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mka-kalender

Maandetijkse vergadering in Sinl-Job-inrfcoor, in het Kultuurcentrum Reinaert,
Eikenlei 41 tê 2960 Sint-Job-inrt-Goor, om 20.30 h.

Maandelijk& verg.dering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sass€laan 2le AntweÍpen (d.i. langs de SingeyE'17, tussen uitrit 4 en S). Openbaar
vervoeÍ : lram 2 oÍ 4.

19.30 h g€legenheid tot transaklies, identiÍikalies, tombola. afspraken voor Drivé-
ekskuÍsies, raadplegen van de biblioteek, uifleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltjs... Als mineraalvan de maand worden deze maand specimens
van apa0'eí aangeboden (zie artikel in dit nummer).

20.00 h

Vergadering van de wêtkgroêp edetstaenkundo in het lokaal Ommeganckstraai 26 te
2000 Anlwemen. van 9.30 tot 12.00 h.

Prccïcum : de pata &oop,
Tijdens d€ vergadering van dit voorjaar zijn we ingegaan op hêt belang van 'licht, bt het
edelstenendelerminer€n. De interaclig van licht met da materiê werd nader bekeken.
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Vandaag gaan we in het koÍt de hooÍdpunten daarvan horhalen en die vervolgens
toepassen in het gebruik van de polariscoop. De polariscoop is een eenvoudig en toch
belangrijk hulpmiddel bij het ondezoek van edelslenon. We gebruiken het appaíaat o.a.
om het onderscheid te maken lussen optisch isotrcpe en optisch anisolrope stenen.
Polariscopen zijn voorhanden evenals slenen om iê ondezoeken. VooÍ velen een
oDfrisser. voor de nieuwkomers een eersle slaD in het edêlstenenondezoek.

Van 10 tot 12.30 h veígadering van de yrêÍkgr.Ep ffignfre in het lokaal
Ommeganckslraal 26 te Antwerpen (achtsr de Zoo). Alle leden die gêihterssseerd zÍn in
de fotografie van mineralen zijn welkom, zowel de specialisten lezakê als zij die er iets
van willen oosleken.

mka-nieuws

Van 23 oktober 1998 lot 30 juni 1999 loopt in hei Koninklik Belgisch Instituut voor
NatuuMetenschappen, Vautierstraal 29 te 1000 Brussel e€n tentoonstelling "Leven oí
oveÍleven". Deze tentoonstelling belichl de gevolgen van de menselijke acliviteit€n op
het milieu, en gaat in op de duuzame ontwikkeling.

Het gaat in de pÍaktijk o.a. over het broeikaseÍfecl en klimatologische veEnderingen, de
bedreiging van de biodiversiteit, hel afslerven van bossên, hEl gai in de ozonlaag, de
overexploilatie van natuurlijke gÍondsloffen, enz.

Meer intormatie over deze tênloonstelling kan u vinden op hêt Intemet :

http:/hr\4w.kbinirsnb.be/ TeleÍonisch kan u terecht op 021627 4211, en peÍ Íax op 021627
4113.

ln Hey's MineÍal Index (3e uitgave, 1993) lezên we op p. 109 onder "Campylite" :

"Named from Kdpr.ulo( up e6 (pop t e up ê6 dv6 Pdpp€L-o dtt€6 óopp oó t ê crystals".
EeÍst denk je naluurlijk dat er iets met je og€n scheelt, maar na wal zoeken kan de rebus
als volgt opgelost warden. Als je in een wordpÍocassor na dal ene woordje in het Grieks;
Katpitd.o(, oÊp1Ê€í íp€ oprÍveel l,errepryne oeep cícív Íe eerrev - sorry - vêrgeêt je
origineel letieÍtype weeÍ aan le zetten, dan kÍijg re raÍe dingen. We denken dat het
ongeveer dit had moel€n wotden: "Named from Kdpnt"o(, "cuNed", from the cuNed
and banel-shaped form of the crystals'. O ja, voor wie de Íebus zslf wilde oplossen : de
letters "h" en 'U' komen in het Griekse alfabel ni6t voor... Vvie zei er ook alweer dat
Grieks in het Midd€lbaar Onderwijs nutteloos is ?
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mka-nieuws

