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MKA-kalender
Vrijdag 11 december 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 sorbyiet.

20.15 h

'Mineralen identificeren met behulp van hun fluorescentie'

door Axel EMMERMANN

Mineralen identificeren met behulp van hun fluorescentie en een spectrometer… Axel Emmermann had het er
vorig jaar al over en hij heeft sindsdien al een stevig aantal specimens van onze
leden kunnen duiden. In deze nieuwe spreekbeurt komen een aantal nieuwe identificaties kort aan bod. Axel zal het ook hebben over een spannende speurtocht op
z’n Sherlock Holmes’ naar een onverklaarbare oranje fluorescentie in boraatmineralen. De ontknoping is even bizar als verassend. Een avondje met thriller-aspiraties. Er zitten ook een paar brokjes leuke informatie tussen voor de mineraalfotografen. Zeker komen, dus!

Zaterdag 12 december 2015 - werkgroep 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.
Deze lezing was oorspronkelijk gepland voor oktober 2015, maar om technische redenen is ze toen niet kunnen doorgaan. Maar zoals je ziet... uitgesteld is niet verloren!

Heeft u uw lidgeld 2016 al betaald ? Bedankt !
Vergeten ? Doe het dan nù !
Dan blijft u Geonieuws
zonder onderbreking ontvangen !
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Zaterdag 12 december 2015 - werkgroep micromineralen
Vergadering van de Werkgroep Micromineralen in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,
Edegem, van 13.30 h tot 16.30 h, o.l.v. Paul Mestrom.
Mineralen van Nederlandse vindplaatsen
Een paar groeven kunnen nu nog bezocht worden:
 de groeve van Winterswijk (o.a. calciet, pyriet, celestien en strontianiet)
 de storthopen van oude steenkolenmijnen in Limburg, met name de Laura-mijn in Eygelshoven
en de Emma-Hendrik-mijn in Brunssum.
Verder zullen we het hebben over:
 mineralen als zwavel en salmiak van de (lange tijd brandende!) storthoop van de WillemSophia-mijn in Kerkrade-West (vroeger Spekholzerheide).
 toevallige vondsten van andere locaties (bv fluoriet en calciet)
Uiteraard zijn er weer tegen democratische prijzen micromineralen beschikbaar en is er alle ruimte
voor determinaties en een gezellige babbel.

Belangrijk nieuws m.b.t. MINERANT 2016 !
Door omstandigheden buiten onze wil
moest de datum aangepast worden.
Minerant 2016 gaat door op

ZATERDAG EN ZONDAG 16 EN 17 APRIL 2016.
Noteer dit zeker al in je agenda !

Een heel korte beurzenkalender deze maand :
Harelbeke (BE), 6 december 2015, 10-17 h (Lithos)
Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke.
Luc Verfaillie, Houtkaai 28, 8000 Brugge.
Info :
 0474 758549,  stone-d-1971@telenet.be, www.lithos-harelbeke.org
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MKA-nieuws
Errata
In het artikel over Miller-indices Van Paul Tambuyser, 'Miller-indices zonder moeite', Geonieuws
40(8), 201-204 (2015) zijn twee typfoutjes aan het licht gekomen.
 Op pagina 204, § 2, regel 2 :  =  = 0° moet zijn  =  = 90°
 Op pagina 204, § 2, regel 10 : de vlakken (210), (110) en (010) zijn alle drie evenwijdig met de
c-as

Webnieuws
Onze website www.minerant.org bestaat uit een Nederlandstalig deel met veel informatie over de
MKA en over het mineralen verzamelen in het algemeen en een Engelstalig deel met links naar vele honderden sites die met mineralogie of het verzamelen van mineralen te maken hebben. Om het
de Nederlandstalige gebruikers gemakkelijk te maken, hebben we onder het menu-item "LINKS"
een nieuw menu-item aangebracht onder de noemer "nuttige links". Die pagina geeft een overzicht
van mineralogisch interessante links op het Engelstalig deel van de site. Je kunt ze ook rechtstreeks benaderen via www.minerant.org/MKA/links.html
Terugkeren naar het Nederlandstalig gedeelte van onze website kan je op iedere Engelstalige pagina via de knop "Nederlands" in de rechter kolom.
Paul Mestrom zet zich vol enthousiasme in voor onze website-pagina "foto van de week", wellicht
beter bekend als "een mineraaltje met een verhaaltje". Maar wij willen Paul daar niet alleen voor
laten opdraven en doen een oproep aan iedereen die ook wel eens een bijdrage wil leveren.
Ben je geen tekstschrijver maar wel fotograaf of omgekeerd, dan is dat geen probleem. Paul wil je
graag helpen bij het schrijven van een tekst en wil ook wel een foto van je steen maken (of laten
maken door iemand anders). Zo kun je ook jouw bijdrage op een mooie manier op onze site krijgen.
Als je op de overzichtspagina www.minerant.org/fotovdw/f-archief-2015.html kijkt, zie je dat inmiddels niet alleen Paul maar ook aardig wat anderen je zijn voorgegaan. We zien uit naar jouw
mineraaltje met jouw verhaaltje. Doe je mee, neem dan contact op met Paul Mestrom:
<pmestrom@home.nl>.

