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MKA-kalender 
 
 
 

Vrijdag 8 januari 2016 - boekenveiling 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 

inzage van de te veilen boeken 
 gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen 

van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Mineraal van 
de maand : polluciet - informatie verder in dit nummer.  

 
20.15 h Veiling van mineralenboeken 
 uit de bibliotheek van wijlen Prof. R. Vochten. 
  
Onze vereniging is bijzonder trots 
dat wij de interessantste boeken uit 
de bibliotheek van Prof. R. Vochten 
mogen veilen. Het zijn boeken die 
menig verzamelaar zullen aanspre-
ken en waarvan de meeste in iede-
re mineralogisch georiënteerde bi-
bliotheek niet mogen ontbreken. 
Een belangrijk bijkomend aspect is 
dat vrijwel alle boeken in perfecte 
staat zijn. Een unieke gelegenheid 
om je boekenbestand aan te vullen 
en je bibliotheek op te waarderen. 
Bovendien wordt 10 % van de op-
brengst van de veiling door de ver-
koper aan de MKA geschonken. 
Meer informatie over de veiling vind 
je verder in dit nummer. 

 
 
 
 

Zaterdag 9 januari 2016 - werkgroep edelsteenkunde 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.  
 
Practicum 
Bart Heymans, Paul Tambuyser 
 
In november vorig jaar hebben we samen met de werkgroepen micromineralen, determinatie en optische mi-
neralogie de determinatiedag georganiseerd. Diverse gemmologische determinatietechnieken bleken ook nut-
tig te zijn voor het determineren van mineralen. Vandaag gaan we weer met het determineren aan de slag en 
iedereen die de apparaten nog eens wil gebruiken, is welkom. Er zijn genoeg vrijwilligers aanwezig om je 
wegwijs te maken. 
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Zaterdag 9 januari 2016 - werkgroep micromineralen 
 

 
Vergadering werkgroep 'Micromineralen'  in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, 
van 13.30 h tot 16.30 h. 
 
De bekendste mineralen van Mont Saint-Hilaire 
Paul Mestrom en Herwig Pelckmans 
 
Met net iets meer dan 400 mineralen op de teller is Mont Saint-Hilaire (= MSH) in Canada echt wel 
een paradijs voor verzamelaars van micromineralen. Op deze vergadering gaan we dieper in op de 
bekendste mineralen van deze vindplaats. Welke mineralen juist de revue zullen passeren, gaan 
we samen nog bepalen via e-mail. Stuur een berichtje naar pmestrom@home.nl of 
herwig.pelckmans@gmail.com indien jij ook deel wil uitmaken van deze werkgroep en mee wil 
beslissen wat we gaan bewonderen! 
 
Opgelet: op deze vergadering zullen enkele mooie MSH-specimens en MSH-materiaal verloot 
worden onder de aanwezigen. Als dat geen leuke reden is om erbij te zijn ... 
 
 

 
 
 

De  redactie  van  Geonieuws  en  het bestuur  van  
de  MKA wensen  u  van harte  een  schitterend  en  

steen-rijk  2016  toe ! 
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MKA-nieuws 

 
Is je lidgeld voor 2016 nog niet betaald ? Door voor 3 januari 2016 te betalen blijf je Geonieuws 
toch nog zonder onderbreking ontvangen ! 
 
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen, meer toelichting vind je in het november-
nummer 2015 : 
 

 Individueel Gezin Inclusief tijdschrift per post : 

België 27-EUR 32-EUR 10x per jaar, incl. verzendingskosten 

Andere 
landen 

34-EUR 39-EUR 10x per jaar, incl. extra verzendingskosten 

27-EUR 32-EUR Volledige jaargang in één zending in november 
IBAN:  BE36 7895 8091 0281   -   BIC:  GKCCBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. Marialei 43, 2900 Schoten, België 
 

Als lid van de MKA geniet je onder andere van de volgende voordelen: 
alle activiteiten van de vereniging (vergaderingen, werkgroepen, uitstappen, website,…) ;  

tijdschrift Geonieuws ; pdf-versie van het tijdschrift steeds in kleur via de website ; 
e-boeken via de website ; gratis boeken en tijdschriften ontlenen in de bibliotheek ;  

gratis toegang op MINERANT voor leden en geregistreerde gezinsleden,… 

 

 
Op zondag 21 februari 2016 organiseert Nautilus-Gent een ruilbeurs in centrum “De Vierschaar” 
aan de Xavier De Cocklaan 5 te Deurle .  
Het is de tweede keer dat dit evenement georganiseerd wordt. Het is de bedoeling om mineralen 
te ruilen. Er is wat meer plaats beschikbaar dan vorig jaar. De limiet is 2 m tafel per inschrijving, 
en je betaalt een 'remgeld' van 2 € per meter.  
 
Inschrijven kan via e-mail of brief: 
Tom Costes, Kerkstraat 43, B-9830 Sint Martens-Latem 
tom.costes@me.com  

 
 
 
 
 

Lidgeld 2016 

Ruilbeurs Nautilus 

 
 
 
 

Onlangs kwamen we op het spoor (of beter, op de webpagina) van EROMM, het 
European Register of Microforms and Digital Masters. Via deze website kan je o.a. op 

zoek gaan naar oude, gedigitaliseerde boeken over mineralogie. 
Het aanbod is werkelijk verbluffend! 
Meer informatie: www.eromm.org 

Bron: Herwig Pelckmans 
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Veiling van mineralenboeken uit 
de bibliotheek van wijlen Prof. Renaud Vochten 
 
 
 

Veilingreglement 
 
 De veiling is niet openbaar. Om wettelijke redenen is de veiling beperkt tot leden van de MKA 

en hun gezinsleden. Wie nog geen lid is maar zich de avond van de veiling als MKA-lid aan-
meldt, kan aan de veiling deelnemen. 

 Alle artikelen worden genummerd en beschreven in de veilingcatalogus. Deze catalogus, inclu-
sief foto's, staat op de website (minerant.org/veiling). Een verkorte catalogus vind je hieronder 
en op de volgende pagina's.  

 De aangeboden boeken zijn op de dag van de veiling vanaf 19.00 uur ter inzage. 
 Er wordt geen opgeld gevraagd aan de koper. De koper betaalt dus netto wat hij geboden heeft 

en geen extra percentage. 
 Het gaat om een occasionele verkoop tussen particulieren; er kunnen dus geen facturen wor-

den opgemaakt. 
 Voor het begin van de veiling krijgt ieder MKA-lid die wenst te bieden (al is het maar op één lot) 

een genummerde kaart. 
 Er wordt geboden door opsteken van de genummerde kaart. De veilingmeester wijst het bod 

toe. Er is geen betwisting mogelijk tegen zijn beslissing. 
 De veilingmeester zal de loten na inzet als volgt verhogen; tot 10 € met 1 €, van 10 tot 40 € 

met 2 €, van 40 € tot 100 € met 5 € en vanaf 100 € met 10 €. 
 Als uw bod wint, bent u verplicht te betalen. 
 Betaling gebeurt aan het eind van de veiling en uitsluitend in contanten. 
 Onmiddellijk na betaling worden de gekochte boeken meegenomen door de koper. De organi-

satie is niet verantwoordelijk voor verliezen of beschadigingen. 
 Kan je niet op de veiling aanwezig zijn, laat je dan vertegenwoordigen door een MKA-lid die dan 

in jouw plaats biedt en die ook na afloop van de veiling de betaling voldoet en het/de aange-
schafte boek(en) voor je meeneemt. 

 Er is ook de mogelijkheid tot schriftelijk bieden; zie meer daarover op de veilingpagina 
minerant.org/veiling/schriftelijk.html 

 
Samengevat, wat moet je doen als je wil bieden? 
1. Meld je aan met je lidkaart bij de veilingsecretaris. Je krijgt een document waarop je je gege-

vens moet invullen en voor akkoord met het reglement ondertekent. Je ontvangt een nummer 
dat je moet gebruiken om te bieden. 

2. Om te bieden steek je de genummerde kaart goed leesbaar voor de veilingmeester de hoogte 
in.  

3. Op het einde van de veiling moet je je melden bij de veilingsecretaris om te betalen. Je krijgt 
dan onmiddellijk de betaalde loten mee. 