De leden r4/orden vezocht hun lidgeld voo|1999 over te rnaken. De ledenbÍdEge is lichtjes
veÍhoogd voor het individueel lidmaatschap €n voor de builenlandse ledEn (zis Goonieuws ).

t Belqische ledên : In bÍlage vindt u tr êe overschrijvingsfoÍmulieÍên voor uw lidgeld 1999.
Gelieve het formulier te gebruiken dat op u van lo€passing is (individusel of gêzins-
lidmaalschap) en vemielig onmiddelliik het andeÍe (zo betaalt u geen twêe maal !). Bezorg
het oveÍschriivingsÍormulier vandaag nog aan uwfinanciëls insblling zo verliest u hêt
niêt uit het oog (maak desgeuênsi gebruik van de memodatum) I
" NedeÍlandse leden : Gelieve uw eiggn overschrijvingsformulieÍ te gebruiken en ultsluibnd
gebruiktg ínaken van de Nedêrlandse postgirgrek€ning.
' Andere landen : Gelieve uw bÍdrage ovêr te rnaken vrii van kosbn voor de begunstigde,
bij vooÍksur door middel van ê€n inlemalionaal postmandêá oÍ dooÍstreepte EuÍocheque (te
Íichten aan M.KÁ., A. Scho€nrnaekers, Marblei43, 2900 Scholen).

De iets hogere ledenbijdEg€ voor buitenlandsê lêden is volledig toe ts schÍijven aan de
hogero vetz endingskosten van Geonieuws.

Leden die voor 1998 esn gezinslidrnaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de
code 'G' (op lidkaan of ceoni€uws omshg).

Leden die zÍn toegetreden na 1 seplembe|1gg8 ên reeds betaald hebben dienen geen
bÍdrag€ meer te stoíten.

De secrelaíis en penningmêeíeres hopên dat u g!g! (lieÍst onmiddellijk) en alleszins gliÍ:4
g999Eb9d!99 uw lidgsld zult betalen, r4aardoor u hen veel eíra wsÍk zult besparen !
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Nog niet zo lang lid ? VÍoEg€r een beetje slordig geweest mêt uw tÍdschrifl ? Dan is dit
een buitenkansje voor U :

Op de vergadeÍing van novembeÍ (6 november in St-Job ên 13 november in de
Jeugdherb€rg) worden vollodige jaargangen Gêoniêur ls aangeboden aan de spotpÍijs
van sfochts 200-BEF I Aanbod uitsluitend geldíg bU afhalíng op deze vergadeing !
Beschikbaar zijn voor zoveÍ de v@rra€ld slrskt :

Jaargang'1986, 1988, 1991, 1993, 1994,
1995 (inclusief ind€x), 1996 (exclusief Brogne calaloog), '1997

OveÍigens kunnen volgende nummers steeds (voor zover de vooÍTaad strekt) bi de
secretaris besleld woÍdên aan de prijs van so-BEF/exemplaar oÍ 150-BEF/4 exemplaren
(+ vezendingskosten). Dêze nummeÍs zullen ook beschikbaar zijn op de vergadering
van novemDer.

1980

1981 {:r' /
1942

'| 983 r'l r' r'
í 984

í985

í 986

1987

:/ /
r' lr' r'

t988 ! t/ / {
í989 r' lí r' r'
í990

1991

/ l/ r'
r':/'t//

1992

í 993

í994

1995

1996

í 997 //r'
í998

Te koop:vezameling schelpen en koÍalen. Prijs overeen te komen. Geihteresseerden
nemen conlact op met de heer Johan DE BAERE, Meulenberg 4, 9170 Sint-Pauwsls.
Tel. (na 19 h) 03/766 6288.
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TUdens de jaarvergadering van 12 Íebruad 1999 wilten we op een min of meer originete
manrer esns een aantal kleinere, minder belangrike of minder bekende vindplaatsen aan
bod laten komen.

Daarom €en waÍme oproep aan al onze leden : kent u een vindplaats in binnen- of
buitenland waar u gnkele specimens van hebt, maar le weinig vooÍ een complete
voordracht ? Geef ons een seintje. Bent u zelf niet uitgerust om dia's te maken van de
specimens: doe dan gerust een beroep op de mensen van de werkgroep fotogÍaÍie. yvil
u daarenboven niel als sprêker optred€n ? Ook al geen probleem : wij doen het
desg€wenst voor u. Er is dus in feite geen enkel excuus om niet mee te doen I

Als u wil meedoen, hoe klein uw bijdÍage ook is, contacteeÍ dan a.u.b. de heer Jan
Jensen. Pelrus Delsnshaat 3 te 2390 Westmajje, of telefonisch (bij voorkeur tussen 18
en 21 h) op het nummer 03 311 7347. \rÍ veMachten alle voorstellen en dia,s ten
laatste op 31 januari '1999 bij de heer Jan Jensen.