In memoriam
Op 20 oktober 2015 overleed totaal onverwacht Helene Hausmann, in de leeftijd van 93 jaar. Zij
was de moeder van Anny Van hee en schoonmoeder van Paul Van hee.
En op 25 september 2015 overleed eveneens onverwacht Leo Janssens, schoonbroer van Rik
Dillen. Leo was net 3 dagen ervoor 80 geworden.
Langs deze weg bieden wij de getroffen families ons welgemeend medeleven aan.
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De column van Cronstedt
Vers leesvoer
Ik sta er regelmatig van versteld dat er in deze digitale tijden blijkbaar steeds meer en
meer “echte mineralenboeken”
het licht zien. Gezien de opkomst en het succes van de ereader en al die andere gelijkaardige hebbedingen, zou je toch eerder verwachten
dat er een toename zou zijn aan digitale boeken over
mineralogie. Als uitgeverij neem je dan toch een risico om nog met papieren boeken af te komen, niet?
Nou ja, blijkbaar is er nog steeds een markt voor het
oude, vertrouwde, klassieke mineralenboek, dat je
gezellig in de hand kan nemen en kan genieten in je
favoriete leeshoekje, in het gezelschap van een goed
glas … (zelf in te vullen). Misschien ben ik dan toch
niet de enige die er nog steeds meer genoegen in
schept om in een echt boek te kunnen bladeren, dan
naar een scherm te staren en al dan niet te klikken
of te slepen ...
Wat nieuwe mineralenboeken betreft, worden we de
volgende weken in de watten gelegd, als we het oktobernummer van Lapis (2015) mogen geloven. Daar
staan immers niet minder dan 6 nieuwe uitgaven in!
En omdat niet iedereen Lapis grondig leest, hebben
we ze even voor je opgesomd.
Van Paul Rustemeyer is een nieuw boek uit over
toermalijn. Na zijn eerste werk, Faszination Turmalin,
is er nu het tweetalige Turmalin/Tourmaline, een
boek in het Duits en Engels dus. Boeken over dit mineraal zijn de laatste tijd blijkbaar erg in, want begin
dit jaar verscheen reeds een gelijkaardig tweetalig
werk over toermalijn: The World of Tourmaline/Die
Welt des Turmalin, een boek dat Gerhard Wagner
over zijn eigen toermalijnverzameling schreef, samen
met Mark Mauthner.

Gezien boeken van koffietafelformaat over mineralenregio's erg in de mode zijn, moest het er ooit van
komen. Weise Verlag heeft hier niet gewacht op een
initiatief van Bode en heeft Bernd Engelhaupt en Willi
Schüller, twee welbekende namen voor deze regio,
bereid gevonden om een echt fotoboek te maken
over Mineral Reich Eifel. Als de meer dan 1300 foto's
zo mooi zijn als deze op de cover, zal dit 340 pagina's tellende boek al snel een klassieker worden. Ik
ben alvast benieuwd of het voor €59.80 zal voldoen
aan mijn hoog gespannen verwachtingen.

Asterism Gems with a Star zou het eerste boek ter
wereld zijn dat uitsluitend over “edelstenen met sterren” gaat. Het werd geschreven door Martin Steinbach, telt 650 pagina's en zo'n 750 kleurenfoto's en
gaat voor €90 over de toonbank. Zeker een kandidaat voor de MKA-bib; lijkt me.
Misschien wel de meest verbazingwekkende publicatie is The Complete Mineral Index for Collectors, uitgegeven door Lapis. Dit is namelijk de eerste Engelse
versie van wat iedereen kent als Das Groβe Lapis Mineralienverzeichnis; zeg maar het Duitse equivalent
van de fameuze Glossary of Mineral Species. Gezien
vorig jaar nog een nieuwe (11de) editie van de Glossary verscheen, is dit boek wel concurrentie van het
zuiverste kristalwater. Ik ben erg benieuwd hoe de
Amerikaanse vakpers en ditto verzamelaars gaan
reageren op dit toch wel onverwachte initiatief. Qua
prijs zit de Index van Lapis alvast goed: slechts
€24.80, terwijl je voor de Glossary $34.00 moet ophoesten.

Bibliofiele groetjes,
Axel

Naar goede gewoonte verschijnt er net voor de
beurs van München een nieuwe extraLapis, nummer
49 in de reeks, die deze keer de kwartsvariëteit Amethyst behandelt. Ik kijk alvast uit naar de recensie
van Raymond en de reacties van onze e-minners.
Na Meisterwerke Sächsischer Minerale (1994) en The
World's Mineral Masterpieces (2002) is Drawings of
Mineral Masterpieces (2015) het derde boek van

kunstenaar Eberhard Equit. Zoals gewoonlijk is ook
dit boek eerder een collectors item: beperkt qua oplage (slechts 350 exemplaren) en gepeperd qua prijs
(€350 voor de “normale editie”, €900 voor de “exclusieve” versie).
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Boekrecensie
ExtraLapis 48: 'Baryt'

