = {111}.
De kristalvlakjes worden nu voorgesteld door een combinatie van drie cijfers. Zo zijn de Millerindices van het vlakje M, (110) en we lezen dat als "één één nul" en niet als honderdtien, want dan
val je bij kenners al direct door de mand. (111) lezen we dan weer als "één één min één". De cijfers hebben elk betrekking op een van de assen van het kristalstelsel. Met deze informatie, Millerindices in combinatie met gegevens over het kristalstelsel, kunnen we nu de ruimtelijke ligging van
de aangegeven kristalvlakken bepalen en bijvoorbeeld de hoeken tussen deze kristalvlakken
berekenen. We kunnen zelfs met behulp van een computerprogramma (bijvoorbeeld KrystalShaper
©) het kristal natekenen (figuur 2).
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Om te begrijpen hoe de Miller-indices in de praktijk worden bepaald, moeten we eerst iets weten
over kristalstelsels. Een kristalstelsel is een assenstelsel dat meestal bestaat uit drie assen (a, b en
c) die bepaalde hoeken (α, β, γ) (lees: alfa, bèta, gamma) met elkaar maken (figuur 3). De lengtes
van de assen stellen we ook voor door a, b en c en het zijn de maateenheden waarmee op de
verschillende assen gemeten wordt.

Figuur 3, een kristalstelsel met de assen a, b, c en de hoeken α (tussen de b- en cas), β (tussen de a- en c-as) en γ (hoek tussen de a- en de b-as)

Hoe we kristallen aan de hand van de aanwezige symmetrie in kristalstelsels onderbrengen, laten
we voorlopig even buiten beschouwing. Maar je kent ze natuurlijk wel, die kristalstelsels: het
kubisch stelsel, het hexagonaal, het tetragonaal, het trigonaal, het orthorombisch, het monoklien
en tenslotte het triklien stelsel. De kristallen van gelijk welk mineraal kunnen we in een van die 7
kristalstelsels onderbrengen en we zeggen zelfs dat een mineraal in een bepaald kristalstelsel uitkristalliseert. Zo spreken we bijvoorbeeld van een hexagonaal kristal (bv. voor het mineraal beryl)
of zeggen we dat pyriet in het kubisch stelsel uitkristalliseert en dat realgar monoklien is, enz.
Naast het feit dat we ieder mineraal in een kristalstelsel kunnen onderbrengen, onderscheidt het
kristalstelsel van ieder mineraal zich van dat van andere mineralen door de maateenheid op de
assen (a, b, c) en de hoeken (α, β, γ) die de assen met elkaar maken. Deze gegevens, die ook
bekend staan als celparameters, vinden we in de meeste mineralogieboeken terug.
Maar we willen natuurlijk graag de Miller-indices interpreteren en voor ieder vlakje kunnen bepalen
hoe dat vlakje t.o.v. het gekozen assenstelsel georiënteerd is. We doen dat hier aan de hand van
een eenvoudig assenstelsel met gelijke maateenheden op de drie assen (a = b = c), die alle drie
loodrecht op elkaar staan (α β γ 90° ; we noemen dit een kubisch assenstelsel (figuur 4).
Om een beter ruimtelijk inzicht in de situatie te krijgen, hebben we in het assenstelsel een kubus
getekend met als ribben OA, OB en OC.

Figuur 4, links: een kubisch assenstelsel; OA = OB = OC met OA, OB en OC loodrecht op elkaar
midden: de punten 1/1a 1/2b 1/3c in het assenstelsel aangebracht
rechts: door deze punten met elkaar te verbinden, stelt het driehoekige vlak de ligging van het kristalvlak
voor.

Bij wijze van voorbeeld gaan we de ligging na van een kristalvlak met als Miller-indices (123). Deze
notatie betekent dat de index 1 het omgekeerde is van de afstand die op de a-as wordt
afgesneden. De index 2 is het omgekeerde van de afstand die op de b-as wordt afgesneden en 3
heeft betrekking op het omgekeerde van de afstand die op de c-as wordt afgesneden. M.a.w. 1/1,
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1/2 en 1/3 en in het kristalstelsel snijdt het vlak dus afstanden af evenredig aan 1/1a, 1/2b, 1/3c.
We brengen die punten in het assenstelsel aan (figuur 4, midden). Als we nu die snijpunten met de
assen met elkaar verbinden dan stelt het driehoekige vlak de ligging voor van het kristalvlak met
als Miller-indices (123). De indices worden ook achtereenvolgens aangeduid door de letters h k en l
en we schrijven de Miller-indices van een willekeurig vlak ook wel als (hkl).
We kunnen ook omgekeerd te werk gaan en we bepalen nu de h-, k- en l- waarden, de Millerindices, van het grijs gekleurde vlak in figuur 5. We bepalen eerst de snijpunten van het vlak met
de a-, de b- en de c-as. Op de a-as is dat 1a, de b-as wordt niet gesneden door het vlak en in de
wiskunde zegt men dat het vlak dan op oneindig wordt gesneden, dus ∞b, en de c-as wordt op de
halve lengte gesneden, dus 1/2c. Om nu naar Miller-indices te gaan nemen we weer het
omgekeerde; 1/1 = 1, 1/∞ = 0, 1/½ = 2 en bijgevolg zijn de Miller-indices van dit vlak (102).

figuur 5, het grijs gekleurde vlak snijdt de assen op 1, op ∞ en op ½, de Miller-indices van dat vlak zijn de
omgekeerde waarden van deze afstanden, dus 1, 0 en 2, wat we noteren als (102)