 
 

 
 
 
 
 

 Diamantkristal : foto Piet Van Hool  
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Veilingcatalogus 
  

lot 
# 

Auteur Titel Uitgeverij jaar- 
tal 

aantal
blz. 

inzet 
€ 

1 Bernard, Hyrsl Minerals and their localities Granit 807 5

2 Gebhard Tsumeb Verlag Christel Gebhard 1991 239 10

3 Bode, Wittern Mineralien und Fundstellen Bode 1989 303 5

4 Hinz Silikate VEB Verlag 1969 409 10

5 Mion l'Elba e i suoi minerali Corsi 1980 84 5

6 Holtstam, Langhof Långban Raster Forlag & Swedish Museum 
of Natural History 

1999 215 10

7 Kastning, Schlüter Die Mineralien von Hagendorf und Ihre 
Bestimmung 

Christian Weise Verlag 1980 96 1

8 Worner, Mitchell, et al. Minerals of Broken Hill AM&S 1983 260 10

9 Jahn, Bode,Lyckberg, 
Medenbach 

Marokko Bode 2003 535 10

10 Coetzee,  Delfstowwe van die Republiek Suid-Afrika Privatsak, Pretoria 1976 462 10

11 Reale Minerais do Brasil Univ. Sao Paolo 1972 426 10

12 Ottens China Christian Weise Verlag 2008 551 10

13 Wilson, Anhaeusser The Mineral Resources of South Africa Council of Geoscience 1998 740 10

14 Brauns Das Mineralreich Schreiber 1912 428 10

15 Cairncross, Dixon Minerals of South Africa Geological Soc. South-Africa 1995 290 10

16 Schubnel Pierres de Lumière et Objects Précieux Arthaud 1987 257 5

17 ExtraLapis  26/27 China ExtraLapis  Christian Weise Verlag 5

18 ExtraLapis  28 Binntal  Christian Weise Verlag 5

19 ExtraLapis  29 Russland Christian Weise Verlag 5

20 ExtraLapis  25 Kupfer  Christian Weise Verlag 5

21 ExtraLapis  24 Edle Steine Dach der Welt Christian Weise Verlag 5

22 ExtraLapis  23 Aquamarin & Co Christian Weise Verlag 5

23 ExtraLapis  22 Südtirol und die Dolomieten Christian Weise Verlag 5

24 ExtraLapis  08 gediegen Silber Christian Weise Verlag 5

25 ExtraLapis  06 Turmalin Christian Weise Verlag 5

26 ExtraLapis  04 Fluorit Christian Weise Verlag 5

27 ExtraLapis  14 Calcit Christian Weise Verlag 5

28 ExtraLapis  13 Topas Christian Weise Verlag 5

29 ExtraLapis  11 Pyrit Christian Weise Verlag 5

30 ExtraLapis  10 Opal Christian Weise Verlag 5

31 ExtraLapis  09 Granat Christian Weise Verlag 5

32 ExtraLapis  21 Smaragde Christian Weise Verlag 5

33 ExtraLapis  20 Elba Christian Weise Verlag 5

34 ExtraLapis  19 Achat Christian Weise Verlag 5

35 ExtraLapis  18 Diamant Christian Weise Verlag 5

36 ExtraLapis  17 Madagaskar Christian Weise Verlag 5

37 ExtraLapis  16 Türkis Christian Weise Verlag 5

38 ExtraLapis  15 Korund Christian Weise Verlag 5

39 Dud'a, Rejl, (Turek, 
Marek, Benes) 

De Grote Encyclopedie der Mineralen 
(Fossielen) 

Rebo productions 1986 
1989

520 
520

1
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40 Medenbach, Wilk The Magic of Minerals Springer Verlag 1977 204 1

41 Schubnel Larousse des  Minéraux Libr. Larousse 1987 365 1

42 Lieber Kristalle unter der Lupe Ott Verlag 1972 244 1

43 Hurlbut Minerals and Man Thames and Hudson 1969 304 1

44 Bode, Burchhard Mineralien Museen in Westeuropa Bode 1985 269 1

45 De Michele Mineralen Nederlandse boekenclub 1973 128 1

46 diversen Diamant Elsevier 1985 287 1

47 Hurlbut, Erdbrink Mineralen voor de Mens Contact, Amsterdam/Standaard, 
Antwerpen 

1966 301 1

48 Roberts, Rapp Jr, 
Weber 

Encyclopedia of Minerals Van Nostrand Reinhold Company 1974 693 10

49 Wilson Tsumeb Min. Rec 1977 128 10

50 Madarino, Anderson Monteregian Treasures Cambridge Univ. Press 1989 280 5

51 Gübelin, Koivula Gemstones ABC Edition, Zürich 1986 532 10

52 Various Union Minière du Haut Katanga 1906-1956 Cuypers, Bruxelles 1956 281 1

53 Sinkankas Emerald and other Beryls Chilton Book Company 1981 665 10

54 Webster Gems  Butterworths 1975 938 10

55 Schmetzer Rubine Schweizerbart'sche Verlag 1986 131 5

56 Dietrich The Tourmaline Group Van Nostrand Reinhold Company 1985 300 10

57 Schubnel Giant Crystals Hachette 1987 64 1

58 Schubnel Cristaux précieux Galerie de Minéralogie 1989 40 1

59 Hurlbut Gemology John Wiley 1978 243 1

60 Putnis Introduction to Mineral Sciences Cambridge Univ. Press 1992 457 5

61 Okrusch, Matthes Mineralogie Springer Verlag 2005 526 5

62 Tschernich Zeolites of the World Geoscience Press 1992 563 5

63 Berry, Mason Mineralogy Freeman and Company 1959 630 1

64 Klein, Hurlbut Manual of Mineralogy John Wiley 1999 681 5

65 Escher Algemene Mineralogie en kristallografie Noorduyn en Zoon 1954 628 5

66 Klockmanns Lehrbuch der Mineralogie Ferdinand Enke 1980 371 5

67 Nickel Grundwissen in Mineralogie (3 delen) Ferdinand Enke 1975 207 
301 
269

5

68 Dana The System of Mineralogy (3 delen) John Wiley 1949 834 
1124 
334

10

69 Bögel Thieme's Mineralenboek Thieme  320 1

70 Hurlbut Dana's Manual of Mineralogy John Wiley 1971 579 1

71 Hurlbut Dana's Manual of Mineralogy (17de editie) John Wiley  609 1

72 Strunz Mineralogische Tabellen Akad. Verlagsgesellschaft 1970 621 1

73 Strunz, Nickel Strunz Mineralogical Tables Schweizerbart'sche Verlag 2001 870 10

74 Gaines et al Dana's New Mineralogy John Wiley 1997 1819 20

75 Dana A textbook of Mineralogy John Wiley 1949 851 5

76 Hurlbut, Klein Manual of Mineralogy John Wiley 1971 532 1

77 Lieber Canyons, Kupfer und Kakteen Ott Verlag Thun  119 1

78 Kaiser Die Grube Clara Verlag Karl Schillinger 1984 102 1

79 Gramaccioli Die Mineralien der Alpen (2 delen) Kosmos Stuttgart 1975 503 10

80 Smirnov Ore Deposits of the USSR (3 delen) Pitman Publishing 1977 352 
424 
492

10
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81 Grice Famous Mineral Localities of Canada Fitzhenry & Whiteside 1989 190 5