Leden van de werkgroep fotografie die bereid gevonden werden om uw specrmens le
fotograferen zijn : Paul Bender, Ludo Van Goethem, Axel Emmermann (Uv-Íotografie !),
Guido Comefis, Alfons Quadens (macro-opnamen, adres : Kruisschanslei 127 te 2SSO
Kontich, lel. 03 457 3435). De niet-vermelde adressen vindt u op de binnenkaÍt van dit
tÍdschÍiff.

IíINERALEIY-FOSSIELEN
Je hobby ?

Welkom
Je pàssi€ ?

in de wereld
Je bcroep ?

van

DaflbrclÈAl|!
Ruwe mineralen, juwelen. gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkings-
nrachines) instÍumenren (loupes, microscopen, UV-licht, Ceige(eller, kom-
passen, uhrasoonbaden), presentariemateriaal (JOUSI-doosjes, slandaards,
sokkels), enz. ...

INTERESSE ? Bel of schríÍ ons voor een gratis katalogus.
Ook welkom na telefonische atspraak in onze show-room.

ll/tJ ziln danwazig op mineràlenbcuzcn.

INTERKRISTAL -]'r ${4 !j9@!w '

Olmcnlaán I
JO5O OUDNE\,€RLEE

fE,+FtrOlól4O.ó5.39

NTERKRISTA
MINERALEN - TOEBEHOREN

Geoníeuws 4p), novemberl 998 211



beurzen en tentoonstellingen

Beu,zen v6r 1411/1998 : raadpleeg het vqlgê nummer van Georriêttws op pp. 181-195.

11 NL ROTTERDAM. Holiday Inh Hot6l, Schouwburgplêin 1. Beurc.

'14-15 1l
15 11

15 11

15 11

20-21 11
20-22 1',l

20-22 11

21 11

21 11

21-22 11

21-22 11

21-22 11

21-22 1l
21-22 11

21-22 tl
21-22 1l
21-22 11

21-22 11

21-22 11

D BREMET{. BtlrgeÍz.ntum N.uê Vahr, BerlineÍ Fr.ih.it
NL ECHT. 1G17 h. 8.urs íM-Fj.
NL OSS. D'n lêmhoÍ, StêrÍêbos 35. Bêurs.
NL LEIDEN. Gro.noordhallên, Willêm dê Zwijgêrlaan 2. 8euÉ.
FIN TAMMERFORS. Bêurs.
GR ATHEI{E, Hotêl Royel Olympic,23-32 Diakou Sfêêt. Bêurs (M-F-J-E).
USA PHOENIX, Civic Plaza, Hall C, 3rd St / Washington St 8êurs (M-FJ-E).

Ga HAYVITARDS HEATH. Clair Hell, Pêrrymount Road (bij stetion). 1Gl6.3Oh. Bêurs (M).
CZ OSTRAVA. Ustav Gêoniky, Ostrava-Poruba.
F NICE (08). Parc Pho.nlx (sell. Em€raude), Prom. dêsAnglais. Bêu.s.
F LIMOGES (E7). Sallê dê rê5teuraft Ets. Lêgrand. Av. dê Latfê dê Tassigny. Bêurs.
F TARBES (65). Parc dês Expositons. Bvd. Kênnêdy. 8êuís.
F OUINCY€OUS€ENART (lí). Sallê Mèíê lllaÍiÈPia, ruê dê Combs-la-Villê. B.urs (M-F)
F JUVISY AUR ORGE (9í1. Sallc dês Fêtcs. Êqfbêurs.
F GOURNON-DaUVÉRGIÊ (63). Sallê polyval.ntê du Plan dEau. Bêurs (tvl-F).