De Miller-indices van een vlak noteren we altijd tussen ronde haakjes, de Miller-indices van een
vorm schrijven we tussen accolades zoals bv. {210}, {110}, {010}, enz. in figuur 2. (i.v.m. vorm
zie Geonieuws 39(7), 198-200). De indices mogen geen gemeenschappelijke factor hebben; bijvoorbeeld (246) vereenvoudigen we tot (123).
In principe kunnen we 7 verschillende liggingen van een vlak t.o.v. de drie kristalassen onderscheiden (figuur 6). De algemene notatie voor een vlak met een willekeurige oriëntatie t.o.v. de assen,
met uitzondering van evenwijdigheid, is (hkl). We hebben dan te maken met een vlak dat van de
drie assen ongelijke eenheden afsnijdt; bijvoorbeeld (321), (214), (432) enz.
Wanneer een index negatief is dan snijdt het vlak de betreffende as aan de negatieve kant. Een
negatieve index duiden we aan met een minteken erboven, zoals in (111).
Als één van de indices 0 is, betekent dat het kristalvlak evenwijdig is met de betrokken as. De indices (0kl), (h0l) en (hk0) staan voor vlakken die evenwijdig zijn met respectievelijk de a-, b- en c-as
en die een willekeurige oriëntatie hebben t.o.v. de overige twee assen. Wanneer deze vlakken wel
gelijke eenheden van de overige twee assen afsnijden, dan worden ze niet als (0kk), (h0h) of
(hh0) genoteerd, maar als (011), (101) of (110). Dat komt omdat we de indexen door een gemeenschappelijke factor moeten delen.
Vlakken die evenwijdig zijn met twee van de drie assen, hebben indices (100), (010) en (001); zo
is (100) evenwijdig met de b- en de c-as, (010) is evenwijdig met de a- en de c-as en (001) is
evenwijdig met de a- en de b-as. Een vlak dat van de drie assen gelijke eenheden afsnijdt is (111)
en niet (hhh).
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Figuur 6, de 7 verschillende
liggingen van een vlak t.o.v. de
drie kristalassen

In kristaltekeningen wordt het kristal meestal met de c-as verticaal afgebeeld (zoals in de tekening
van het realgarkristal). De positieve kant van de c-as is dan naar boven gericht. De a-as is dan met
haar positieve kant naar voor georiënteerd en de b-as met haar positieve kant naar rechts.
Bij wijze van voorbeeld bekijken we nog even het realgarkristal uit figuur 1 en 2. De celparameters
van realgar zijn: a = 9,325; b = 13,571; c = 6,587;  =  = 90°;  = 160,38°. In het assenstelsel
dat we voor realgar gebruiken, staat de b-as loodrecht op de a- en de c-as en deze beide assen
maken op hun beurt een hoek van 160,38° met elkaar. In de tekening is het kristal zoals gebruikelijk afgebeeld met de c-as verticaal, de a-as naar voor en wat naar beneden (vanwege de hoek  >
90°) en met de b-as horizontaal en haar positieve kant naar rechts. Het (001) vlak snijdt de c-as
aan haar positieve kant en is evenwijdig met de a- en de b-as. Evenwijdig met dat vlak is er een
gelijkaardig vlak aan de onderkant van het kristal en dat snijdt de c-as aan de negatieve kant; de
Miller-indices van dat vlak zijn bijgevolg (001). De vlakken (210), (110) en (010) zijn alle drie evenwijdig met de c-as en (010) is tevens evenwijdig met de a-as. Het (011) vlak is dan weer evenwijdig met de a-as en snijdt de b- en de c-as op 1b en 1c respectievelijk.
Ziezo, nu ben je een volwaardig Miller-indices-gebruiker… zonder maagpijn.
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Minerant 2015

zoals ík het zag - en niet anders (*)

Raymond Dedeyne

(*) wat weliswaar niet uitsluit dat anderen dit tóch anders mochten gezien hebben – maar laat die daarover
dan maar hun eigen verslag schrijven...
Als mij zou gevraagd worden Minerant 2015 te typeren met enkele woorden dan is het eerste wat
mij daarbij te binnen schiet een vrij goed maar doorgaans duur aanbod, een professionele organisatie en een gezellige sfeer. Allemaal positieve waarden dus met uitzondering van die hoge prijzen, maar die laatste waren wel heel opvallend en haast alomtegenwoordig. Als reden hiervoor
werd nogal eens een dure dollar aangehaald, maar dat is hoegenaamd niet het volledige verhaal.
Veel verdelers laten zich helaas teveel leiden door de exorbitante prijzen die in de States worden
betaald (of toch tenminste gevraagd) maar ze vergeten dat ze hier te lande op een totaal andere
markt spelen, waar de modale verzamelaar bij dergelijke onzin alleen maar het hoofd in ongeloof
kan schudden – zijn geldbeugel haalt hij echter niet boven.
Dat leidt op zijn beurt dan weer tot ontevreden verkopers die klagen over een te lage omzet –
maar die moeten daarbij wel eerst de hand in eigen boezem steken. Met monsterprijzen schrik je
hier alleen maar verzamelaars af en als dat te lang blijft duren is de kans dat ze gaan afhaken niet
denkbeeldig, en dan ben je als handelaar toch nog verder van huis? Al wat we kunnen hopen is dat
dergelijke zelfvervullende profetie geen bewaarheid
wordt.
Maar laten we eerst maar eens kijken wat er zoal te koop
was.
Ik heb een zwak voor Chinese mineralen – dat zal zo onderhand wel algemeen bekend zijn. Onze doorsnee WestEuropese dealers hebben nog altijd een – voor mijn begrip ongegronde – schrik om Chinese specimens in hun
assortiment op te nemen: daar kom je in elk geval niet
aan je trekken. Op één uitzondering na misschien: de
aantrekkelijke donkerblauwe fluorietkristallen op witte
kwarts of calciet uit Huanggang – een nieuwe vondst die
verleden jaar het licht zag - tref je toch al op enkele tafels aan. Op sommige specimens kun je zelfs met het blote oog trisoctaedrische kristallen opmerken – een voor
fluoriet niet zo courante kristalvorm. Een voor Minerant
nieuwe leverancier heeft zich wel extra uitgesloofd: in
een poging om de potentiële koper diets te maken waar
zijn specimens vandaan komen heeft hij kleine geplastifi-
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Minerant-tentoonstelling: ilvaiet-specimen van
Huanggang, Binnen-Mongolië. Verzameling Raymond
Dedeyne. Foto © Hugo Bender.