Raymond Dedeyne
Uitgegeven door Christian Weise Verlag, München in 2015,
diverse auteurs, ISSN 0945-8492, pp 114, 210 x 295 mm, 700
gram, softcover, 19,80 Euro (excl P&P)
Bariet is een veelvoorkomend mineraal, dat zich bovendien ook nog eens in talrijke fascinerende vormen en aantrekkelijke kleuren voordoet: allemaal redenen waarom het bij verzamelaars bijzonder populair is. Als er daarenboven geen redelijk verkrijgbare en min of meer leesbare monografie over beschikbaar is dan kun je je voorstellen dat velen deze nieuwe aflevering binnen de extraLapis-reeks
met vrij hoge verwachtingen tegemoet zagen.
Ditmaal opteerde Weise Verlag voor een cocktail van enerzijds algemene bijdragen, allemaal geschreven door Paul Rustemeyer en anderzijds artikels over specifieke barietvindplaatsen, van de hand van
diverse auteurs. Er wordt geopend met een uiteenzetting over barietvoorkomens en hun ontstaan (8
pp), die helaas nogal zwaar op de maag valt: zonder een redelijke geologische achtergrond zal je hierover wel niet veel verder vertellen.
Vervolgens wordt de kleur van bariet behandeld over een ruime 15 pagina’s: dit beperkt zich echter
tot een staalkaart van (weliswaar goede) foto’s van wat zo allemaal kan, zonder echter op het waarom
in te gaan. Dan komt bariet uit Lubin, Polen aan de beurt (4 pp), vooral bekend van de geslepen schijven met marcasiet omhulling: ongeslepen, goed gekristalliseerde specimens zijn nagenoeg onvindbaar. Diverse Marokkaanse barietvoorkomens passeren de revue (12 pp), waarbij de aandacht vooral
naar de recente vondsten van blauwe kristallen uit de buurt van Nador gaat.
Zwitserse alpiene bariet krijgt 4 pagina’s toegemeten - nogal ruim voor een regio die niet echt om zijn
bariet bekend staat. Dan is het weer tijd voor een algemene bijdrage, ditmaal over de kristalvormen
van bariet (14 pp): hier worden eenvoudige basisvormen op zeer aanschouwelijke wijze stapsgewijs
uitgebouwd tot de meest complexe kristallen. In een Duitse uitgave mag uiteraard de nationale Duitse
bariettrots niet ontbreken: de Clara-mijn wordt uitgebreid behandeld over 10 pagina’s, met aandacht
voor zowel haar ontginning als haar specifieke barietkristalvormen.
Dan zijn de wereldwijde barietproductiecijfers en -toepassingen aan de beurt: een lovenswaardige
maar helaas (te) korte poging (2 pp) om de modale verzamelaar iets meer achtergrondkennis bij te
brengen (jawel, bariet dient niet alleen om er mineralenverzamelingen mee op te fleuren: het heeft
ook nog enkele andere toepassingen!). Bariet uit Pohla, Sachsen is het volgende onderwerp - of hoe
de toenmalige DDR in de tweede helft van de jaren 1980 aan 'specimen mining' deed om vreemde
deviezen te bemachtigen. Dan gaat de aandacht naar achtereenvolgens de klassieke Britse (8 pp) en
de schromelijk ondergewaardeerde Chinese bariet (6 pp). Over de volgende 4 pagina’s wordt bariet
vergeleken met zijn naaste verwanten celestien, anglesiet en anhydriet en er wordt afgesloten met
een bespreking van speciale groeifenomenen (18 pp) - voor de modale verzamelaar terug vrij zware
kost.
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De algemene lay-out en het fotowerk van dit volume zijn, zoals we dat gewend zijn van extraLapis,
weer eens onberispelijk en de afzonderlijke bijdragen zijn - enkele uitzonderingen niet te na - redelijk
goed verteerbare kost. Deze nieuwe uitgave is weer eens een hebbeding dat mede door de relatief lage prijs wel zijn weg naar menige koffietafel zal vinden.
Dat betekent echter niet dat een en ander niet beter had gekund. In een werkje van deze omvang
kun je uiteraard onmogelijk alle wereldwijde barietvoorkomens de revue laten passeren, maar de finale keuze had ik wel iets meer gebalanceerd verwacht. De talrijke klassieke vindplaatsen uit pakweg
Frankrijk, Peru, Roemenië en Sardinië blijven volslagen onbesproken terwijl dan wel weer plaats wordt
ingeruimd voor bijdragen over voor verzamelaars relatief minder belangrijke voorkomens zoals Lubin
en Zwitserland. Enkele van de algemene hoofdstukken (in casu over voorkomens en hun ontstaan en
over groeifenomenen) veronderstellen een vrij stevige achtergrondkennis: een gemiste kans om terzake minder beslagen verzamelaars mee aan boord te krijgen (terwijl die kans wel uitstekend benut
wordt in de bijdrage over kristalvormen!).
Globaal gezien lost dit werk de bij aanvang gestelde hoge verwachtingen vrij redelijk in maar mede
door deze tekortkomingen is een finaal “uitstekend” eindverdict toch iets te hoog gegrepen: een gewoon 'goed' zal moeten volstaan.
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Uit de oude doos:
diamant voor
calciet