A BADEI{. Vêradtstaltungshallê. 1G17 h. Beur (M), tênt. 'Zilvc/'.
A t ODLlt{G. Jakob Thoma-Halle. 1}18/917h. Bêurs íM).
D BREMEiI. WoÍld Trad6 C.rÍêr, Bhk6nsfas6ê 15. 11-18 h. Bêurs (M-FJ-E).
B ARLOI{. Sállê dê I'ISMA 3:l routê dê Bastognê. 1G19 h. Bcors (lvÈF).

lnternationalê beurs van minerelên en fossielen
21 november 1998, van 10 tot 17 uur

g@odle
Develsteincollege

Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijdrecht

Info : + 3í íE2 53E 539

22
22

22

11 NL EINDHOVEI{. Oorint Hotê|, Vêstdijk 47.8êurs.
11 O Í{URI{BERG. Mêist.rzing6óallê. 1G18 h. aêurs (tv}F-J-É).
11 D HUCKELHOVEN. Mêhrz:wêckhall., HardêpoolplaE. 1G17h. Bcurs (M).
ll D ISERLOHI{-LEïMAÍHE. Stidlischêr Saallraulêtmath., von d.r Kuhl.nst. 35. 1í-17h.

gcurs (M-F).
11 CH JONA (SG). Zêntum Krêuz. 10-16h. B€urs (ênkêlZwitsêrsc min.íalên).
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26 11
26-24 1l
27-29 11

2a 1l
2a 1l
28-29 t1

2a-29 11

2A-29 tl
2A-29 1l
28-29 tl
2A-29 1l
2A-29 11

2A-29 tl
2A-29 t1
29 11

29 1l
29 11

29 tl
29 1'l
04-06 12
0+6 t2
0+6 12
05 12
05 t2
05 12

05-06 12
0so6 't 2
0506 í2
05{6 12
05-06 12
05{6 12
05-06 12
06 12
0612
06 12
0612
06 t2
11-13 12
11-13 12

12 12
12 12
12 t2
12-13 12
12-13 12
12-t3 12
12-13 12
12-13 12
13 12
'13 12
13 12
13 t2
13 12
'13 t2
13 12
1!14 12

D

o
SE
NL

D

CH
CH
D

o
D
D
NL

SR
o

Jlcll{. Kulturhaus, gíosson Saal. 7-15 h. 8.uÍs (M-F-J-E).
BO l{. f\ÍanE, Fraunhofêrst. 7. VêíkoopstêrÍoonst.tting. 9'18 h.
STUTTGART-KILLESBERG. M.ssêgêtànd.. B.urs.
HALLSTAHAMMAR. Bcurs.
AMERAFOORÍ. Dê Flint, Conincksfaat 60. Aèu6-
EERL|N. FonbnèHaus, Màrkischên ViêÉ.t, With.tmíuhêr Damm i42c. Rêinickendorí.
1G1a h. B€urs (M-F-J-kunst)
Lll{z. Volkshaus Bindêrmichl. 1G1E/l0n7 h. B.urs (M).
MARSEILLE (í3). Hall 1, Parc dês Apositions, Parc chanot. B.uÍs.
JOUY-EN.rOaAS (71). Sallê du Viêux Marchó. 8êurs.
SAIÍ{T-FOI{S"VEIEAEUX (89). Sa ê Meurice Mérrat, 1O av. dê ta Répubtique. ggfbêurs
OBER-OLM/M.inZ. Ulmenhallê. 10-17 h. B.urs íM-n.
SALZBURG. Salzbêrghallê Hallêjn. 1G16 h. Bêurs (M).
ZURfCH. Mess. Ziidch HelcnT.t+7.2. 1ÈlAnGiZ h. Beurs (M).
SOLOTHURIt. Landhaus Solothurn. 1G.l9/1Gí7 h. 8êur6 (M).
AERGISCH-GLADBACH. KÍêishaus, Am Rubêzahtwàtd 7. 9.16 h. B.urs ([r-F-géén J).
BRAUNACHWEIG/WOLFEI{BUTTEL. Lind.nhallê,Halberstàdt.rstÍ. .1Gl7 h. Beurs (M-F).
BI,HL. Borgcrhaus Ncuêr MarK. 1G.l8 h. BêuÍs (M-F). Tênt. tMtdschapbachbt.
DUISBURG. M.Ícatorhallê. 1G17 h. Bêurs (M-F-E).
AMSTERDA (RAD. Eubpaplêin. Bêurs_
HAITBURG. Mêsscgêlàndê. 12íEllO.í8l1È18 h. Bêurs.
PARIS {75). Hót l sofitê|, 17 8vd. st.Jacqu.s. Bêurs.
MOI{ÍPELLIER (34). Parc des Expositions. Blurs.
BRATISLAVA. Slov. nar. Muz.um. $17 h. B.urs.
LEIPZIG. Univ6rsltitshochhaus_ 10-15 h. Beurs íM-F-E).
LOÍ{DON. St.Abans Church Hall, Wêsthêath DÍivê, cotders cr..n. London NWil_ 10.15-
3.30 h. AGS Ahnual Bazar.