82 Cooper, Stanley Minerals of the English Lake District British Museum 1990 160 5

83 Embrey, Symes Minerals of Cornwall and Devon British Museum 1987 154 5

84 Parker Die Mineralfunde der Schweiz Wepf and Co 1973 433 10

85 Johari Minéraux du Shaba Méridional (in foudraal) Gécamines, Zaire 1977 50 50

86 Walenta Die Mineralien des Schwarzwaldes Christian Weise Verlag 1992 335 10

87 Del Caldo et al Guida ai Minerali Frattelli Fabbri 1972 207 5

88 Pemberton Minerals of California Van Nostrand Reinhold Company 1983 591 5

89 Melon, Bourgignon, 
Fransolet 

Les Minéraux de Belgique Ed. Lelotte 1976 280 5

90 Hatert et al Les Minéraux de Belgique Inst. Royal des Sciences natur. 2002 302 5

91 Anthony et al Mineralogy of Arizona The University of Arizona Press 1982 263 1

92 Kounimsky et al Welt der Mineralien Artia 1977 351 1

93 Bariand Marvellous world of Mineraly Minerva 1976 127 1

94 Lieber Der Mineraliensammler Ott Verlag 1978 314 1

95 Various Mineralfundstellen delen 1 t/m 8 Christian Weise Verlag 1975 
1977 

10

96 Bruton Diamonds N.A.G. Press 1979 532 1

97 Rice Amber Van Nostrand Reinhold Company 1980 289 1

98 Vaes Minéraux d'Uranium du Haut Katanga Les amis du musée du Congo 
Belge 

? 81 5

99 Amstutz Ores in Sediments Springer Verlag 1971 350 1

100 Howard Mineral Species of Arkansas BULLETIN 23 Arkansas Geological Commission 1987 182 1

101 Voynick Colorado Rockhounding Mountain Press 1994 371 1

102 Freyberg Die Bodenschätze des Staates Minas Gerais Schweizerbart'sche Verlag 1934 453 50

103 Buttgenbach Les minéraux de Belgique et du Congo 
Belge 

Vaillant, Liège 1947 568 10

104 Chalmers Australian Rocks,  Angus and Robertson 1970 398 10

105 Van der Meersche Eifel Mineralcolor 1992 126 5

106 Van der Meersche Laacher See Mineralcolor 1997 162 5

107 Cannon Minerals of Washington Cordilleran 1975 184 1

108 Dietrich Minerals of Virginia The Williams Printing Company 1970 325 5

109 Warner Check list of the Minerals of Rhodesia The Geological Survey Office 1972 101 5

110 Dupilet Géologie du Boulonnais   176 5

111 Ole Johnsen Silber aus Kongsberg Doris Bode Verlag 1987 48 1

112 Volstadt, Schmidt, 
Weiss 

Mineralfundstellen Thüringen und Vogtland Christian Weise Verlag 1991 128 1

113 Volstädt, Siemroth, 
Weiss 

Mineralfundstellen Ostharz und Lausitz Christian Weise Verlag 1991 128 1

114 Volstädt, Weiss Mineralfundstellen Sächsisches Erzgebirge Christian Weise Verlag 1999 127 1

115 Dan Hausel Minerals and Rocks of Wyoming Geological Survey of Wyoming 1986 1

116 James Mitchell Gem Trails of Utah Gem Guides Book Company  1

117 James Mitchell Gem Trails of Arizona Gem Guides Book Company 1989 124 1

118 John Beckwith Gem Minerals of Idaho Caxton Press  129 1

119 Heinrich The Mineralogy of Michigan Geological Survey 1976 225 1

120 Lawrence Bernstein Minerals of the Washington D.C. Area Maryland Geological Survey 1980 148 1

121 Katerinopoulos, 
Zissimopoulou 

Minerals of the Lavrion Mines Greek Assoc. of Mineral and Fossil 
Coll 

1994 304 1
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Beurzen en tentoonstellingen 
voorjaarsbeurzen 
 
 
 
Charleroi (BE), 6-7 februari 2016, 10-18 h. Beurs (mineralen en fossielen) 
Salon communal, Place Kennedy, Marchienne-au-Pont (bij Charleroi). 
Info : Jacques Livin, Groupe Spéléologique de Charleroi, Rue de Couillet 146, 6200 Châtelet 
  0479 555743, www.gsc-asbl.be/joomla/salon-aux-mineraux-et-fossiles.html 
 
Deurle (BE), 21 februari 2016, 10-18 h. Ruil-beurs van Nautilus vzw 
Centrum de Vierschaar - Xavier de Cocklaan 5 - 9831 Deurle.  
Info : Tom Costes, Kerkstraat 43, 9830 Sint-Martens-Latem  
  0477 171870,  tom.costes@me.com,  www.nautilusgent.be 
 
Antwerpen (BE), 27-28 februari 2016, 12-18/10-17.30 h (beurs 'Intergem' van ACAM) 
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen 
Info : Ghilaine Hofmans, p.a. ACAM vzw, Frans de L'Arbrelaan 12, 2170 Merksem. 
  03 5690175 of 0496 146503,  suzy.hofmans@telenet.be, www.acam.be/fairs 
 
Hannut (BE), 6 maart 2016, 10-18 h. Beurs (Mineralen en fossielen). 
Marché Couvert, 1 rue des Combattants, Hannut. 
Info : Raymond Vanderlinden, Rue des Charrons 26, BE-1357 Helecine. 
  019 655731,  rvanderlinden@voo.be  www.champ-hannut.be 
 
Gent (BE), 20 maart 2016, 10-18 h. Beurs Nautilus vzw (mineralen en fossielen, géén juwelen) 
Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 (bij het Sint-Pietersstation), Gent.  
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge 
  050 356985,  jorgen.gryson@skynet.be,  www.nautilusgent.be 
 
Zwijndrecht (NL),19 maart 2016, 10-17 h. (Geode-beurs). 
Develstein College, Develsingel 5, NL-3331 GZ Zwijndrecht. 
Info : Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Papendrecht. 
  0031 78 6156615,  nicokuik@hetnet.nl, www.geodezwijndrecht.nl/beurzen 
 
Meerssen (NL), 3 april 2016, 10-17 h. Ruilbeurs voor micromounts. 
Gemeenschapshuis "De Stip", Past. Dom. Hexstraat 10, 6231 HG Meerssen. 
Info : Wim Wijshoff, Prinses Christinalaan 10, NL-6241 EP Bunde 
  mwmwijshoff@lijbrandt.nl, www.gea-geologie.nl/12-kringen/#irmm-2016  
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De column van Cronstedt 
 
 
 

Mineralen tellen 
 
 
(met V=Vinyl, de vraagsteller 
en A=Axel Cronstedt, de ant-
woorder) 
 
V: En, Axel, alles kits in de mi-
neralogie? Nog iets nieuws te 

melden? 
A: Helaas, ondertussen zijn er nu al meer dan 5000 
verschillende mineralen beschreven.  
V: Hoezo, helaas? Dat is toch goed nieuws?  
A: Jaja, maar ik had graag als eerste met dat nieuws 
in mijn column uitgepakt. 
V: Tja, dan heb je buiten de spreekwoordelijke 
waard gerekend, vrees ik. Op e-min is dat al oud 
nieuws. 
A: Inderdaad, dank zij Rik, Paul T en Herwig. Het 
wordt steeds moeilijker om leuke nieuwsjes over mi-
neralen als eerste te brengen! Al was de manier 
waarop het op e-min kwam, wel grappig op zich … 
V: Vertel verder … 
A: Wel, Rik was duidelijk onder de indruk dat er al 
meer dan 6000 mineralen beschreven waren. Want 
zo stond het immers in de American Mineralogist, 
een zeer toonaangevend tijdschrift over mineralogie. 
Dus schreef hij dat even naar e-min, om zijn verwon-
dering te uiten. 
V: Zésduizend? Is dat niet wat van het goede teveel? 
A: Inderdaad, een lapsus lazuli van formaat, zoals 
Paul T al snel opmerkte. 
V: En hoever staan we nu? 
A: Wel, volgens de officiële lijst die Herwig aan-
haalde, en die te vinden is op  
http://nrmima.nrm.se//imalist.htm , stond de teller in 
september 2015 reeds op 5069. 
V: Wow, da's toch ook al een heel pak. Wie is er in 
feite begonnen met mineralen te tellen? 
A: Hmm, ik denk dat de mineralogen bij het ontwa-
ken van de mineralogie gewoon alle mineralen die 
hen bekend waren probeerden te beschrijven. Een 
globaal overzicht viel in die periode nauwelijks te 
realiseren. Om een idee te krijgen van de ontwikke-
ling van de beschrijvende mineralogie, is het waar-
schijnlijk nuttig om de Duitse mineraloog Abraham 
Gottlob Werner (1749-1817) te vermelden. Die publi-
ceerde in zijn "Letztes Mineral-System", dat gepubli-
ceerd werd in het jaar dat hij stierf, alle toen beken-
de mineralen, en dat waren in 1817 slechts 317 ver-
schillende soorten. 
V: Nou, dan hebben we toch een hele weg afgelegd! 
A: Inderdaad, in de loop der jaren werden sommige 
van deze mineralen gediscrediteerd, andere werden 
beter onderzocht en heel wat nieuwe mineralen wer-
den ontdekt. Toen de eerste Glossary of Mineral 