ceerde labels aangemaakt met daarop “fluoriet, Huanggang, Mongolië” en daarbovenop nog een
kaartje van Mongolië. Als ik vraag om Huanggang op dat kaartje precies aan te duiden volgt
daarop een onduidelijk antwoord en een omtrekkende vingerbeweging die zowat het hele
oppervlak van Mongolië omschrijft. Met mijn alombekend slecht karakter weet ik natuurlijk zelf wel
beter want ik wist op voorhand dat Huanggang in Binnen-Mongolië ligt, een Chinese provincie die
met het eigenlijk Mongolië niets te maken heeft. Toch wel een lovenswaardige poging om de koper
iets bij te brengen – een volgende keer misschien nog iets correcter?
Er hebben zich ook enkele nieuwe Chinese verdelers aangemeld, maar hun aanbod is wel totaal inspiratieloos te noemen: mineralen uit locaties die jaren geleden al de revue passeerden en die elke
geïnteresseerde bijgevolg allang in zijn verzameling heeft, van een abominabele kwaliteit tegen –
wat had je wel gedacht? – onveranderlijk veel te hoge prijzen.
Maar gelukkig is daar nog Yuwen Li, onze huis-Chinese, al jaren vaste leverancier op Minerant en
terug van verleden jaar afwezig vanwege een concurrerende beurs in Duitsland. Haar kwaliteit
varieert van goed tot zeer goed en haar vindplaatsdata zijn doorgaans betrouwbaar – ze spreekt
bovendien nog goed verstaanbaar Engels en Duits (ze woont in Duitsland!). Haar prijzen zijn
helaas doorgaans niet mals, maar zij laat zich toch vaak bewegen tot een substantiële discount. Zij
heeft altijd wel wat nieuws bij en zo ook dit jaar: goede ferberietkristallen uit Yaogangxian, Hunan
en uit Xinyang, Henan - tot nog toe bekend was voor zijn paarse botroïdale fluoriet - een
gloednieuwe, goed gekristalliseerde flessengroene vorm.
Yuwen’s piece-de-resistance dit jaar is echter een nieuwe calcietvondst uit het Fozichong Ore Field,
Cenxi (County), Wuzhou (Prefecture) , Guangxi (Province) (voor wie er hier eentje van kocht: let
op deze data die vollediger zijn dan wat Yuwen zelf beschikbaar had): glasheldere hexagonale prisma’s aan weerszijden beëindigd door een eenvoudig pedion. Nu zijn hexagonale calcietprisma’s in
de regel eerder naar de platte kant toe – de zogenaamde “pokerchips” zoals die eerder ook al in de
Fozichong mijnen werden gevonden. De vorm die hier voor ligt is daarentegen wel heel ongewoon:
hoogte en doorsnede hebben bij benadering dezelfde afmetingen (tot drie centimeter). Dergelijke
opmerkelijke specimens gaan – niettegenstaande hun vrij hoge prijs – hier blijkbaar vlot van de
hand: als ik op zaterdagnamiddag mijn finale keuze wil maken blijven er tot mijn ontgoocheling
slechts enkele beschadigde stukken over.. Maar geen nood, ze heeft voor mij - niettegenstaande ik
daar niet om had gevraagd - het volgens haar beste stuk bewaard en dat kan ik inderdaad echt
niet weigeren: een royaal handstuk met daarop diverse onbeschadigde hexagonale prisma’s en
waarbij alle pedion-eindvlakken op identieke wijze licht verstoord zijn door nauwelijks zichtbare
onderliggende vlakjes. Wanneer je die eindvlakken onder de juiste lichtinval bekijkt zie je duidelijk
een figuur die aan de contouren van een toermalijnkristal doet denken – een duidelijke herinnering
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aan het feit dat deze calciet - hoe misleidend zijn imposant pseudogedrag ook moge zijn - niet echt
hexagonaal dan wel trigonaal is. Over hoe die eindvlakjes dan wel zijn ontstaan is bij deze nog absoluut geen duidelijkheid: wanneer ik het specimen voorleg aan meerdere collega-verzamelaars
krijg ik evenzoveel verschillende opinies – dit wordt voor de toekomst duidelijk nog een vette kristallografische kluif, waarvan je mogelijks nog meer zult horen of lezen.
Het Marokkaans aanbod verschilt nauwelijks van wat we de laatste jaren op andere beurzen voorgeschoteld kregen: door de band lage tot in sommige gevallen extreem lage kwaliteit, met vindplaatsdata die ofwel totaal afwezig ofwel hoogst onbetrouwbaar zijn, tegen veel te hoge prijzen.
Eén handelaar (ondermeer bekend van zijn blauwe bariet uit de omgeving Nador) onderscheidt
zich weliswaar door een significant betere kwaliteit maar zijn prijzen zijn zó van de pot gerukt dat
ik er zelfs geen aanstalten meer maak om te negotiëren. Als wat je zelf als een faire prijs in gedachten hebt minder dan één tiende bedraagt van wat er gevraagd wordt doe je niet meer de minste moeite. Ik noteer ook een nieuwe Marokkaanse verkopersoutfit op de beursscene: drie niet nader te noemen jonge wolven hebben de handen in elkaar geslagen en hebben zich – vastbesloten
op een mum van tijd stinkend rijk te worden, en daarbij niet gehinderd door enige technische kennis ter zake – een voorraad specimens aangeschaft bij een of andere verdeler uit Midelt, hét verdeelcentrum van Marokkaanse mineralen: de meeste stukken zijn nog netjes omwikkeld met les
pages jaunes de Midelt. Ik noteer zilver in calciet matrix uit Imiter dat eigenlijk dyscrasiet zou
moeten heten, véél te dure vanadiniet uit Mibladen (dat de prijzen daarvan al enige tijd in vrije val
zijn weten ze blijkbaar nog niet), scodoriet (een nieuw mineraal?) uit Bou Azzer dat niets met scorodiet te maken heeft maar dat wel sprekend op skutterudiet lijkt (proficiat jongens, doe zo voort:
jullie hebben in elk geval de “sk” al correct!) Wél interessant in hun aanbod is een onaangebroken
lot bloedrode hematiethoudende kwartskristallen uit Tinejdad, een nieuwe locatie die bij nazicht
thuis warempel ook nog effectief blijkt te bestaan: op de N10 tussen Tinerher en Erfoud – daar
moeten we met de MKA-expeditie van 2007 ei-zo-na zijn langsgereden. Maar helaas zet ook hier
weer de prijs een domper op de feestvreugde: deze pseudoachterneefjes van Lavinsky verlangen
voor mijn favoriete specimen botweg 500 Euro (ik taxeer het ding op maximaal 100 Euro) en smoren daarmee alle hoop op een redelijke negotiatie in de kiem. Misschien zul je mij te veeleisend
noemen, maar dan ben ik in elk geval niet de enige: op zondagavond ligt dit lot - en overigens alle
andere loten op hun tafel - er nog onaangebroken bij…
Uiteraard wordt op deze Minerant door diverse verdelers ook Poona-materiaal aangeboden, maar
daarover kan ik kort zijn: nagenoeg zonder uitzondering betreft het hier specimens van dertien (en
meer) in een dozijn, die al járen geleden de revue zijn gepasseerd. Die zijn altijd wel goed voor
een beginnende verzamelaar maar meer moet je er echt niet in zoeken, alle bezweringen van verkopers ten spijt – waar of onwaar - van zelf ter plaatse gaan uitselecteren over zelf gaan uithakken
of misschien wel zelf met de fiets gehaald. Zoals ik in diverse andere bijdragen al uitvoerig en
meermaals heb gesteld: een ietwat gevorderde, zichzelf respecterende verzamelaar die waar voor
zijn geld wil koopt zijn Indische mineralen op een grote beurs zoals die van Sainte Marie, rechtstreeks bij de Indische verkopers. Pas daar heb je echt keuze en vind je nog nieuwigheden tegen
(uiteraard pas na degelijk onderhandelen!) aanvaardbare prijzen.
Er zijn ook enkele Roemeense specimens van de partij maar daar is het vet al lang van de soep: na
het sluiten van de mijnen aldaar zijn de goede stukken uit musea en privéverzamelingen al meerdere jaren van de markt verdwenen. Sommige verdelers proberen het aldus ontstane Oost-Europese vacuüm op te vullen met materiaal uit Trepca, Kosovo maar ook dit nieuwe aanbod haalt niet de
kwaliteit uit het verleden. Bovendien zijn nieuwe Trepca-mineralen behoorlijk duur en hebben enkele verdelers de onhebbelijke gewoonte hun materiaal niet eens van prijslabels te voorzien. Ik ben
potentieel geïnteresseerd in een enkel specimen goedgevormde pyrrhotiet maar daar hoort blijkbaar een onfatsoenlijk hoge vraagprijs bij. Als de verkoper bovendien nog merkt dat ik verzamelaar
ben blijkt dat ook nog eens een groothandelsprijs te zijn, zodat ik mij enkel nog aan een nog hoger
prijskaartje mag verwachten: een beproefde truc van de foor om kopers het onderhandelaargras
voor de voeten weg te maaien, maar bij dergelijke koehandelpraktijken haak ik definitief af. Op
zondagavond ligt het bewuste specimen – zoals nagenoeg alle andere – er nog altijd onaangeroerd
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bij: op de vraag van de verkoper of we terug kunnen onderhandelen is mijn antwoord nu botweg
neen en daar keer ik niet meer op terug. Als potentiële klant hoor je niet met je te laten sollen.
Een van de verdelers specialiseert exclusief in mineralen uit Tanzania. Daar hoort uiteraard tanzaniet bij, maar ook oranje spessartien uit Nani Hill, Loliondo – nagenoeg uitsluitend als losse kristallen (in het verleden had hij ook wel eens spessartien op schistmatrix maar die leverden waarschijnlijk teveel klachten op toen bleek dat sommige daarvan ingelijmd waren). Relatief nieuw in het