D ALBSTADT. Zoll.m-Atb-Ha ê, ÍaitÍngên. 1Oi8/10í7 h. Bóurs (M-F).
CH BASEL, Must rmêssê, Hall.402. 1O-í8/1Gí7 h. Bêurs íM-fl.
0 KóL[. Kóh-Gilrz.nich-Cênïum / Rathaus. j1-1S h. BêurÉ (M-F-J-E).
A GRAZ. 916 h. A.urs Ím.
A WIEÍ\| Haus dlr 8.gêgnung, Schwêndêrgássê .t1. 10-16 h. B.urs (M)_
F POITIERS (16). Parc dês Erpositions, arènês d. poitiêís. Bêurs (tGF).
F CADOURS (31). Bêurs.
D KARLSRUHÊ. Nancy-Hallê, Kongresszênfum. 1Sí7 h. gêurs (M-F).
D MUI{STER. Hallê MÍinstêrtend. í1-17 h. Bêurs (M).
D ROSEnHEIM, Atsst.llungszêntum Lok6chupp.n, RathaussfiÍ.24. 1G17 h. Beurs (M-F,.
A WIENER NEUSTAOT. ócB:zênfum, cóhrmiihtgassê 4-6. +16 h. Bêurs (ltÀF).
D KEMPET{ (t{l.d.nh.in}. 8.níichên Schut.n, Von-SaeMêndên-Str. 25. tG17 h. Bêurs.
GOSSII{Í-PETERSBURG, Barrs \ràn minêrát.n .n juwêlên vah'Wo.td oí Stonss".F BORDEAUX (33). Cité Mondial., 20 euei dls Charirons. B.urs.
D GOSLAR. Hotd "D.r Achtêrmann'. 1G.18 h. 8.urs (M-E-F).
CZ MELt{l(. Dum dlt a ml.dcz. Mêtnik. Bêors (M).
CZ PlSEf. Prech.nikê muzcum v Pisku, Vêtk! nam. 114, p.êdnaskovy sat. 7.3G't S h. BêursD BOÍ{N. Stadftall. Bonn-cod.sbêrg. i1-18 h. Bêurs (M-F-J-E).
H BUDAPEST.l.áng Kullurz.nbum, RozsnyaiSt.3. 919/9.í7 h. Bêurs (M).
A INI{SBRUCK. Stadtsàlê, Univêrsitiitsstráss.. íG18/1Gl7 h. B€urs íM).D OSNABRUCK. aênísschulzêntum, Stiiosfass.. 1C.17 h. B.uÍs (M-F).
F BOUGIVAL(7!). C.ntê Bouz.mo , ru. du cénératLêctêrc. B.uÍs íM-F-E).
NL HAARLEM. 8êÍn.6há1, Stationsptcin í34. 1Gl7h. B6urs (M-F), goudzo6ken.
D BAD KISSINGEI{. Tattdsaat, R6tthausptats. 1O-i7 h. Bêurs (M-F).
D DETiTOLD. Stedthall.. 1G18 h. a.urs (fr/t-E).
A EISEI{STADT. c6orgih.llc, Kasêrn.nsfassc 9. íG17 h. Bêurs (M-F-E).
CH LEISSIGEI{. Holêl Hirschên. Bêurs (.nkêt Z\À/ibcrs. minêratên).
A Llt{z. Palais K.rÍmànnischd VGr.ln, Eisma.ckstrass. í. 9-16 h. Bêurs (M-F).
I BUSTO ARSIZIO (VA). Palazzo Esposizioni, viatc BorÍi. Bêurs (M-F).
I ROMA. C.nto Êxpo Ergitê, Patecê Hotêt, Vie Aurê a 61 9 (Largo Mo3sa). $1 3.3O ên