Paul Van hee

Calciet op kwarts van
Mont-sur-Marchienne
Verzameling en foto
© Ludo Van Goethem

Ergens in de jaren zestig, ik denk in 1965 (in de vorige eeuw dus) wilden wij met de MKA ook wel
eens op uitstap gaan. In Vlaanderen wonend was het toen ook al niet vanzelfsprekend om zomaar
ergens binnen te geraken. De Mineralogische Kring Antwerpen was nog vrij jong, de gemiddelde
leeftijd zo rond de 40 jaar, het aantal leden ver daaronder.
Mijn vader, Albert Van hee, ging toen al geregeld de vergaderingen van AGAB in Luik bijwonen.
Voor hem was dat gemakkelijk omdat hij bij de douane in Hasselt werkte en in de week daar zelfs
logeerde in een klein appartementje. In Luik waren er wel mensen die toegang hadden tot groeven
en zij hadden er ook de nodige contacten. Vader haalde daar de problematiek aan van het bezoeken van vindplaatsen. Een persoon zei dat hij ons wel bij een bepaalde vindplaats kon brengen
waar mooie calcietkristallen konden gevonden worden. En zo werd dus een afspraak gemaakt met
ene meneer Roger Hubin. Hij zou ons die vindplaats tonen maar wilde een wederdienst, iets in de
plaats, maar wat? Jawel, een diamant!
Vader was toch wel een ietsje achterdochtig; een diamant voor calciet? Het moest dan wel echt de
moeite zijn hé! In ieder geval, die bewuste dag gingen we, met een voor die periode vrij grote karavaan richting Charleroi waar we een afspraak hadden met Roger Hubin, die ons naar de groeve
van Mont-sur-Marchienne bracht. Vader ging eerst een stuk van de groeve verkennen, nog altijd
wat achterdochtig, maar kwam dan toch tot het inzicht dat er wel degelijk interessant materiaal te
vinden was, en Roger kreeg zijn diamant.
Aan de deelnemers aan de excursie vroeg vader of ze wilden bijdragen voor de kosten van die diamant en ze betaalden 20 BEF (zo'n 0.5 hedendaagse euro's) per familie als bijdrage (dit laatste
was ik overigens vergeten, maar vorig jaar werd die anekdote door de familie Van Mirlo terug aangehaald tijdens onze mini-beurs in 's Gravenwezel).
Enkele weken later ging ik op een zondag met mijn lief, nu nog altijd mijn echtgenote Anny, naar
de groeve. Na enkele uren duchtig kappen had ik al enkele kistjes klaar liggen om in de auto, een
Mini-Morrisje, te leggen toen er plots iemand de groeve binnenreed en in onze richting kwam.
"Avez-vous une autorisation? Savez vous qu'il est défendu de rentrer dans la carrière le dimanche?"
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Natuurlijk wisten wij dat niet... Toen de man, hij bleek de baas van de groeve te zijn, aan de hand
van mijn kennis van de taal van Molière hoorde dat wij uit de Vlaanderen kwamen kreeg hij een
aanval van medelijden. Ik mocht alles meenemen wat ik had gekapt, wij mochten ons in zijn bureel wassen, kregen van hem specimens mee die op zijn bureau lagen en alle verdere informatie
om na afspraak op een weekdag de groeve opnieuw te bezoeken, wat we uiteraard ook gedaan
hebben. Gelukkig hadden ze toen juist gedynamiteerd en vonden we de ondertussen wereldbekende calciet tweelingen, sommige tot 15 cm groot.
Deze bekende groeve, die ondertussen gesloten is, werd nadien nog door heel veel verzamelaars
bezocht, en met (heel veel) succes.
In 2001 verscheen over de groeve van Mont-sur-Marchienne een prachtig artikel van Jonville, Phillipo en Warin in het tijdschrift 'Le Règne Minéral" (nummer 42) - een echte aanrader! Voor enkele
andere interessante artikels in dit verband verwijzen we naar de literatuurlijst.

Literatuur
Hubert F. (2001), 'La carrière de Mont-sur-Marchienne, Hainaut, Belgique: la calcite dans tous ces états', Ass.
des Micromonteurs de Minéraux Montign-le-Tilleul
Jonville J.M., Philippo S., Warin R. (2001), 'Les calcites de la carrière de Mont-sur-Marchienne, Hainaut, Belgique', Le Règne Minéral # 42.
Neutkens, H. (2014), 'Calcite from Belgium', Mineralogical Record 45(2), 235-248

Stilbiet op rhodochrosiet uit Bulgarije:
een niet zo alledaagse paragenese
Raymond Dedeyne en Herwig Pelckmans
Zondagmorgen 7 december 2014 - acht uur ‘s morgens - de beurs van Harelbeke. Traditiegetrouw
ben ik (RD) ook dit jaar terug standhouder - overigens zeer tegen mijn zin, want eigenlijk ben ik
als hardcore verzamelaar gemaakt om vóór in plaats van achter de verkoopstafel te staan - maar
ja, een mens moet toch ergens zijn surplusspecimens kwijtraken?
Mijn stand is al opgebouwd en ik heb dus nog ruim de tijd om vóór het grote publiek zijn opwachting maakt op strooptocht te gaan bij mijn collega-verkopers. Een oude bekende en tevens goede
verzamelaar uit het Brusselse liquideert eens te meer een deel van zijn persoonlijke verzameling en
daar steken gewoontegetrouw weer enkele interessante stukken bij uit het voormalige Oostblok.
Daaronder een specimen rhodochrosiet uit Madan, Bulgarije van 10 op 14 centimeter, dat hij jaren
geleden zelf gekocht heeft op een (toentertijd nog) Tsjechoslovaakse beurs. De rhodochrosiet lijkt
sterk op de bloemkoolachtige aggregaatjes uit de regio’s Maramures,Roemenië of Chalkidiki, Griekenland, op zichzelf dus niet bepaald een schoonheid: op de Lavinsky-schaal van superlatieven zou
dit beslist geen al te hoge ogen gooien.
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Het specimen in kwestie.
De beige resp. roze kleur levert
helaas fotografisch héél weinig
contrast op. In de inzet hebben we
de stilbietkristallen uitvergroot.
Verzameling Raymond Dedeyne,
foto © Herwig Pelckmans.