gamma zijn hoogglanzende en vlakkenrijke pyrietkristallen (of liever: fragmenten daarvan) die na
een intensieve zaligverklaring op MinRecord tot 500 Euro per stuk moeten opbrengen. Jawel, je
hebt het goed begrepen, we hebben het hier wel degelijk over ….. pyriet! Publiceer een artikel in
MinRecord over een kassei van Quenast of desnoods een Boomse baksteen – liefst met een glossy
foto op de voorpagina – en de volgende dag zijn dat in de States begeerde beleggingsobjecten.
Iedereen doet natuurlijk met zijn centen wat hij zelf wil, maar voor mij blijft een scherf pyriet – hoe
glanzend of vlakkenrijk ook – in geen geval 500 Euro waard.
Het Nederlandse duo van Art by Nature komt hier ten tweede male zijn opwachting maken (ze waren er vorig jaar voor de eerste maal bij) en die kun je echt wel een aanwinst noemen. Ze bieden
diverse loten specimens van uitstekende kwaliteit aan. Goede kwaliteit laat zich echter betalen:
hun stukken zijn niet bepaald goedkoop maar dan toch ook weer niet idioot duur, en met wat
onderhandelen kun je er redelijk zaken doen. Dit jaar noteer ik excellente groepen calcietkristallen
uit Sweetwater, Missouri, USA (regelrechte klassiekers – où sont les neiges d’antan?) en feloranje,
nagenoeg perfecte wulfenietkristallen die prachtig contrasteren tegen een witgrijze chalcedoonmatrix uit de Kuruktag Mts in Xinjiang, China
Uit alle bovenstaande blijkt al wel duidelijk dat Minerant nu niet onmiddellijk de aangewezen plaats
is om naar de laatste nieuwtjes op de mineralenmarkt te zoeken (ik zou overigens niet weten op
welke andere Nederlandse of Belgische beurs dat wel zou kunnen). Wat er wél de moeite is zijn de
talrijke “gerecycleerde” kwaliteitsmineralen uit oude verzamelingen die er vaak tegen een zacht
prijsje op de kop te tikken zijn – al moet je daarvoor uiteraard je klassiekers zo wel een beetje kennen.
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Ons aller Rik Dillen offreert – uiteraard tussen veel ander lekkers - een blauwe haliet uit de omgeving Carlsbad, New Mexico, USA van lang voor die door Mineralogical Record in hun 1/2013 nummer de hemel in werden geschreven (en tegelijk onbetaalbaar werden) en een schitterende cluster
thenardietkristallen uit Soda Lake, California, USA. Voor elk daarvan moet de onbeschaamd hoge
prijs van zowat 10 Euro (!) worden opgehoest: de haliet is dan ook snel verdwenen (mijn felicitaties aan de koper) maar de thenardiet ligt er bij beurssluiting nog steeds onverkocht bij (foei!).
Iván Blanco biedt tegen een spotprijs en uit zijn eigen verzameling een vanadiniet uit Mibladen,
Marokko aan die qua kleur en glans zijns gelijke niet heeft. Ik neem nog even de tijd om na te
denken of en hoe ik die in mijn al vrij uitgebreide verzameling vanadiniet nog kan inpassen maar
daar wordt het ding al kort na beursopening voor mijn neus verkocht – eigen schuld! Verder heeft
hij ook nog een opvallende nagenoeg doorzichtige gele sfaleriet uit Yunin, Peru: dit is pas de tweede maal dat ik dergelijk specimen zie en volgens Jaroslav Hyrsl zouden die afkomstig kunnen zijn
uit de Santa Rita mijn in Morococha.
Erik Huygen moet het traditiegetrouw in hoofdzaak hebben van zelfverzamelde specimens: ook hij
heeft zich enige tijd onledig gehouden met (betaald!) kappen in Navajún, Spanje zoals overduidelijk blijkt uit zijn overvloedig aanbod aan pyrietkristallen op matrix. Maar daarbuiten heeft hij ook
enkele opmerkelijke en bovendien ook nog eens vrij voordelig geprijsde “oude” stukken bij: een
royale gadoliniet (Y) uit Slobrekka, Iveland, Noorwegen (hiervan werden er ooit maar enkele ton
gevonden: die werden nagenoeg alle aan industriële yttriumraffinage opgeofferd); een uitstekend
specimen cornetiet op goed gekristalliseerde calciet (’t is eens wat anders dan de obligate matrix
van grijswitte zandsteen) uit Katanga en een grote, prachtige, unieke want totaal ongeschonden
lichtblauwe bariet uit Baia Mare, Roemenië die hij na lang aandringen mocht kopen uit de vitrine
van het lokaal museum (Erik vertelt erbij hoe er de volgende dag al een nieuwe stond!).
Peter Griss heeft bij een Mexicaanse verdeler nog enkele dozen gele apatietkristallen op matrix uit
Cerro de Mercado, Durango weten te versieren. Ooit werden die dingen er door vrouwen en kinderen met de hand uit het ijzererts gesorteerd (vanwege nefast voor de staalproductie!) en verkocht
… per emmer; nu zijn ze nog nauwelijks te vinden (en te betalen).
Voor mezelf vind ik nog een uitstekend, handgroot specimen wulfenietkristallen op matrix binnen
het aanbod van… een Pakistaan! Data zijn er niet bij, maar hij weet mij wel te vertellen dat het
wulfeniet is (klopt) uit zijn eigen verzameling (ja, ja, dat zal wel!) uit…Birma (waar ze nota bene
nog nooit van wulfeniet hebben gehoord!). De typische geblokte dikke kristallen met gelaagde opbouw in verschillende tinten oranje liegen er echter niet om: dit is onmiskenbaar wulfeniet uit de
legendarische Ahumada/La Erupción mijnen in Mexico (deze twee afzonderlijke mijnen worden
doorgaans samen vernoemd omdat ze ondergronds verbonden waren). De prijs is echter navenant
de kwaliteit van het specimen (duur dus), wat mij doet besluiten mij nog tot zondagavond op de
vlakte te houden. Eens zover ga ik langs mijn neus weg informeren hoe de verkoop was, waarop
de verkoper steen en been begint te klagen dat hij niet eens zijn staangeld heeft terugverdiend.
Als ik hem aanbied om hem uit de problemen te helpen door voor de prijs van enkele meter tafelhuur zijn wulfenietspecimen over te nemen hapt hij na even nadenken uiteindelijk toe en de deal is
done: er is voor alles een goede tijd, zolang je maar het nodige geduld kunt opbrengen.
Nog een andere verkoper is een vormeloos stuk fluoriet aan het verpatsen, waarvan de enige verdienste is dat het fluoresceert. Als ik, afgaande op grootte, kleur, textuur en prijs opper dat dit wel
eens Chinese fluoriet uit het Albertkanaal zou kunnen zijn wordt ik door zowel verkoper als potentiële koper ongelovig aangestaard. Op MinDat is toch nergens sprake van fluoriet in of langs het Albertkanaal? En het Albertkanaal passeert toch evenmin door China? Inderdaad niet, jongens –
maar in 1963 zonk op ons aller Schelde de Poolse vrachtboot Dzierzynsky met aan boord (o.a.) een
lading Chinese fluoriet en talk. Die werd aangewend om de oevers van het nabijgelegen
Albertkanaal te verstevigen maar niet voor lang: reeds kort nadat ijverige mineralenverzamelaars
dat hadden uitgevogeld lag de kanaaloever er weer even onversterkt bij. Velen hadden de
gelegenheid te baat genomen om zodanig grote privévoorraden Chinese fluoriet aan te leggen dat
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die zelfs nu nog sporadisch opduiken. Het hele verhaal van de hand van Paul Van hee hieromtrent
vind je in ons onvolprezen Geonieuws 33(9)184-192, (2008): ken je klassiekers!
Specimens worden soms ook op een vreemde manier gerecycleerd: bij een verkoper merk ik een
groot specimen calciet op uit Mont-sur-Marchienne dat mij bekend voorkomt en na even doordenken weet ik het weer: ik heb het twee jaar geleden zelf gratis, belangeloos en voor niets (wie herinnert zich nog de onlangs overleden Dimitri Van Toren?) weggeschonken op het minibeursje van ’s
Gravenwezel!
Maar op Minerant is nog zo veel meer te doen dan mineralen kijken en kopen! Je loopt er constant
verzamelaars tegen het lijf die je al eeuwen niet meer had gezien (nu ja, figuurlijk tenminste) en
waarmee je uiteraard moet bijpraten. Het is haast aandoenlijk om de dollartekens te zien glinsteren in de ogen van de krasse knarren die al lang niet meer actief verzamelen maar bij het zien van
de hedendaagse prijzen beginnen te dagdromen over hoeveel hun eigen verzameling – die ze nog
steeds angstvallig bijhouden – nu wel niet moet waard zijn (dream on, guys: je moet ze ook nog
kunnen verkopen!). Bezoekers komen van heinde en ver – het record “veraf wonen” komt hier zonder twijfel op naam te staan van MKA-lid Johan Maertens, die jaren geleden naar de States emigreerde en hier nu na al die jaren terug staat – driftig zwaaiend met zijn imperialistische harde
Amerikaanse dollars, klaar om de halve Minerant op te kopen. Johan bezweert mij verder te schrijven in mijn gebruikelijke sarcastische stijl en dat doet me plezier: ik heb blijkbaar toch minstens
één lezer.
Totaal onverwacht wordt het record “het langste onderweg naar de beurs” niet eveneens gevestigd
door Johan, maar wel door een groep bezoekers die zowel op zaterdag- als zondagmorgen urenlang in de monsterfile op de E313/E314 vast kwamen te zitten: het resultaat van een nieuw type
voorbereidende (!) wegwerkzaamheden, met de kracht van de verandering ingevoerd door onze