Species verscheen in januari 1969, bevatte deze alfa-
betische lijst van auteur Michael Fleischer (die des-
tijds werkte voor de Geologische Dienst van de VS) 
zo'n 1950 verschillende mineralen. In januari 2014, 
toen de elfde editie verscheen van deze Glossary, 
stond de officiële teller van de  International Minera-
logical Association (IMA) op 4684 verschillende mine-
ralen. 
V: Maar we kunnen de evolutie nu ook online vol-
gen? 
A: Dat klopt, op het web vind je tegenwoordig de 
“Master List” van de IMA in pdf-formaat. In septem-
ber 2014 vermeldde die al 4963 mineralen, en in de-
cember van datzelfde jaar 4985. In maart 2015 was 
het dan eindelijk zover: met 5012 species ging de 
lijst voor het eerst boven de 5000 verschillende mi-
neralen! 
V: En hoe ziet de toekomst eruit? 
A: Er zijn zeker nog tientallen nieuwe mineralen die 
momenteel reeds gevonden werden en op hun be-
schrijving wachten. Honderden andere nieuwe mine-
ralen wachten nog op hun ontdekking. Wat dat be-
treft is het misschien nuttig om Robert Hazen te ver-
melden, een Amerikaan die er prat op gaat dat hij 
het aantal nog te ontdekken mineralen zeer nauw-
keurig kan schatten aan de hand van zeer complexe 
statistische analyses. Volgens hem zijn er in totaal 
slechts 6394 mineralen op aarde en vallen er bijge-
volg dus nog maar 1325 te ontdekken (omdat de tel-
ler nu op 5069 staat). 
V: Hoe kan hij dat nu zo nauwkeurig weten? 
A: Wel, zo exact weet hij het in feite niet, want zoals 
Ernst Burke op e-min terecht opmerkte, zei Hazen in 
2014 nog dat er in totaal 6437 mineralen op aarde 
waren. Het is spijtig dat hij zich laat verleiden tot het 
publiceren van die exacte getallen, in plaats van be-
naderende waarden te gebruiken, dat zou veel ge-
loofwaardiger overkomen. Hazen schrijft overigens 
zelf nog: “we spreken hier van minima, vermits nieu-
we onderzoeksmethoden het aantal te detecteren 
mineralen immers zal doen toenemen”. 
V: Dus onthouden we vooral? 
A: Dat er sinds maart 2015 meer dan 5000 verschil-
lende mineralen beschreven zijn, en dat we gelukkig 
nog lang niet klaar zijn voor de definitieve versie van 
de Glossary! 
 

Soortrijke groetjes, Axel 
 
 
 

 
 

 axel.cronstedt@mineralogie.be
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Nog altijd mag ik me als redacteur 
gelukkig prijzen met het feit dat ik 
de laatste tien, twintig jaar, eigen-
lijk nog nooit heb moeten bedelen 
om aan artikels te geraken voor 
Geonieuws. 
 
Blijkbaar zitten in onze vereniging 
voldoende enthousiastelingen die 
een quasi constant aanbod van ar-
tikels genereren. Dat betekent niet 
dat het niet plezierig zou zijn om 
een nog wat grotere reserve te 
kunnen aanleggen, want wie weet 
komen er na de symbolische 7 vet-
te jaren wel eens 7 magere jaren 

. Om het leven van je redacteur iets gemakkelijker te maken én om potentiële auteurs aan te 
zetten om hun pen ter hand te nemen zetten we enkele ideeën op papier met betrekking tot de 
geboorte van een artikel of andere bijdrage voor je (hopelijk) geliefde tijdschrift. 
 
In tegenstelling tot meer professionele tijdschriften spreken we in dit verband doelbewust liever 
niet over 'richtlijnen voor auteurs', of 'reglement'. Het opzet van Geonieuws is nog altijd een hob-
by-tijdschrift te zijn voor en door MKA-leden. We hebben de ambitie om ervoor te zorgen dat jullie 
elke maand leuke en interessante teksten en beelden voorgeschoteld krijgen, niet om te trachten 
te concurreren met National Geographic of Scientific American. 
 
Uiteraard willen we een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau bereiken, maar wel binnen de perken 
van wat voor ons, amateurs, haalbaar is, onder het motto: 'het moet ook voor de auteurs én voor 
de redactie leuk blijven'. Dat houdt in dat we doelbewust niet de ultieme perfectie nastreven, maar 
alles zo goed mogelijk doen binnen realistische grenzen. Daarom proberen we een en ander be-
wust laagdrempelig te houden, zodat iedereen op een of andere manier zijn bijdrage kan leveren. 
 
Ben je een geboren proza-schrijver? Prachtig... dan produceer je van meet-af-aan een kastklaar, 
gewassen en gestreken artikel. Heel gemakkelijk voor de redacteur, want die hoeft enkel wat 'co-
py' af te wisselen met 'paste'. Maar ben je geen bestseller-auteur, en zijn vlotte teksten niet echt je 
ding? Geen nood... zelfs een bijdrage in telegramstijl, tabelvorm of (bij wijze van spreken) geba-
rentaal is welkom. In dat geval kan alleen al je idee met bijhorende gegevens voldoende stof ople-
veren voor een mooi artikel. We vinden dan wel een geroutineerde ghostwriter die je ideeën omzet 
of helpt omzetten naar tekst en beeld. 
 
De inhoud van Geonieuws is even variabel als haar publiek. Af en toe zullen sommigen eens moe-
ten slikken als ze geleerd uitziende formules of ingewikkelde termen moeten verwerken, maar an-
derzijds zullen anderen dan weer eens iets overslaan omdat ze dat allemaal 'al lang weten'. 
We trachten het voor alle lezers aangenaam te houden. Eerder moeilijke onderdelen worden door-
gaans zodanig verwerkt, dat de lezer die het wat meer basic wil houden het zonder de kern van de 
zaak te missen kan overslaan (soms zelfs duidelijk gemaakt via de lay-out), en de super-specia-
listen onder onze lezers willen we dan weer af en toe aan het lezen houden met wat humor te ge-
pasten tijde. We proberen op redelijk lange termijn te werken, wat met zich meebrengt dat we lijs-
ten bijhouden van potentiële onderwerpen met, waar mogelijk, vermelding van potentiële auteurs. 
Het is dus opportuun om ons in een vroeg stadium in te lichten indien je plannen hebt in de rich-
ting van een artikel, zodat geen dubbel werk gebeurt. 
 
 
 
 

Suggesties 
voor auteurs

Rik Dillen
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Teksten 
 
Binnenkomende teksten kunnen variëren van losse notities in telegramstijl tot volledige afgewerkte 
quasi foutloze artikels. De auteur is verantwoordelijk voor zijn tekst, maar de redacteur zal er wel 
op toezien dat geen copyright-regels overtreden worden (bvb. een bijna letterlijke vertaling van 
een anderstalig artikel). Indien een artikel een vertaling is van een reeds bestaand artikel in een 
ander tijdschrift, dan moet daarvoor uiteraard de toestemming van de oorspronkelijke auteur én 
van de uitgever van het tijdschrift in kwestie gevraagd worden. Lever dan ook het artikel in de oor-
spronkelijke taal af op de redactie. 
 
Taalkundig wordt GN in de mate van het mogelijke gepresenteerd in de zgn. 'voorkeursspelling', 
maar niet fanatiek. Dat wil zeggen dat er wel eens een gezellig volks woordje of uitdrukking mag in 
voorkomen. Namen van mineralen worden met een kleine letter geschreven, en de schrijfwijze 
leunt, voor zover de mineraalnaam niet in het 'groene boekje' staat, zo dicht mogelijk aan bij de 
"Glossary of Mineral Species". Dat wil zeggen dat we het bvb. hebben over phosphosideriet (en 
niet fosfosideriet) en cacoxeniet (niet kakoxeniet). Dat heeft als belangrijkste voordeel dat de lezer 
gemakkelijker een mineraalnaam elders terugvindt. 
 
Foto's 
 
Net zoals voor teksten kunnen foto's van erg uiteenlopende kwaliteit zijn. Een algemene stelregel 
voor een minimale kwaliteit kan niet gegeven worden : 
- soms is er gewoon niet beter (bvb. heel oude foto's) 
- het hangt ervan af hoe groot de foto in GN gepubliceerd wordt 
- een onscherpe foto met een hoge (pixel-)resolutie blijft een onscherpe foto 
 
Hou er rekening mee dat sommige foto's die er in kleur prima uitzien, in 50 tinten grijs (gedrukte 
GN) helemaal niet tot hun recht komen (bvb. rode realgar met grijze baumhaueriet: in kleur prach-
tig, in zwart-wit zijn rood en grijs vaak niet van elkaar te onderscheiden). 
 