De roze kleur is echter goed: toen dit specimen werd gemaakt is God/Allah/de Natuur/… (vul zelf
maar in al naar gelang je eigen levensbeschouwelijke overtuiging) niet bepaald zuinig geweest met
het mangaan. Wat echter het meest opvalt is de vindplaats: Madan is in eerste instantie bekend
om zijn galeniet (en dan nog geen klein beetje) en enkele andere sulfiden - maar van rhodochrosiet uit diezelfde lokaliteit heb ik nog nooit gehoord. Het ding is echter hoegenaamd niet duur en ik
neem dus maar het risico: hoe het dan wel zit met die vindplaats vis ik thuis zelf wel verder uit.
Als standhouder heb ik later op de dag ruim de tijd om het specimen van naderbij te bekijken. Met
de loep zie je ergens in het midden duidelijk een goudgeel kristalletje dat waarschijnlijk wel pyriet
zal wezen. Meer opvallend echter zijn de vele kleine millimetergrote kristalletjes die royaal zowel
op de voor- als achterkant van het specimen verstrooid liggen. Ze zijn latvormig, doorgaans goedgevormd, dubbelbeëindigd, kleurloos glanzend en vormen vaak kleine stapeltjes die er in het midden iets ingesnoerd uitzien. Onwillekeurig moet ik daarbij denken aan stilbiet - maar dat kan toch
niet? Zeg nou zelf: rhodochrosiet uit Bulgarije is op zichzelf al vreemd genoeg zonder dat we daar
ook nog eens stilbiet moeten tegenaan gooien - wordt dat niet van het goede teveel?
Gaandeweg echter beginnen de kleine kristalletjes mij meer en meer te intrigeren. Ik laat het
specimen zien aan medestandhouders en tevens MKA-wapenbroeders Rik Dillen en Iván Blanco, en
vreemd genoeg gaan ook hun gedachten automatisch de stilbiet-kant uit… Dan maar advies gezocht bij een Franse standhouder die ik vooral ken vanwege zijn expertise op het gebied van mineralen uit de regio Maramures, Roemenië. Die bekijkt mij en mijn specimen op zijn minst wantrouwig: van stilbiet uit Roemenië/Bulgarije heeft hij nog nooit gehoord. Hij haalt er dan zelf nog maar
twee andere Franssprekende experts bij (ik ken ze zelf niet maar afgaande op de manier waarover
hij over hen spreekt veronderstel ik nog grotere autoriteiten dan hijzelf) en die bezweren mij categoriek: de raadselachtige kristalletjes zijn bariet, zeker géén stilbiet! Ter ondersteuning van hun visie word ik bedolven onder een lawine van Franse mineralogische en geologische termen die mij
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wel niet allemaal even duidelijk zijn maar waaruit ik toch de flarden 'stilbite point du tout, totalement exclu pour un gisement comme Cavnic' en 'barytine définitivement oui' oppik.
Later op de dag komt de eerste expert mij bovendien nog melden dat hij mijn specimen onder een
binoculair heeft bekeken en dat hij - gebaseerd op puur kristallografische observaties en een jarenlange ervaring ter zake- met nagenoeg honderdprocentige zekerheid tot het besluit is gekomen dat
de kleine kristalletjes inderdaad bariet zijn. Géén stilbiet dus, wél bariet: dat is een visie waarvoor
ik wel sympathie kan opbrengen. Want zeg nou eerlijk: stilbiet op rhodochrosiet en dan nog uit
Bulgarije - komaan zeg, we moeten het hier toch niet ál te bont willen maken?? Mijn nieuwe aanwinst zal dus wel ordinaire rhodochrosiet met nog ordinairdere bariet uit de regio Maramures,
Roemenië wezen en dat is dan ook de uiteindelijke overtuiging waarmee ik op het einde van deze
beursdag huiswaarts rijd.
Maandag, 8 december, ’s morgens vroeg: nog voor ik kans heb gezien om zelf op MinDat de zin of
onzin van de combinatie rhodochrosiet/stilbiet/Bulgarije na te trekken (je weet toch maar nooit…)
mailt Iván mij met de boodschap dat die wél degelijk voorkomt in de Starnitsa afzetting, Davidkovo
ertsveld, Rhodope gebergte in Bulgarije. Madan - ook in het Rhodope gebergte - ligt daar amper
80 km zuidoostelijk vandaan. De bijgevoegde fotolinks liegen er niet om: dit is sprekend mijn specimen! Ook Rik doet nog zijn e-duit in het zakje en bevestigt dat hij nog steeds gelooft in de
stilbiet-hypothese.
Allemaal goed en wel jongens, maar waar blijf ik dan met de (bariet)conclusie van drie gerenommeerde Franse specialisten - die kan ik toch zomaar niet naast mij leggen? Ik begin er nu toch
schoon genoeg van te krijgen: wat we hier nodig hebben is een of andere kwantitatieve parameter
die eenduidig het een kan bevestigen en tegelijk het andere uitsluiten - zo niet blijven we hier aanmodderen tot Sint Juttemis. Ik besluit Herwig Pelckmans te contacteren - het MKA baken in nood
bij menig determinatieprobleem. Die is blijkbaar ook wel geïntrigeerd want hij bevestigt dat hij
eerstdaags zijn licht over het specimen zal laten schijnen.
Zaterdag, 13 december, vóór de MKA kristallografieles: blijkbaar hebben de micromounters zich ’s
morgens al onledig gehouden met het uitgebreid bekijken van mijn specimen en daarbij zijn ze
eensluidend en met een vijfennegentig procentige zekerheid tot het besluit gekomen dat de
kristalletjes in kwestie stilbiet zijn. Het pyriet-achtige kristalletje is waarschijnlijk chalcopyriet met
daaronder nog eens sfaleriet. Heel flink, jongens, maar ik wil zo stilaan wel absolute (nou ja: 99,9
procentige) zekerheid!
Herwig stelt voor de brekingsindex van de 'kristalletjesmaterie' te bepalen: die van bariet en stilbiet
liggen in alle geval voldoende uit elkaar om hier een eensluidende finale conclusie toe te laten.
Laat nou net de avond voordien Theo Muller dit onderwerp uitvoerig in een lezing voor het MKApubliek hebben toegelicht. Ik haast mij dan ook te stellen dat ik akkoord ga met de voorgestelde
techniek. Nadat een poging om enkele kristalletjes los te priegelen door middel van een plastic
spatel jammerlijk mislukt (waarmee eens te meer wordt bewezen dat minerale specimens vaak
veel steviger zijn dan doorgaans wordt aangenomen) worden de grovere middelen ingezet: met
een stalen mes lukt het uiteindelijk wél.
Maandag, 15 december: Herwig heeft zijn weekend blijkbaar nuttig doorgebracht want hij brengt
per e-mail al verslag uit van zijn activiteiten ter zake. Samenvattend komt het hier op neer dat hij
er in geslaagd is de identiteit van de kristalletjes in kwestie éénduidig te bepalen via het observeren van de verschuiving van de Becke-lijn. Nu ga ik de desbetreffende techniek hier niet zelf in detail beschrijven: daarvoor voel ik mij - zelf na Theo’s uitstekende uiteenzetting van de vrijdag
daarvoor - nog te zeer leek in de desbetreffende materie en het laatste wat ik wil is wel dat door
een gebrek aan competentie van mijnentwege hier plots compleet nieuwe optische wetmatigheden
aan het licht zouden komen. Nee - dan laat ik liever Herwig zelf aan het woord:

'Elk mineraal dat niet opaak is (en dus licht doorlaat) heeft één, twee of drie brekingsindices. Deze
brekingsindices zijn kenmerkend voor elk mineraal en kunnen dus gebruikt worden om het onder-
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scheid tussen twee verschillende mineralen te maken. Bij meerdere brekingsindices zijn het uiteraard de uiterste waarden die met elkaar moeten vergeleken worden. Indien de brekingsindex A
van een mineraal kleiner is dan de brekingsindex C van een ander mineraal kan je met een vloeistof, waarvan de brekingsindex B tussen A en C ligt, bepalen om welk mineraal het gaat.
Je dompelt daarvoor een kristalletje onder in een vloeistof met een goed bekende brekingsindex en
kijkt of zijn brekingsindex groter of kleiner is dan die van de vloeistof. Een kristalletje of een korrel
is aan de randen meestal dunner dan in het midden, en zal zich daardoor gedragen als een kleine
lens, die het licht een beetje zal afbuigen. Daardoor ontstaat er een vrij heldere witte lijn, de
'Becke lijn', die de rand van de korrel volgt. Indien de brekingsindex van het kristalletje groter is
dan die van de vloeistof er rond, zal het licht convergeren naar het centrum van de korrel. Is de
brekingsindex kleiner, dan zal het licht divergeren naar de rand van de korrel. Door de tafel van de
microscoop te bewegen, kan men duidelijk zien hoe de Becke lijn zich gedraagt.
In onderhavig geval (stilbiet of bariet?) is de brekingsindex van stilbiet 1,513 (of kleiner, zowel
voor stilbiet-Na als voor stilbiet-Ca); voor bariet is die 1,634 (of groter). De vloeistof wordt zodanig
gekozen dat haar brekingsindex tussen die twee waarden in ligt - hier wordt geopteerd voor anijszaadolie met een waarde van 1,55. Daarvan wordt een druppeltje op een voorwerpglaasje gedeponeerd, het kristalletje wordt daarin ondergedompeld en het geheel wordt bedekt met een dekglaasje. Er wordt scherpgesteld en dan wordt de Becke-lijn in het beeld geobserveerd: daarvan is
bekend dat ze zich bij een dalende tafel gaat bewegen naar het medium met de hoogste brekingsindex toe. In ons geval zien we dat bij dalende tafel de lijn zich beweegt naar de vloeistof toe:
daaruit volgt dat laatstgenoemde een brekingsindex moet hebben die hoger is dan die van het kristalletje of omgekeerd: dat die van het kristalletje lager moet zijn dan de 1,55 van de anijszaadolie.
Aan die voorwaarde voldoet stilbiet wél en bariet hoegenaamd niet en daarmee is onomstotelijk
bewezen dat het hier om stilbiet gaat.'
En daarmee is in deze materie uiteindelijk het verlossende verdict gevallen: ik kan mij - niet zonder
enige trots - de bezitter noemen van een (niet eens zo courant) specimen rhodochrosiet met
stilbiet uit Starnitsa, Davidkovo, Rhodope gebergte in Bulgarije!
Rest mij nu enkel nog - in navolging van een roemruchte TV keukenheld - even te recapituleren
wat we hierbij zo allemaal nog geleerd hebben:
 geloof experts (en vooral diegenen die zichzelf die titel toemeten) nooit zomaar voetstoots
 de MKA-determinatieservice beschikt over een uitgebreide expertise (al vermijden ze daarbij
angstvallig- het voorgaande punt in acht nemende - zichzelf expert te noemen) en daarbij hebben ze niet altijd hypergesofisticeerde (en -dure) apparatuur nodig
 MKA-lezingen over ogenschijnlijk exotische (determinatie)technieken hebben (in tegenstelling
met wat je soms wel eens geneigd bent te denken) wel degelijk praktische toepassingen voor
de modale verzamelaar.
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Mineraal van de maand
sorbyiet

Rik Dillen
Candelaria, Nevada in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Bron: Nevada State Historical Society Photo Collection

't Is lang geleden, maar deze keer nemen we nog eens een sulfozout op de korrel. Zoals zo vaak
mogelijk wanneer we een of andere wetenschappelijke term in de mond (of het computerscherm)
nemen, verdient het woord 'sulfozout' een woordje extra uitleg.
Sulfozouten zijn complexe sulfiden met als algemene formule AmBnXp. Daarin is A een of ander metaalion, zoals bvb. koper, zilver, lood, thallium, ijzer, en minder frequent kwik en zink. B stelt ionen voor
van zgn. 'halfmetalen', zoals bvb. arseen, antimoon, bismuth, en soms (alweer veel minder frequent)
germanium, tin en vanadium. X stelt het element zwavel voor, dat soms vervangen is door selenium of
tellurium (die netjes onder elkaar staan in de tabel van Mendeljev, en dus nogal analoge chemische
eigenschappen hebben). Er zijn ongeveer 200 dergelijke sulfozouten beschreven; meestal gaat het om
eerder zeldzame tot erg zeldzame species.
Vroeger stelde men sulfozouten voor als afgeleid van hypothetische thioarseen- of thioantimoonzuren
(bv. HSbS2, H18As4S15, H3AsS3). Maar de laatste jaren werd via X-straaldiffractometrische studies vastgesteld dat dat structureel niet klopt. We houden het hier dus gewoon bij de hogerbeschreven formule-voorwaarde.
De complexiteit van de structuren suggereert al dat ze gevormd zijn bij een lage temperatuur. Vooral
de vindplaats Lengenbach (Binntal, Wallis, Zwitserland) en een veel minder bekende vindplaats bij Madoc, Ontario, Canada kunnen beschouwd worden als de bakermat van de studie van de structuur van
sulfozouten. Onderzoeksgroepen die met deze beide vindplaatsen bezig waren hebben tientallen dergelijke structuren haarfijn ontrafeld. Wie geïnteresseerd is moet zeker eens de webpagina
www.lengenbach.com/minerals.php bekijken.