Tentoonstelling 'Mineralen uit China'. Foto © Hugo Bender.
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Excellentie van Immobiliteit Ben Weyts.
Een natje en een droogje kan ten allen tijde aan de bar worden gehaald. De uitbating daarvan
wordt vanaf dit jaar volledig waargenomen door de zaalverhuurmaatschappij. Achteraf bezien valt
dat echter nogal mee want de kwaliteit is behoorlijk en op die manier valt ook een niet onaanzienlijke hoeveelheid werk van de schouders van onze organisatoren. Even had ik gevreesd onder dergelijke omstandigheden constant lastig te worden gevallen door horden werkloze MKA echtgenotes, aanhoudsters, minnaressen en groupies die nu niets meer te smeren of af te wassen hebben –
maar achteraf beschouwd is dat binnen de perken gebleven (ik kan hier natuurlijk alleen maar voor
mezelf spreken).
Onze mannen van de werkgroepen edelstenen, identificatie en fluozaken hebben voor de gelegenheid de handen in elkaar geslagen en daar kun je terecht om enig licht te laten schijnen over je
onbekende specimens. Ik sta verstomd over de resultaten die vooral Herwig Pelckmans en Paul
Mestrom daarbij weten te bereiken met hun nochtans uiterst eenvoudige apparatuur. Om ze onledig te houden tijdens de stille uurtjes bezorg ik ze een specimen scheeliet uit Xuebaoding, China
uit mijn verzameling dat me al enige tijd intrigeert vanwege een overvloedige en goed gekristalliseerde begeleider die tot nog toe elke poging tot determinatie wist te weerstaan. Naderhand hoor
ik dat het wel een harde noot om kraken is geweest, maar toch zijn ze weer eens geslaagd in hun
opzet: het resultaat is op zijn minst opzienbarend en zonder twijfel hoor je daarover meer in een
toekomstige bijdrage. Tegenover fluodeterminatie heb ik dan weer mijn reserves, vooral na het debacle van verleden jaar waar een van mijn uraanglimmers uit de Franse Mine Margnac met 95%
zekerheid (jawel!) werd gepromoveerd tot sabugaliet. Ik werd echter argwanend toen ik zag hoe
de analyse in haar werk ging en liet door een onafhankelijke bron op het specimen achteraf nog
eens Ramananalyse uitvoeren: die bewees (nu met 99.9 % zekerheid!) dat het hier om… ordinair
autuniet bleek te gaan.
Verder is er ook nog een kleine tentoonstelling van een tachtigtal Chinese mineralen, waarover ik
helaas op basis van ethische gronden (jawel, dat woord staat wel degelijk in mijn woordenboek)
geen oordeel mag vellen – laat zeggen omwille van een ietsje te sterke eigen betrokkenheid.
De tijd is echter gekomen om samen te vatten: Minerant 2015 is niettegenstaande de doorgaans te
dure prijzen toch weer een weergaloos succes geworden waar veel andere Belgische beursorganisatoren stikjaloers op kunnen zijn. Dit mede dank zij de onvoorwaardelijke en belangeloze steun
van talrijke MKA-leden en sympathisanten. Ze allemaal vernoemen zou nagenoeg onbegonnen
werk zijn, maar als ik dan toch twee namen moet laten vallen dan zijn dat zonder twijfel die van
Paul en Hugo Bender, onze twee onvermoeibare raswerkpaarden zonder wie we van Minerant enkel
maar zouden kunnen dromen. Mogen ze nog veel toekomstige Mineranten voor hun rekening
nemen!
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Epiloog...
Bijdrage door Tine Staeljanssens (12 jaar)