14.3G'19.3O h. 8.urs (M-F).
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vantasseliet... uit duitsland !

rik dillen
Vantasseliet, Alr(POr)s(OH)s.9HaO, dat in '1987 doot A.-M. FransoleÍ beschÍeven wêrd,
wsrd oorspronkelijk alle€n aangstroÍfen op dê type-vindplaats Bihain, België. Het weÍd
genoemd naar de Belgische mineÍaloog en MKA-erelid Prof. R. Van Tassel.

ln 1996 beschreven BlaP en Graf vanlasseliel aÍkomstig van d€ GÍube David, Warstsin,
Sauerland, Duitsland. Vantasseliel van deze vindplaats gelijkt goed op maieÍiaal van
Bihain, maar de aggregaatjes zÍn veel kleinsr. Het gaat om kleine poÍqel€inachtige
sfeÍische aggregaaijes, en, zelden, tabulaire kristallêtjes, steeds veel kleineÍ dan I mm.

De kristallen sn aggregaten komên voor op goethieulimoniet. Een X-stralendifÍraclogram
stemt ÍêdelÍk goed, maar niet perfekt overeen met dal van het lypemateÍiaal.

Nadat, aMreer in het Sauerland, verschillende inteÍessante fosfaatvindplaatsen weÍden
ontdekt, mgt o.a. lurkoois, planEÍiet an koninckiêt (alweer een zeldzaam minêraal mel
een BelgischE iype-vindplaats l) werd wal intênsiêver naaÍ fosfalen gespeurd, en

blikbaaÍ met succes. In een slilgelegde steengroeve in Fiickinghausen, ten noordooslên
van Mêschede, waar vroegeÍ reêds faustiet gevonden was, werden eên hele Íeeks

Foto 1.

Vantasseliet-kistallen van Bihaín,
Belg ië. Very roti ng s maatstal : zie
maatstree p. SE telopname
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interessanle mineralen gevonden. O.a. werden er 3 van de 6 mineÍalen van de turkoois-
groep gevonden, namelijk faustiet, planeriet en turkoois, naast nog 6 anderê fosfaten :

varisciet, strengiel, fosfosideriet, wavelliet, crandalliet en... vantasselisl.

ln 1997 werd een specimen gevonden met witie sterische aggrêgaatjes, die op het
eerste gezichl wat op varisciet leken. Het viel echter op dat de bolletjes uit fijne blaadjes
bsslonden, en niel uit naaldachtige of pÍismatische kristalletjes, zoals van varisciet
mocht veMacht worden. Daarenboven vertoonde het maleriaal een uitgesproken
parelmoerglans, alweer een aÍgument tegen varisciel en voor vantasseliel. Laler werden
na intensiefzoeken nog welggleld twee exemplaren gevonden.

Via X-stralendiÍÍÍactometrie is het onderscheid met het nogat gelÍkaardige matutaiet
moeilÍk te maken, maar via een simpele energiedispersieve X-stralenanalyse ontdekt
men of Al dan wel Ca aanwezig is, wat, samen mel hel X-stralendiffracliepalroon, leidt
tot een éénduidige idenlificatie. Bêgeleiders zijn kleine kwartskristalletjes en een klein
beetje cacoxeniet, .iarosiet en wat luÍkoots.

Bihain heefr nu dus twee concurÍenten, maar de kwaliteii én de kwantiteit van ,,onze,,

Belgische vantasseliet is nog altÍd onovertroffen !

Biblioarcfie
BIaP G., Graf. H-W (1996), "Neue mÍneralogische Erkenntnisse und neue Funde aus

dem Sauedand', Mineralien Welt 7(3), 41-42.
BlaP G., et al. (1998), "Neue Phosphatmíneralien aus dem Sauerland in die aktuellen

Funde aus dem Kieselschieler von Fóckinghausen beí Meschede,, Mineralien Wett
9(5), 46-51 .

Dí en H. (1987), 'Vantasseliet, een níeuw mineraal", Geonieuws 12eL3+37.
FÊnsolet A-M. (1987), "La vantasselite, Ale(POt)a(OH)s.9HzO, une nouvelle espèce

minérale du Massif dê Stavelot, Belgíque", Butt. Minéral Llg 647456.