Foto's kunnen geleverd worden in diverse formaten, zoals bvb. jpg, bmp, png, tif, pdf... 
We nemen enkel foto's op die geen problemen kunnen opleveren met copyright. De voorkeur gaat 
natuurlijk naar zelfgemaakte foto's van goede kwaliteit. Voor foto's afkomstig van het internet 
(bvb. MINDAT, Wikipedia) moet ALTIJD vooraf en expliciet toelating gevraagd (en gekregen) wor-
den aan de auteur, behalve voor illustraties die als "public domain" gekenmerkt zijn, of met een 
zgn. "Creative Commons Attribution-Share Alike" licentie. Dergelijke afbeeldingen kunnen overge-
nomen worden mits aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. In ieder geval moet de auteur 
die de foto's bezorgt zorgvuldig zijn bron(nen) aan de redactie bekend maken ! 
  
Figuren en tekeningen 
 
Figuren kunnen aangeleverd worden in gelijk welk gangbaar grafisch formaat (jpg, bmp, png, tif, 
pdf...). Figuren die tekst, lijnen, pijlen enzovoort bevatten worden best zo modulair mogelijk afge-
leverd. Dat kan het best in Microsoft Office Powerpoint. Dan kan de redactie je figuur nog 'ungrou-
pen' en de attributen aanpassen qua stijl, lettergrootte, lijndikte enz.. Let er bij bvb. grafieken op 
dat lijnen in verschillende kleuren in een zwart-wit gedrukte versie niet van elkaar te onderschei-
den zijn. Gebruik dan liever combinaties van verschillende lijntypes (volle lijn, stippellijn, streepjes-
lijn...). 
 
Qua copyright gelden uiteraard dezelfde regels als voor foto's: als je de figuur niet zelf gemaakt 
hebt moet toestemming gevraagd (en gekregen) worden van de auteur én de uitgever van het 
werk waaruit je gekopieerd hebt. 
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Referenties en literatuurlijst 
 
Voor de lezer die het allemaal nog wat verder wil uitdiepen is een referentie- en literatuurlijst meer 
dan nuttig. In professionele, wetenschappelijke tijdschriften wordt de literatuurlijst meestal gezien 
als een verrechtvaardiging van elk statement in het artikel, dat niet op eigen waarnemingen of ex-
perimenten gebaseerd is. Dat hoeft niet voor Geonieuws: uiteraard verwijs je best naar de litera-
tuurlijst in de tekst telkens als dat opportuun is, maar in de literatuurlijst kunnen ook publicaties 
opgenomen worden die de lezer extra informatie kunnen opleveren mbt het behandelde onder-
werp, ook als daar niet rechtstreeks naar verwezen wordt in de tekst. 
 
Dankwoord 
 
Het is uiteraard belangrijk dat iedereen die op een of andere manier meegewerkt heeft aan een ar-
tikel daarvoor expliciet bedankt wordt. We denken aan mensen die teksten nagelezen hebben, fo-
to's geleverd hebben, vertalingen gemaakt hebben enzovoort. De namen van deze personen wor-
den in het dankwoord expliciet genoemd, met een korte vermelding van hun bijdrage. 
  
Voorbereiding van een artikel 
 
Tenzij je perfect op de hoogte bent van de lay-out-parameters van Geonieuws (wat bij sommige 
auteurs prima het geval is - hoera !) krijgen we idealiter een artikel in de volgende vorm: 
 
1. Een WORD-file met de tekst van het artikel, waarin op een of andere manier wordt aangeduid 

waar welke foto's en/of figuren thuishoren, gevolgd door het dankwoord en de literatuurlijst. 
2. Elke foto als een afzonderlijke file (jpg, bmp, png, tif, pdf...) 
3. Een MS Office Powerpoint file met daarin de modulaire figuren, zodanig dat we teksten, lijndik-

tes, verwijzingen enz. nog kunnen editeren 
4. Een lijstje met de captions van de foto's en figuren (inclusief copyright informatie, naam van 

de fotograaf en de bezitter van het specimen, afmetingen van het specimen). 
 

Als je ook een versie maakt met een uitgewerkte lay-out stuur je best ook extra die versie door in 
pdf-formaat. Dan kunnen we met zekerheid zien hoe je je lay-out bedoeld had. 

 
Kwaliteitszorg 
 
Wanneer een tekst binnenkomt wordt die een eerste keer gescreend door de redacteur, en waar 
nodig verbeterd. Er wordt niet alleen gekeken naar wetenschappelijke accuratesse, maar ook naar 
taalkundige en zelfs deontologische aspecten, wel altijd in overleg met de auteur(s). Als een voor-
lopige versie klaar is wordt die meestal nog eens voorgelegd aan één of meerdere zgn. 'peer-revie-
wers' (dat zijn diverse ervaren rotten in het vak waarvan gelukkig voldoende exemplaren rondlo-
pen in MKA-kringen en omgeving). Alleszins krijgt de auteur zijn al dan niet aangepaste tekst voor 
hij gepubliceerd wordt ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Soms verschillen auteur en peer-reviewer wel eens van mening, waarbij de redacteur zal bemidde-
len om een compromis proberen te bereiken. Een constructieve en soepele instelling helpt de za-
ken in zo'n geval uiteraard vooruit. 
 
Planning 
 
Zelfs als voldoende artikels beschikbaar zijn voor Geonieuws, is het realiseren van een nummer el-
ke maand opnieuw een hele klus. Bij het samenstellen van een nummer wordt gestreefd naar een 
volume van 20 à 32 pagina's. Om technische redenen moet dat steeds een veelvoud van 4 zijn. 
Publicatie van binnenkomende artikels gebeurt daarom niet volgens het principe 'FIFO' (first in, 
first out), maar op grond van optimalisatie van wat beschikbaar is. Sommige zaken met een hoge 
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actualiteitswaarde krijgen voorrang (bvb. verslag van een MKA-activiteit of beurs, boekbespreking 
van een boek dat kan besteld worden enz.). Andere redactionele artikels worden gepubliceerd 
naargelang het uitkomt met het aantal pagina's. Het kan dus gebeuren dat je artikel een paar 
maanden blijft liggen tot het past in het schema. Als je bepaalde deadlines verwacht voor publica-
tie van je artikel vermeld je dat best expliciet bij het indienen. 
 
Als ik dan toch een oproep zou mogen doen: we hebben constant behoefte aan kortere bijdragen 
(bvb. 1, 2, 3 pagina's) om ons veelvoud van 4 te bereiken. Voel je dus zeker niet geremd als er 
een onderwerp is waarover je wel iets zou kunnen schrijven, maar zonder voldoende stof voor een 
lang artikel ! 
 
Diversen 
 
Een auteur kan indien gewenst gratis enkele extra-exemplaren krijgen van het nummer waarin 
zijn/haar artikel verschenen is. Je maakt ons het leven wel gemakkelijker als je dat bij het inleve-
ren van het artikel al aangeeft. 
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12-17  La nascita del Gruppo Mineralogico 
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Ploaghe, Sassari, Sardegna 
32-35  Beyerite delle Miniere di Brosso 
36-46  La datolite della Miniera di Talco del Monte 

Dragone, Pieve di Zignago, Val di Vara, La 
Spezia 

48-57  Gesso coralloide (La Cetine di Cotorniano, 
Siena) 

58-61  Mineralogia sistematica [Lombardia (aikinite, 
almandino, lazulite); Piemonte (egirina, fluorapa-
tite); Toscana (cosalite, valentinite, zolfo)] 

 
 AMERICAN MINERALOGIST 100(2-3), 03.15 
  
442-446  Pauloabibite, trigonal NaNbO3, isostructu-

ral with ilmenite, from the Jacupiranga carbonati-
te, Cajati, São Paulo, Brazil [isomorf lueshiet] 

447-450  Kojonenite, a new palladium tin telluride 
mineral from the Stillwater layered igneous 
intrusion, Montana, U.S.A. 