Een bezoek aan Minerant 2015
Mijn peter - Johan Maertens - was overgekomen naar
België. Nonkel Johan woont nu in USA. Hij probeert
in het weekend mineralen te zoeken op diverse plaatsen.
Hij is echt fan van calciet.
Tijdens zijn verblijf in België was het mineralenbeurs in
Antwerpen en ik wou graag eens meegaan om te kijken
Tine Staeljanssens met
nonkel Johan Maertens.
welke soorten mineralen er allemaal bestaan. Ik had al
wel wat foto’s van mineralen tussendoor gezien van mijn peter, maar kon deze gelegenheid om
samen te gaan niet onbenut laten.
Er waren echt prachtige mineralen - die met felle kleuren waren mijn favorieten. Maar er waren
ook mineralen met leuke vormen of soms heel speciale en zelfs spitsige vormen. Ik was ook
verbaasd om zo veel mensen van verschillende landen te zien die prachtige mineralen verkochten.
En zo veel verschillende namen of soorten gesteenten, Woauw!
Wat ik ook leuk vond was de verloting van mineralen om het uur, maar helaas heb ik niet
gewonnen.
Mijn peter heeft tussendoor ook nog wat babbeltjes gedaan met heel wat mensen. Hij kent deze
nog van vroeger toen hij nog in België woonde en in het bestuur van de mineralen club zat.
Rik Dillen schonk mij een mooi mineraal.
Ik heb 2 mineralen (cavansiet uit Poona/India en chrysocolla uit Congo) en een mooie toermalijn
hanger van mijn peter gekregen en ook een mooie schildpad van mijn mama.
Ik heb natuurlijk veel bijgeleerd die dag!
Ik vond het echt de moeite waard J! Ik wil dit graag nog eens doen ;-)
Bedankt lieve Peter xxx!
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Mineraal van de maand
leadhilliet