Sorbyiet behoort in de klassificering volgens Strunz tot de groep van de 'niet-geklassificeerde sulfozouten', met andere woorden de structuur is nog altijd niet helemaal op een bevredigende wijze
opgelost. We kaderen sorbyiet even in een groep van lotgenoten:
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sorbyiet
madociet
petroviciet

CuPb9(Sb,As)11S26
Pb19(Sb,As)16S43
Cu3HgPbBiSe5

Madoc, Ontario, Canada
Madoc, Ontario, Canada
Petrovice, Tsjechië

Een eerste beschrijving werd in 1967 gepubliceerd door Jambor. De formule werd al een paar keer
herzien, o.a. door hemzelf (1982), en in 2008 door het team van Moëlo, bij gelegenheid van een
eindrapport over de nomenclatuur van de sulfozouten, maar de structuur is nog altijd niet in detail
beschreven.
Sorbyiet is monoklien, puntgroep 2/m. De zeldzame microkristallen die bestaan zijn tabulair tot
prismatisch, een beetje verlengd volgens [010] en meestal sterk gestrieerd evenwijdig met [010].
Tweelingvorming werd waargenomen onder de microscoop. De roosterparameters zijn a = 45.1 Å,
b= 4.14 Å, c = 26.5 Å, β = 113°25' en Z = 2.
Het vertoont een perfecte splijting volgens {001}. De hardheid in de schaal van Mohs kon niet bepaald worden wegens gebrek aan voldoende grote fragmenten, maar de Vickers hardheid (met 50
g), die met een daarvoor uitgeruste microscoop gemeten wordt, bedraagt ongeveer 175. Sorbyiet
is grijs, en de streepkleur is zwart. Het vertoont een uitgesproken metaalglans, een sterk
pleochroisme en is anisotroop.
Sorbyiet is van hydrothermale oorsprong, en komt meestal voor in gemetamorfoseerde kalksteen
of dolomiet, meestal samen met tal van andere sulfiden en sulfozouten.
De typevindplaats is de Taylor Pit, Huntingdon Township, Madoc, Hastings Co., Ontario, Canada.
Reeds in de jaren twintig was men in de buurt van Madoc op zoek gegaan naar ontginbare ertsen
en mineralen; men was voornamelijk op zoek naar fluorietafzettingen. Een paar stukken met grijze
adertjes werden aan de Canadese geologische dienst bezorgd, die vaststelde dat er mogelijk nieuwe mineralen aanwezig waren. Pas in 1962 werd dat door Jambor bevestigd. Men heeft wat moeten zoeken om de vindplaats terug te lokaliseren. In 1966 heeft men ongeveer 1000 kg materiaal
doorzocht, waarvan ongeveer 200 stukken sulfide-korrels bevatten. Het meest voorkomende nieuwe mineraal was, zo zou later blijken, veeniet.
Bij de ontdekking van dit voorkomen was net de onderzoeksmachine van Lengenbach-mineralen
op volle toeren gekomen, en de interesse was dan ook groot toen in de bewuste Taylor concessie
ook een aantal nog onbekende sulfozouten ontdekt werden. Onmiddellijk werd de vergelijking gemaakt met het voorkomen van Lengenbach. Er zijn wel een paar serieuze verschillen.

Sorbyietkristallen van de
Candelaria mine, Mineral
Co., Nevada, USA.
Beeldbreedte 5.4 mm.
Verzameling en foto
© Jesse Crawford.
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Ten eerste werden in Madoc zeer plaatselijk een paar honderd kilo materiaal onderzocht, wat maar
een fractie is vergeleken met Lengenbach. Ook de chemie van de mineralen die er gevonden werden was totaal anders, en dat kwam door het feit dat in Madoc antimoon de bovenhand heeft, terwijl in Lengenbach duidelijk arseen in de meerderheid is. De twee enige gemeenschappelijke sulfozouten zijn baumhaueriet en geocroniet. Verder zijn in de dolomiet van de Lengenbach groeve talrijke kleine holtes aanwezig, terwijl de matrix in Madoc veel compacter is. Het gevolg is dat in Madoc veel minder kristallen voorkomen, en als ze al voorkomen zijn ze heel klein. Sorbyiet komt in
Madoc maar heel sporadisch voor in uiterst kleine fragmentjes.
Dit heel beperkte vindplaatsje werd uiteindelijk de type-vindplaats voor 9 sulfozout-mineralen: dadsoniet, guettardiet, launayiet, madociet, playfairiet, sorbyiet, sterryiet, twinniet en veeniet
In 1978 kon een Canadese verzamelaar, Irwin Kennedy, mij nog een specimen van veeniet en
sterryiet bezorgen. Een paar jaar geleden is een (andere) plaatselijke verzamelaar nog op zoek gegaan op de plaats delict, maar hij heeft me helaas moeten melden dat hij geen enkel stukje meer
gevonden heeft met zichtbare sulfozouten.

Het mijngebied van Candelaria anno 2010.
Foto © Alvis Hendley.