608-614  Balestraite, KLi2VSi4O10O2, the first 
member of the mica group with octahedral V5+ 

 
 GEA 48(1), 03.15 
 
14-20  Het ontstaan van gesteenten en mineralen in 

grotten 
30-31  Putnisiet laat zich niet in een hokje stoppen 
32-33  Meest voorkomende mineraal op aarde 
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 LE REGNE MINERAL  # 122, 04.15 
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13-26  Tucson 2015 
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Belleville, Tarentaise, Savoie 
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39-51  La cacoxénite en France et dans le monde 
 

Dit is een ingekorte versie van het document 'Suggesties voor auteurs'. Indien je 
zinnens bent ook eens in je pen te kruipen voor Geonieuws (wat we vurig hopen) 
raadpleeg je best het meer uitgebreide artikel via 
www.minerant.org/MKA/GN-info.html#auteurs 
Dit is een 'levend' document dat af en toe geüpdated zal worden met bijkomende 
informatie. 
 
Bij voorbaat dank voor jullie talrijke en boeiende bijdragen voor 
'ons boekske' ! 
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12-22  Le Massif de l'Estérel (1: géologie et 
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118-134  Madagascar 2014; 3rd MINDAT conference 
138-149  Reading pegmatites part 1: what beryl says 
154-163  The life and collection of Eberhardt W. 
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164-169  Aragonite from Western Europe 
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180-181  Who's who in mineral names: Edward S. 
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182-184  Skunks: a mystery solved ? [calciet] 
185-186  Leadhillite from Tsumeb 
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Chromdravit] 

28-29  Uranmineralien von Großfriesen im 
Sächsischen Vogtland 

30-40  Turmaline aus Elba: Vielfalt und Entstehung 
 
 HONA  50(1), 03.15 
 
3-9  Een tinnen schotel voor een gouden jubileum 

[Erik Vercammen] 
33  Een buitengewone grot ontdekt in de Waalse 

groeve van Chanxhe, Sprimont, Luik 
 
 NAUTILUS INFO  39(8), 04.15 
 
203-205  Belgische mineralogie in de kijker in 

Amerika [Herwig Pelckmans] 
206-215  Fotografie in de mineralogie en 

paleontologie (deel 4) 
 
 MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT  46(2), 03.15 
 
22-26  Radiometrische datering 
27-30  Het KBIN achter de schermen 
 

 AMERICAN MINERALOGIST 100(4), 04.15 
 
738-746  Akaganéite and schwertmannite: spectral 

properties and geochemical implications of their 
possible presence on Mars 

973-982  Revised mineral and Mg maps of the Moon 
from integrating results from the Lunar Prospec-
tor neutron and gamma-ray spectrometers with 
Clementine spectroscopy 

 
 NAUTILUS INFO  39(10), 06.15 
 
244-247  Fotografie in de mineralogie en 

paleontologie (deel 6) 
 
 
 ROCKS AND MINERALS  90(3), 06.15 
 
212-221  The danburite occurrence near Russell, St. 

Lawrence Co., NY 
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236-242  Apatite from Dolni Bory, Czech Republic 
244-256  Fluorapatite (Acushnet Quarry, Bristol Co., 

Massachusetts) 
260-268  Gem apatite localities 
275-279  4Oth Rochester Mineralogical Symposium 

(Be-minerals from the Consolidated Quarry, 
Georgetown, Maine; chrysotile deposit on the 
Baie Verte Peninsula, New Foundland; 3 
potential new minerals from an oil shale fire in 
North-Central Ohio; problems with Gladstone-
Dale and Lorenz-Lorenz relationships; Lowville 
quartz occurrence, Lewis Co., NY) 

280-281  Who's who in mineral names (Robert Cook) 
282-284  Star rose quartz 
 
 LAPIS  40(5), 05.15 
 
8-11  Willemit 
12-19  Lapis Foto-Wettbewerb 2014/2015 
20-25  Friedrich Campes Nürnberger 

Mineralienbilder 
26-28  Spektakuläre Raritäten: 'Pyritquarze' aus 

Brasilien 
29  Rutilquarz aus Brasilien 
30-36  Marthahütte, Marktredwitz - eine historische 

Fundstelle 
37-38  Covellin-Pseudomorphosen von der 

Kupferinsel Zypern 
38-39  Achat us Zypern 
39  Mottramit aus der Grube Clara 
41/54  Neue Mineralien [Barlowit; Hydroniumphar-

makoaluminit; Kihlmanit-(Ce); Laptevit-(Ce)] 
 
 AGAB MINIBUL  48(5), 05.15 
 
98-108  Tucson 2015. 
109-111  Bourse de Hannut 2015 
112-115  Brookite 
 
 SPIRIFER  39(3), 06.15 
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Het minst banale museum-display 
ter wereld 
 
 
 

Axel Emmermann 
 
 
Het jaar 2005 liep tegen zijn einde aan toen ik een nogal vreemde e-mail ontving van een zekere 
meneer Kevin Walsh. Meneer Walsh was verantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling van 
de mineralencollectie van het natuurhistorisch museum dat verbonden is aan de universiteit van 
Oxford. 
 
Het museum was al enige tijd van plan om een kleine tentoonstellingsruimte toe te wijzen aan 
fluorescerende mineralen. Kevin was op zoek gegaan naar relevant fotomateriaal, en had op de 
website van de MKA (waar anders? ) een aantal foto's gezien van fluorescerende mineralen. Een 
klik op de link naar de werkgroep fluorescerende mineralen bracht hem bij mij. 
 
De ruimte die Kevin toegewezen kreeg om de 
permanente tentoonstelling onder te brengen had 
echter twee gebreken: ze was te klein en ze kon 
niet verduisterd worden, iets wat echt toch wel 
nodig is om van fluorescentie te kunnen genieten. 
Uiteindelijk brachten deze twee gebreken hem er-
toe een briljante oplossing te bedenken. Die be-
stond erin een aparte tentoonstellingsruimte te 
bouwen binnen de tentoonstellingsruimte van het 
museum. Die ruimte zou dus inherent afge-
schermd zijn van het omgevingslicht. Als uiterlijke 
vorm van de fluorescentiekiosk (als neologisme 
kan dat wel tellen) koos Kevin voor de zeskantige 
habitus van een kwartskristal. Tegen drie van de 
wanden binnenin staan vitrinekasten met UV lam-
pen, de zesde zijde vormt de ingang/uitgang die 
afgeschermd wordt met een zwaar fluwelen gor-
dijn. Een tweede briljant idee was om de buiten-
kant te versieren met didactische teksten en fo-
to's van fluorescerende specimens. Ondertussen 
wist Kevin wel waar hij die foto's moest halen. 
 
Het opzet was om de vijf bruikbare zijden van de 
kiosk dubbelwandig te maken. In de holle ruimte 
tussen binnen- en buitenkant werden lampen ge-
plaatst. De buitenkant van de kiosk bestaat ge-
heel uit bedrukte glasplaten, reusachtige dia's 

Fluorescentiedisplay 
Foto © Axel Emmermann 



 
18  Geonieuws 41(1), januari 2016 

eigenlijk, waarop de foto's wer-
den gedrukt die ik Kevin toe-
stuurde. 
 
De nodige foto's werden in TIFF-
formaat doorgestuurd, en in ho-
ge resolutie direct in spiegel-
beeld op de achterkant van glas-
platen afgedrukt met transpa-
rante inkt. Daardoor gedragen 
ze zich als grote dia’s. De glazen 
panelen zijn gemonteerd voor 
een speciale diffuse lichtbron 
(een soort TL-lamp in de vorm 
van een serpentine). Er is ook 
een aantal didactische teksten 
op de twee meter hoge zijpane-
len gedrukt zodat de buitenkant 
van het display eigenlijk een 

tentoonstelling op zich is. Zoals de foto toont is België goed vertegenwoordigd met een fluoriet van 
Seilles (verzameling Richard Loyens) en de beroemde aragoniet op calciet van Jemelle (verzame-
ling Albert Vercammen). 
 
Elke bezoeker die de begeleidende teksten op de buitenpanelen leest krijgt dik ingepeperd dat de-
ze foto's gemaakt zijn door iemand van de MKA. Wat naambekendheid voor de vereniging is altijd 
meegenomen. Ik denk dat dit wellicht het meest originele display van zijn soort ter wereld is. 
Mocht ooit iemand een display van fluorescerende mineralen tegenkomen dat nog origineler is mag 
hij mij altijd een seintje geven. 
 