Rik Dillen
Een eerste probleem dat we bij dit mineraal al hebben is het feit dat we niet goed weten bij welke
familie we het moeten klasseren: het is namelijk een lood sulfaat-carbonaat-hydroxyde. Normaliter
wordt het gecatalogeerd als een 'carbonaat met andere anionen', namelijk sulfaat en hydroxide.
We stellen even enkele familieleden aan u voor:
leadhilliet
macphersoniet (*)
susanniet (*)
northupiet
burkeiet (**)
(*)
(**)

Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2
Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2
Pb4(SO4)(CO3)2(OH)2
Na3Mg(CO3)2Cl
Na4SO4(CO3,SO4)2

monoklien
orthorhombisch
trigonaal
kubisch
orthorhombisch

macphersoniet en susanniet zijn polymorf (in dit geval trimorf) met leadhilliet; dat houdt in dat ze dezelfde samenstelling (en dus formule) hebben, maar een verschillende structuur.
burkeiet (genoemd naar W.E. Burke, 1880-1960): niet te verwarren met ernstburkeiet,
Mg(CH3SO3)2.12H2O, genoemd naar 'onze' welbekende Ernst Burke

Leadhilliet is monoklien-pseudorhomboëdrisch, met als roosterparameters a = 9.11 Å, b = 11.59 Å,
c = 20.82 Å, β = 90.46°, Z = 8. Pseudo-rhomboëderische kristallen zijn bijna rhomboëdrisch, maar
niet helemaal (Giuseppetti et al., 1990). Het is alsof de structuur een tikje gekregen heeft en wat
scheef gezakt is. Als je de vlakken erg nauwkeurig zou opmeten zou je tot de conclusie komen dat
de rhomboëders nét geen echte rhomboëders zijn. Enfin, nobody is perfect...
Over het algemeen komt leadhilliet voor als plaatvormige aggregaten, maar ook goedgevormde
kristallen komen hier en daar voor. Soms zijn de kristallen erg eenvoudig van vorm, soms zijn ze
enorm vlakkenrijk, met tientallen vormen.
Links: pseudoromboëder van leadhilliet afkomstig van Schultz/Mammoth mine, Pinal Co., Arizona, USA
(hierover meer details aan het einde van dit artikel)
Midden: pseudohexagonaal kristal van de typevindplaats Leadhills, S. Lanarkshire, Strathclyde, Scotland, UK
Rechts: een wat pseudohexagonaal kristal van Wanlockhead, Dumfries & Galloway, Scotland, UK
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Een complex leadhillietkristal (alle kristaltekeningen naar V. Goldschmidt, 1928).