Foto 2. Vantasselietkristallen tot ongeveer 2 mm tang. Bihain, Belgié. De parelmoergtans
is op deze foto goed te zien. Foto Rik Dílten.
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nieuwe imitatie van diamant
op de antwerpse markt
moissaniet - SiC

m, van bockstael
a. quadens (*)

Sinds het begin van 1997 wardt AntweÍpen overspoeld dooÍ een nieuwe vêÍsis van
imitati€-diamanl die met het blole oog en zonder hulpmiddelen moeiliik te onderscheidon
is van €chle diamanl. H6t matêriaal, synthêlisch moissaniet of silciumcaóide is niet echt
nisuw ts noem€n maar werd vooÍdien nog niet synthetisch geproduceerd in de voÍm van
kristallen, die kl€urloos oÍ bijna kleurloos zÍn.

SiliciumcaÍbide, bgtEÍ bekEnd ondgÍ dE populairE naam carborundum, wordt omwille van
zijn hardheid (9.5 in de schaal van Mohs) varwerkt in slijpstenen, slijppoedêrs,
schuuÍpapier en dergelijke.

Hel mineraal komt voor in de natuur, hoEwel slechls enkele vindplaatsen bekend zijn,
onder andere de Diablo Canyon mgteoriet in AÈona, USA. Het wordt daaÍ gevonden als
kleine gÍoene hexagonale plaaties in een paÍagenese met heel kleine diamantjes.

Een AmeÍikaans bêdrijt, veóondên mel een ondezooksinsliluut in North-Carolina, uSA,
is begonnen met de commêrciëlê pÍoducliê van dil mateÍiaal. Hel is vooÍal bedoeld vooÍ
eleklronische toepassingen. Het eeÍsle-keus-maieÍiaal kan gebruikl warden als imilatie-
diamant. De stengn zouden geslepen r,\loÍden door e€n KoÍeaansg íirma In China. In
veÍgelijking met andeÍe imitaties zou dê pÍoductie van dit imitaiie-materiaal vsel duurder
ziin met als resultaat ook €en duuÍd€r eindpÍodust. ln vergEliiking met synthetisch
zirkoon (zirkoonsilikaat, ZrSiOi) en de meeste andere simulanten zouden de
eigenschappen van moissaniet, SiC, die van diamant hei dichtst benadercn.

De pqíngen om edelstenen na te naken dateren al van de tijd van de oude
Egyptenaren die als eersten met glas en glazuur trachtten imitaties te verkijgen. In
1758 ontwikkelde de t/ty'ener Joseph SÍrasser êe, g/assoorÍ díe kon geslepen
wotden en uitelijk veel gelijkenis veftoonde met diamant:dit mateiaal werd
bekend onder de naam 5Írass".

ln 1945 waren Gablonz en Turnau in Tsjechoslwakíb voorname centra van een
industie van glassierdden. Op het einde vdn de voríge eeuw slaagde de Franse
chemicus A.V.Vemeuil ein op een economisch rendabele manier synthetisch
robijn te maken. Díe vonden o.a. afzet in de productíe van uurwerken. ln 1910
slaagde hij ein synthetisch saffler en nog andera imítaties le maken, zoals
kleuloze (diamondiet genoend), gele en groene korund, en zelfs de vadëteit
alexandiet.

ln 1955 slaagde voor het êerst in de USA en ín Zweden de synlhese van diamant,
bij een zeer hoge druk en een temperatuur van 15OO tot 24OO 'C.
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Er bestaan ook synthetísche stenen die in de natuur niet voorkomen en die toch tot
de edelstenen gerekend wotden, zoals het in 1953 onlwikkelde fabuliet, een
strontiun-titanaat. YAG, ('yttdun aluminium garnet"), ís een synthetisch materíaal
met de kistalstructuur van gr€rnaat dat níet alleen als edelsteen, maar ook in
industiële toepassingen gebruíkt wordt, zoals de Nd-YAG laser (dat Ís een
laserelement gêmaakt uit YAG gedopeerd met het zeldzame aardmetaal
neodymium).

Hoe kun je nu dE moissaniêt-imilaties herkennen ? Sommige klassieke
determinaiiemiddel€n kunnen aangewend u/orden, maar moeten soms toch wat veÍtijnd
of aangepast wordên. Vooral de leslers die gebaseeÍd zijn op de warmt€geleidbaarheid
van het mateÍiaal moelen gepêrfeclioneerd worden, wanl de warmtegeleidbaarheid van
het synthetische moissaniel liggen veel dichter bij die van diamant dan die van andere
imitalies. Die tasteÍs weÍden vooral populair sinds de inlrede van synthetisch zirkoon als
diamant-imitatia.