Anno 2014 zijn mijn vrouw Christel en ik, op terugweg van een vakantie in Wales, een paar dagen 
neergestreken in Oxford. Deze prachtige stad is erg sfeervol en ademt cultuur uit. Met wellicht het 
hoogste aantal universiteitscampussen per vierkante duim ter wereld weet je niet waar eerst kij-
ken. Wanneer je de gebouwen van Christchurch college bezoekt, de prachtige kathedraal van het 
bisdom Oxford bevindt zich op de gronden ervan, kan je je wellicht afvragen waarom er zoveel 
jonge mensen staan aan te schuiven om de refter van dat oude college te bezoeken. Wie de films 
van Harry Potter heeft gezien zal ongetwijfeld de refter van de Hogwarts School of Witchcraft & 
Wizardry herkennen. Tijdens de schoolvakanties werd daar inderdaad druk gefilmd. Een van de 
alumni van Christchurch college is de wiskundige en logicus Charles Lutwidge Dodgson, beter be-
kend onder zijn pseudoniem: Lewis Caroll. Zijn bekendste werk, Alice in Wonderland, is gebaseerd 
op Alice Pleasance Lidell, de dochter van een collega professor. 
 
Natuurlijk zijn we ook het Oxford University Museum of Natural History gaan bezoeken om naar 
'mijn' display te gaan kijken. Wat een sof! Om te beginnen loopt daar een schoon madammeke 
rond met een badge waarop staat dat ze verantwoordelijk is voor de mineralencollectie. Ik vroeg 
haar of meneer Kevin Walsh aanwezig was. Die man kende ze niet… OK. Ik leg dus even uit waar-
om ik hem wou ontmoeten en dat het fluorescentie display mijn foto’s zijn enzovoort… Het ma-
dammeke keek even geïnteresseerd als was ik een teek op een giraffe. Nou ja, ik verwachtte ook 
geen vip-behandeling maar evengoed had er toch wel een 'jolly good' afgekund. Ik ben dan maar 
naar 'mijn display' gaan kijken en het oogt prachtig. Langs buiten. Van binnen is het een andere 
zaak. Een minuscuul display met een paar stenen, zonder label. De filters van het SW vitrinetje zijn 
hopeloos gesolariseerd en laten bijna geen UV meer door. De lange golf is er iets beter aan toe 
maar er ligt zowaar een specimen tussen dat helemaal niet fluoresceert. Of hoe de verpakking 
mooier is dan de inhoud. Boek dus alsjeblief géén reis naar Oxford om dit display te bewonderen, 
tenzij je natuurlijk valt voor originele displays. De rest van de mineralencollectie is ook niet van 
hoge kwaliteit, eerder gewoontjes maar adequaat. Die van het KBIN steekt daar ver bovenuit. Wél 

Oxford University 
Museum of Natural History 

Foto © MykReeve 
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interessant is de architectuur van de grote zaal. 
Puur jugendstil met veel gebruikmaking van 
smeedijzeren plantmotieven en een gigantisch 
glazen dak. Dat dak is voor twee jaar trouwens 
volledig vervangen, waardoor het museum een 
tijdlang gesloten werd. De galerij op de eerste 
verdieping is afgeboord met een balustrade in 
'Parijse steen'. De pseudo-gotische spitsbogen 
met Moorse motieven die op de balustrade rus-
ten worden ondersteund door zuilen van gepo-
lijst gesteente. Elk van die zuilen is vervaardigd 
uit een ander gesteente. Zo is er greisen uit 
Carnmoor en graniet met schörl (Schorlaceous 
granit) uit Llanlivery, beide in Cornwall, carboni-
ferous limestone van Little Island, Cork én uit 
Clonony, Ierland. Ook gabbro uit Aberdeenshire, 
serpentijn (ophicalcite) uit Connemara (figuur 
hiernaast), Ierland, en ga zo maar door. 
 
Al bij al is het museum zeer zeker een bezoek 
waard, al is het dan niet om zijn collectie fluo-
rescerende mineralen.  
Meer informatie over dit museum vind je op 
http://www.oum.ox.ac.uk/. 
 
 
 

 
 

Foto © Axel Emmermann 
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Mineraal van de maand 
polluciet 
 
 

 
Rik Dillen 
 
 
Polluciet behoort tot de zeolieten-familie, en is dus uiteraard een silicaat [er zijn evenwel 
beryllofosfaten zoals bvb. tiptopiet die ook als zeolieten (kunnen) beschouwd worden!]. We stellen 
even een paar familieleden aan u voor: 
 
analciem NaAlSi2O6.H2O 
leuciet KAlSi2O6 
laumontiet Ca(Si4Al2)O124H2O 
polluciet (Cs,Na)AlSi2O6.nH2O 

 
Och ja, wat was een zeoliet ook alweer ? Zeolieten zijn aluminosilicaten met een zodanige struc-
tuur, dat op kristalstructuurniveau holtes ontstaan die groot genoeg zijn om er bvb. watermolecu-
len (of moleculen van andere stoffen) in op te bergen. Dat proces is omkeerbaar. Zeolieten komen 
uiteraard in de natuur voor, maar worden ook op zeer grote schaal industrieel geproduceerd, met 
diverse, ook huishoudelijke toepassingen. De term zeoliet werd 
in 1756 bedacht door ons aller Axel Cronstedt, die waarnam hoe 
uit stilbiet bij verhitting ware stoomwolken te voorschijn kwamen 
door het verdampte geabsorbeerde water. De term zeoliet leidde 
hij af van het Grieks: ζέω (zéō) betekent 'koken' en λίθος (líthos) 
betekent gewoonweg 'steen'. Er zijn een paar tientallen natuurlij-
ke zeolieten bekend.  
 
 
 

Een typische zeolietstructuur (met name faujasiet) 
met de karakteristieke holte.  

 
Wie zich wil verdiepen in de kristalstructuur van polluciet kan te rade gaan bij Beger (1969). 
 
Polluciet is kubisch, puntgroep 4/m 3 2/m. De roosterparameters: a = 13.682 Å, Z = 16. Vermits 
het kubisch is, is er slechts één roosterparameter, die de lengte aangeeft van alle ribben; de hoek 
tussen alle aangrenzende ribben en vlakken is uiteraard altijd precies 90°, en de elementaire cel 
bevat 16 formule-eenheden. Dat is erg veel, maar normaal voor een rechtgeaarde zeoliet. 
 
Goedgevormde kristallen komen eerder zelden voor, maar kunnen heel uitzonderlijk wel de respec-
tabele afmetingen van 9 cm bereiken! Tschernich (1992, p. 425) vermeldt ook kwartspseudomor-
fosen na polluciet tot 23 cm! De meest voorkomende vormen zijn de kubus, de dodecaëder en de 
trapezoëder. Kristallen zijn vaak gestrieerd. Meestal komt polluciet voor als microkristallijn-massie-
ve aggregaten en lenzen, of als afgeronde korrels. 
 
Er worden geen duidelijke splijtingsrichtingen waargenomen, en de breuk is oneffen tot conchoi-
daal. Het is bros. Polluciet is redelijk hard: ongeveer 6.5 à 7 in de schaal van Mohs. De theoreti-
sche dichtheid is 2.94. Vaak is polluciet enigszins doorschijnend, en de kleur kunnen we omschrij-
ven als 50 tinten wit (wit met soms een of ander licht-pasteltintje). Het vertoont een vet- tot glas-
glans. Optisch is het isotroop; de brekingsindex ligt tussen de 1.507 en 1.525. 
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Oplettende lezers hebben uiteraard opgemerkt dat er iets vreemds in de formule staat, namelijk 
Cs, dat staat voor het element cesium. Polluciet bevat inderdaad ongeveer 30 % Cs (uitgedrukt als 
Cs2O). In totaal zijn er maar een 25-tal cesium-mineralen bekend. 
 

Cesium is een eerder zeldzaam element, dat voorkomt in het kolommetje van de alka-
li's in de tabel van Mendeleev. De eigenschappen van cesium zijn dan ook redelijk ana-
loog met die van kalium en het minder bekende rubidium. Het werd in 1860 ontdekt 
door Robert Bunsen (jawel, de uitvinder van de zgn. 'bunsen-brander'), en Gustav 
Kirchhof (als het ware de vader van de spectroscopie). Het was het eerste element dat 
via een spectrografische methode ontdekt werd, een jaar na de uitvinding van deze 
techniek door hetzelfde illustere duo ! Cesium kent enkel een aantal hoogtechnologi-
sche toepassingen, o.a. in de elektronica en de optica.  