Meestal zijn kristallen tabulair volgens [001], maar soms ook eerder prismatisch, tonvormig. In totaal zijn meer dan 40 vormen bekend. Tweelingvorming komt voor volgens {140}, {340} en {140},
wat zelfs aanleiding kan geven tot pseudohexagonale drielingen.
De splijting is perfect volgens {001}, de breuk is oneffen en het is broos. De hardheid is 2.5 à 3 in
de schaal van Mohs, en de densiteit ongeveer 6.55. Leadhilliet is doorschijnend, soms zelfs doorzichtig, en de kleur varieert van kleurloos/wit tot grijs,en diverse tinten van geel, groenachtig,
blauw en bruin. De streekkleur is wit. Het vertoont een hars- tot diamantglans, en op {001} een
typische parelmoerglans. Het is twee-assig negatief. Veel specimens fluoresceren lichtgeel onder
UV.
Leadhilliet kan, zelfs met gesofisticeerde methoden zoals X-stralendiffractometrie, moeilijk onderscheiden worden van susanniet (het X-stralendiffractogram is heel gelijkaardig). Bij verwarming tot
200°C kan leadhilliet overigens omgezet worden in susanniet, en deze omzetting is reversibel (bij
afkoeling wordt het dus terug leadhilliet) (Mrose en Christian, 1969). Volgens Bindi en Merchetti
(2005) gebeurt de transformatie in de range 50-82°C. Raman-spectrometrie biedt hier wel soelaas
(Frost, Kloprogge en Williams, 2003).
Leadhilliet is een zeldzaam secundair mineraal in de oxidatiezone van loodafzettingen. Het komt
vaak voor samen met o.a. cerussiet, anglesiet, lanarkiet, caledoniet e.a.
Leadhilliet werd in 1817 voor het eerst gevonden in een groeve bij Leadhills, en door Bournon
(bournoniet !) benoemd als 'Plomb carbonate rhomboidal'. De eerste analyse werd in 1820 uitgevoerd door Brooke, die dan weer als naam 'Sulphatricarbonate of lead' koos.
De Susanna mine (waarnaar susanniet genoemd is) bij Leadhills, Lanarkshire, Schotland, GrootBrittannië, wordt uiteindelijk als type-vindplaats beschouwd. Het werd in 1832 beschreven door
F.S. Beudant (naar wie overigens beudantiet genoemd werd). Ook in de buurt van de typevindplaats komt het nog hier en daar voor als mooie pseudohexagonale, kleurloze kristallen.
Om het niet al té gemakkelijk te maken zijn later nog een paar andere namen in omloop geraakt
voor hetzelfde mineraal: maxiet, psimythit (Duits), Ternärbleierz (Duits) e.a..

Links: leadhillite-XX van de
Mammoth-Saint Anthony Mine,
Tiger, Mammoth District, Pinal
Co., Arizona, USA. Foto © Rob
Lavinsky/iRocks.com.
Rechts: leadhilliet-XX van
Cumberland, Groot-Brittannië.
Wikimedia - Gegevens
fotograaf onbekend.
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Plaatvormig aggregaat van leadhilliet van Tsumeb, Otjikoto,
Namibië. Foto © Rob Lavinsky/iRocks.com.

Dehove vermeldt op MINDAT een Belgisch voorkomen, namelijk Masbourg (Biolet loodmijn ?),
Nassogne, Luxembourg, België, waar het vergezeld wordt van o.a. linariet, caledoniet, galeniet
e.a.. Foto's vind je op MINDAT (www.mindat.org/loc-15643.html).
Het wordt ook gevonden in de Grube Clara, Duitsland en enkele andere Duitse vindplaatsen.
In Groot-Brittannië komt het voor in Cumberland, Schotland, Derbyshire en Cornwall. In Griekenland wordt het zelden gevonden in de loodslakken van Pacha Limani, Lavrion. Heel mooie 2 cm
grote kristallen komen van Djebel Ressas in Tunesië.
In de Mammoth-Saint Anthony Mine, Tiger, Mammoth District, Pinal Co., Arizona, USA komt
leadhilliet frequent voor in heel mooie specimens, met mooi doorschijnend blauwe kristallen. verder komt het voor o.a. in de Rowley mine, Maricopa Co., Arizona en in de Blue Bell mine in San
Bernardino Co., California.
Tenslotte vermelden we nog het voorkomen van leadhilliet in het gezelschap van het wereldberoemde crocoiet van Dundas, Tasmanië, Australië.
Tsumeb staat bekend als recordhouder voor talrijke species, en voor leadhilliet is dat niet anders,
met ronduit schitterende centimeters-grote kristallen en mooie aggregaten, meestal kleurloos tot
wit, soms met een enigszins blauw- of groenachtige schijn. Kristallen tot meer dan 10 cm (het record staat op 15 cm !) komen hier (zij het héél uitzonderlijk) voor.
Type-materiaal wordt bewaard in het Musée d'Histoire Naturelle in Parijs.
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Een toemaatje: nota mbt de vindplaats Schultz/Mammoth mine (Arizona, USA).

3(7), 131-163.

Goldschmidt vermeldt bij dit kristal als vindplaats Shultz (Arizona) (weliswaar met
een andere schrijfwijze dus), met als bron: Farrington en Tillotson, Publ. Field Colom. Mus. 1908, 3, Tafel 50, Fig. 1). De volledige referentie van de publicatie blijkt
uiteindelijk te zijn 'Notes on various minerals in the Museum collection', van O.C.
Farrington en E.W. Tillotson Jr. (1908), in Field Columbia Museum Pub., Geol. ser.

We vonden het eigenaardig dat MINDAT als een van de vindplaatsen van leadhilliet vermeldt:
Schulz mine, Arizona (net zoals Goldschmidt - op de 't' na - zonder verdere gegevens, zoals bvb.
de County).
Met dank aan het internet kon dit probleem snel opgelost worden. In 1881 vestigde ene Frank
Schultz zich namelijk op de plek die later zou uitgroeien tot het dorpje Tiger (Pinal Co., Arizona),
omdat hij er rijke goudaders ontdekt had (en.wikipedia.org/wiki/Tiger,_Arizona). Die ontdekking
leidde later tot de ontwikkeling van een belangrijke goudmijn, tegenwoordig bekend als de Mammoth-Saint Anthony Mine (alias Mammoth Mine, St. Anthony Mine), St. Anthony deposit, Tiger,
Mammoth District, Pinal Co., Arizona, USA. Het oorspronkelijke kamp van Schultz werd naar hem
gewoon 'Schultz' genoemd, en er was zelfs van 1894 tot 1902 een postkantoortje met dezelfde
naam.
Meer dan waarschijnlijk is de vindplaats 'Schultz (Arizona)' die zowel door Goldschmidt als op
MINDAT vermeld wordt dus gewoon de voorloper van de Mammoth-Saint Anthony Mine.
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