Veel meer materiaal werd later gevonden in de zilvermijn van Candelaria, Mineral Co. (what's in a
name ?), Nevada, USA. Het komt er voor in microkristallijne vorm, en heel zelden werden wel eens
kristalletjes gevonden tot 3 mm. De matrix is een witte kwarts, waarin ook pyriet, arsenopyriet, en
jamesoniet voorkomen. De kans is groot dat er in dit materiaal nog nieuwe mineralen zitten, maar
het zal niet zo gemakkelijk zijn om die te ontdekken ;>)
Sinds 1980 concentreert de mijnbouw (zilver) zich hoofdzakelijk in de Kinross Gold Candelaria mine
op de Mount Diablo. De zilverafzettingen werden ontdekt in de tweede helft van de negentiende
eeuw, en al gauw ontstond er een kamp, en later zelfs een stadje, 'Candelaria'. Het leven was er
zo goed als onmogelijk omdat in het gebied absoluut geen water te vinden is. Tegen de tweede
wereldoorlog was het dan ook vervallen tot een echte 'Ghosttown'.
En voor de rest komt sorbyiet ook nog als 'specialleke' voor in Kyrgizië, Indonesië en (hoewel ik
onvoldoende bevestiging gevonden heb) in Jas Roux, de bekende vindplaats van zeldzame sulfozouten, analoog aan Lengenbach, in de Franse alpen.
Sorbyiet werd genoemd naar de Britse geoloog Henry Clifton Sorby (1826-1908). Hij is een van de
grondleggers van microscopische studiemethodes van mineralen en metalen, met als belangrijke
publicatie: 'On the Microscopical Structure of Crystals'. Hij was een van de pioniers van de petrografie. In 1863 legde hij de grondslagen voor de optische metallografie, waarmee hij de structuur
van staal beter kon bestuderen. Hij was, dank zij deze toen nieuwe techniek, de eerste om aan te
tonen dat de aanwezigheid van koolstof in het kristalrooster van ijzer en staal een fundamentele
invloed heeft op de mechanische eigenschappen van staal. Hij bereidde zo de weg voor naar de
massaproductie van staal via het Bessemer-procédé.
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Henry Clifford Sorby. Dit portret bevind zich in de Mappin
Hall van de University of Sheffield, en werd rond 1890 geschilderd door een onbekende schilder.

Hij was onvoorstelbaar multidisciplinair binnen zijn vak, en was evengoed geïnteresseerd in kleurstoffen in planten en dierlijk weefsel, de temperatuurverdeling in het water van estuaria en paleontologie (hij ontwierp o.a. een methode om slijpplaatjes te projecteren). Hij was een van de stichters van de Universiteit van Sheffield, die in 1905 opgericht werd. Verschillende prijzen en medailles werden naar hem genoemd. Een grote meneer in de mineralogie én de metallurgie dus !
In 1976 werd zijn naam vereeuwigd toen een bergkam (in feite een zgn. 'wrinkle ridge') in de Mare
Serenitatis op de maan naar hem 'Dorsa Sorby' genoemd werd.
Wie zich wil verdiepen in leven en werk van Henry Sorby verwijzen we graag naar het internet:
Google gewoon met als zoekterm 'Henry Clifton Sorby', en je bent een paar uur zoet met lezen.
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Een prima microscoopverlichting
voor weinig geld
Paul Van hee
Bij IKEA zijn lampen op een flexibele arm te koop die prima geschikt zijn als verlichting voor een
stereomicroscoop. Het gaat om lampen van de reeks Jansjö; er bestaat zowel een model type bureaulamp, op een verzwaarde voet, als een model 'klemlamp'. Deze armaturen hebben een powerstekker met omvorming van 220 naar 4 V (0.75 A), en ze verbruiken amper 3W. Meer informatie
over de bewuste lampen vind je op http://www.ikea.com/be/nl/search/?query=jansj%C3%B6.



Links het model bureaulamp op voet,
rechts het model met
bevestigingsklem

Ik heb een bevestigingssysteem voor mijn microscoop (merk: 'Viking') gemaakt dat voor beide types geschikt is. Je gaat tewerk als volgt. Boor eerst twee gaten (diameter 3 mm) in de basisvoet
van de microscoop. Daarin wordt (metrische) draad getapt van 4 mm. Via de binnenzijde (= onderzijde) van de voet worden twee bouten vastgezet, zodat de kant met draad er bovenaan uitsteekt. Daar kan dan telkens een vleugelmoer opgedraaid worden. Dan wordt een plankje voorbereid met geschikte afmetingen en aangepast aan de vorm van de microscoopvoet in kwestie, met
de nodige gaten. Alles monteren, en klaar is kees... De werkwijze wordt verduidelijkt aan de hand
van een paar foto's (volgende pagina).
Deze LED-lampjes produceren zo goed als geen warmte, en, vergeleken met een klassiek verlichtingssysteem op basis van een halogeenlamp met lichtgeleidende glasvezelarmen is geen ventilator
nodig. Ook voor fotografische doeleinden is deze verlichting geschikt... net iets anders dan de
overspanningslampen die jaren geleden gebruikt werden, a rato van eventjes 250 W per lamp...
met 4 dergelijke lampen zat je hoofd (en je fototoestel) tussen 1000 watt aan verwarmingsbronnen !
Fotograferen vergt uiteraard wel wat zoekwerk op het gebied van de juiste kleurtemperatuur.
Sommige fototoestellen kiezen in automatische modus niet de juiste kleurtemperatuur. Vaak helpt
instellen op kunstlicht-modus; desnoods moet je de kleurtemperatuur manueel instellen op basis
van testfoto's.
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Verschillende MKA-leden hebben al dergelijke lampen in gebruik genomen, en zijn er blijkbaar erg
tevreden over. En voor de prijs moet je het zeker niet laten : het bureaulampmodel kost 15 €, het
klemmodel 10 €.

Werkwijze voor een bevestiginssysteem op
een Viking-microscoop.
Foto's © Paul Van hee.
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