 
Polluciet vormt een mengreeks met analciem: je hoeft in analciem maar stelselmatig wat natrium-
ionen te vervangen door cesiumionen, en klaar is kees... euh... polluciet. 
 
Polluciet komt vooral voor in lithium-rijke pegmatieten (lithium is nog zo'n wat minder bekend ele-
ment uit de eerste kolom in de tabel van Mendeleev, het lichtste in de rij van de alkalimetalen), 
soms in het gezelschap van andere interessante pegmatietmineralen, zoals kwarts, spodumeen, le-
pidoliet, amblygoniet, petaliet, elbaiet en diverse veldspaten. 

 
Polluciet werd in 1846 door J.F.A. Breit-
haupt (zegt breithauptiet je iets ?) ont-
dekt in een groeve op het eiland Elba: 
La Speranza, San Piero in Campo, Elba, 
Livorno, Toscane, Italië. Het mineraal 
werd dus ontdekt nog voor het element 
cesium bekend was (originele tekst 
hiernaast). De oorspronkelijke naam 
was Pollux, een wel heel speciale keu-
ze. Nee, het werd NIET genoemd naar 
een van de twee robots in album 30 
van Piet Pienter en Bert Bibber. 
 
Het werd op de type-vindplaats gevon-
den samen met een ander alkali-mine-
raal, petaliet (een lithium-mineraal) dat 
er nogal gelijkaardig uitziet. Men be-
schouwde beide mineralen zowat als 
tweelingbroertjes, net zoals de oud-
Griekse mythische figuren Castor en 
Pollux, ofte 'De Dioscuren'. Naar die 
tweelingbroers werden overigens ook 
de sterren Castor en Pollux in het ster-
renbeeld 'Tweelingen' (hoe kan het ook  
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Romeinse 
Denarius met de 
tweelingbroers 
Castor en Pollux.
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anders) genoemd. De ster Pollux is een zgn. 'Rode reus', en astronomen ontdekten in 2006 bij de-
ze ster een exoplaneet. 
 
De naam Pollux evolueerde later naar polluciet, en Castor werd nadien omgedoopt in castoriet en 
uiteindelijk petaliet. 
 
De mooiste en grootste kristallen komen van Paprok, Kamdesh District, Nuristan, Afghanistan. 
Het vermelde grootste pollucietkristal, met een zijde van ongeveer 9 cm, komt hiervandaan, en 
een foto ervan kun je bewonderen op MINDAT (www.mindat.org/photo-183392). Het werd in 1999 
gevonden in een erg spectaculaire geode. De pollucietkristallen van deze vindplaats vormen vaak 
heel mooie en kleurrijke specimens, met paarse fluorapatietkristallen, groene elbaiet (een lid van 
de toermalijnfamilie), paarsroze spodumeen ('kunziet') en roze lepidoliet. Zet zo'n geheel op een 
spierwitte veldspaat en het plaatje is compleet. 
 
Centimeters-grote kristallen komen ook voor in Shengus, Haramosh Mts., Skardu District, Gilgit-
Baltistan, Pakistan. Heel de regio Afghanistan-Pakistan is overigens heel goed bedeeld voor wat 
polluciet betreft.  
 
Kleine, maar wondermooie, compleet doorzichtige - zelfs glasheldere - kristalletjes van polluciet ko-
men voor in Tre Croci, Vetralla, Lago Vico, Viterbo, Latium, Italië. 
 
De specimens die we u deze maand aanbieden zijn heel wat minder spectaculair (maar daardoor 
natuurlijk ook betaalbaar), en zijn afkomstig van de Tanco mine, Bernic Lake, Lac-du-Bonnet ge-
bied, Manitoba, Canada (zowat 150 km ten oosten van Winnipeg). En laat dat nu nét (qua 
reserves) de allerbelangrijkste vindplaats ter wereld zijn van cesium-mineralen in het algemeen, en 
polluciet in het bijzonder. 
 
Volgens MINDAT werden in deze mijn tot nu toe 84 verschillende mineralen geïdentificeerd. Voor 8 
daarvan is de Tanco mine de typevindplaats: černýite, diomignite, ercitite, groatite, tancoite, tita-
nowodginite, wodginite en wopmayite. 
 
De zogenaamde Tanco-pegmatiet is verschrikkelijk complex, en sterk gedifferentieerd en gezo-
neerd. Er werden voornamelijk tantaal-, lithium- en cesiumertsen gewonnen. Het voorkomen werd 
ontdekt in 1930, en sindsdien werd de mijn verschillende keren gesloten en weer geopend. De 
mijn werd in 1969 specifiek geopend voor de ontginning van tantaalertsen. In 1993 werd de mijn 
aangekocht door de Cabot Corporation (www.cabotcorp.com) voor de productie van cesium-pekel 
(een geconcentreerde cesium-zout oplossing). Dat tussenproduct wordt grotendeels door een che-
mische reactie omgezet in een oplossing van cesiumformiaat (het zout van mierenzuur, in het 
Engels 'formic acid'). Een dergelijke geconcentreerde oplossing van cesiumformiaat heeft een den-
siteit van 2.3, en wordt gebruikt om de densiteit van boorvloeistoffen te verhogen, vooral ten be-
hoeve van de petroleumindustrie.  
 
De pollucietafzetting in deze pegmatiet is met een geschatte reserve van 350 000 ton de grootste 
ter wereld, wat neerkomt op ongeveer twee derden van de wereldvoorraad. De Tanco-afzetting zal 
nog jaren de belangrijkste cesiumleverancier zijn, met een ertslichaam van 1400 m lang, 600 m 
breed en 100 m dik, en een gemiddeld cesiumgehalte van 24 % (uitgedrukt als Cs2O). 
 
De Tanco mine is een waar eldorado qua spectaculaire specimens van diverse mineralen, maar he-
laas niet voor polluciet: dat komt er alleen in massieve microkristallijne vorm voor. Het fluoresceert 
lichtjes (geel) onder de korte-golf UV-lamp. 
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Pollucietkristallen met spodumeen ('kunziet') en elbaiet van Paprok, Afghanistan. 
Specimen Royal Ontario Museum. Foto Captmondo. 
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Gewoonweg bariet... 
of toch iets 
speciaals ? 
 
 
 
 

Paul Van hee 
 
 
Bij nazicht van diverse specimens van de Clara-groe-
ve, Rankachtal, Oberwolfach, Zwarte Woud, Duits-
land, waren er 2 die speciaal mijn aandacht trokken. 
Op beide specimens, vermoedelijk afkomstig van 
eenzelfde brokstuk, zaten onder andere kwartskris-
tallen, bedekt met limoniet of een andere ijzeroxide-
achtige laag met daartussen mooie witte bariet kris-
tallen (foto op het kaft). Maar daarnaast was ook 
nog een ander mineraal aanwezig, helemaal bedekt met die bruin-rode laag (op foto 1 rechts van 
de witte bariet kristallen). 
 
Ik probeerde met een borsteltje de bruine laag te verwijderen, maar die bleek stevig verankerd te 
zijn. Uiteindelijk heb ik dan de 'dithioniet' methode gebruikt op zo'n specimen om die laag te ver-
wijderen, wat prima gelukt is. Het resultaat is te zien op foto 2. 
Het mineraal dat vanonder de bruine laag te voorschijn kwam bleek uiteindelijk ook bariet te zijn. 
Dit is mogelijk de eerste generatie bariet, gegroeid op iets anders, wat duidelijk te zien is in de 
kern van de aan elkaar gegroeide kristallen. De situatie is enigszins vergelijkbaar met de figuren 
176 en/of 334 in Goldschmidt's Atlas der Krystallformen (zie onderaan). 
 
Vermits de witte bariet kristallen uitzonderlijk mooi contrasteerden met die bruin-rode omgeving 
heb ik het tweede specimen in de oorspronkelijke staat bewaard. 
 

 
Met dithioniet behandeld specimen. 
Verzameling en foto's 
© Paul Van hee 
 
Onder: analoge voorbeelden uit 
Goldschmidt's Atlas der Krystallformen 
 
 
 

 
 
 
 

Onbehandeld 
specimen 