Andere, vooÍal optische oigenschappen van hel nieuwe mateÍiaal, dat tÍouwens nog
geen commEÍciále naam heefl gekregen, maken de determinatie relatief eenvoudig. De
hogere dubbelbreking is zichtbaar aan de dbben en hel kolel. Dil kan men evenwel
ornzeilen dooÍ de oplische as (de c-as) loodrecht op het tafelÍacet te oriënteren en de
steen op die manier te slijpen. Wanneer mgn schter de st€en bekijkt door een ander
facet dan het taÍ€lfacêt (onderkanl oÍ zijkant-bovenkant) zal ds dubbelbr€king toch weer
te voorschijn komen.

Een nieuwe lgsteÍ zou kunnen ontwikkeld worden gebaseerd op de specifieke
aanwezigheid van een absoÍptielÍn bij 415 nm in de meeste natuurlijke diamanten. De
recent ontwikkelde mini-spec{romeleÍs met een glasvezel-sonde kunnen door dit geval
aan belang winnEn.

Een diamant-ímitatíe getest met een
Borazon krasnaald. De dieDe krassen
ín de taÍel van deze steen laten geen
twijfel bestaan : dit is geen diamant !

Foto K. Maftin.
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MogilijkêÍ wordt het wanneeÍ mgn met êên paÍlÍ van m€€Íders gêsl€pên slenen te
maksn heêfl, want dan Íroêl men elke sleen apaí nakijken. Hier biedt een densiteitíêsl
mei Esn zware vbeistoÍ, zoals methyleeniodido, uitkomst. Methyleeniodids heêfl êen
densiteit van 3.30, met als gêvolg dai synihetisch moissaniet, met eEn densitêit van 3.22
in deze vloêisloÍ zal bovgndrijvon leÍwijl het zwaardsÍ€ diamant (densiteit 3.52) zinK.

BÍ geslêpen stgnen kan m€n 9en krast€sl uilvoeÍen mEt behulp van d€ zogênaamde
BoÍazon-naald (Borazon is boomitÍide, BN). Dêze wertwijzE hEefl wsl nadêlen omdat de
naald 26êr diepe, goEd zichtbare kEssEn achtêíaat op hel oppervlak van de steen en
daarmsê gen Íikse beschadiging vsroozaakt. Eên echte diarnant wordt op die maniêÍ
uiteraard niet beschadigd.

We gewoon is mêl een loupe om te gaan (veÍgroting 10 X) zal alticht h6t verschil van
SiC met diamant opmorken allesn al aan do wiize van de (meestal z€eÍ onperÍêc1ê)
sliipvorm en de beschadigingen die m€€stal op de Íibben van de facstten aan de
ondezijde v@rkomen, En d€ dubbelbreking die zeksr opvall. Ook de min of meEÍ
afgeronde voÍm€n van de Íibben (liinen) tussen de facott€n geven een aanwijzing in de
dchting van imitalie-techniêken, De kwaliteit van het slijpsel tenslotts (ongElÍkE facettên,
dooÍ elkaar geslepen Íac€tten ê.d.) geefr aan de beroepshandelaar aanwiPingen dat het
om esn imitatie kan gaan.
In de volggnd€ tabel zetten we de êigenschappen van diamsnt en die van synthstisch
moissaniel nog €ens op een rijtjê.

H€t @raNot keli,k .ákol door M. Ven Bofltíattel v.r*heen in het
Engda in het tl.l!€hrfit "Anlvíêrp f.ce'5" v.n de Hoge Raad v@r
A.manL Ve tllng en áÉlyíarktng A. Qu.dana cep.ruicaeíd metÍpplt.tng
van da Hqe Raad voq Diamant wzaloor onze & dmk.
Rèlef.nÍie : Anít'Ê,rp Frc.E (1997), 1Z 13.1,5.
@ Atle r3f'hfi,n vcp/'.:!É,houdon.
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mineraalvan de maand
apatietgroep

g. cornelis
h. dillen

In de mineÍalogie is apatiel de naam van een groep mineralen met sterk gelijkende
eigenschappen. Als wij als vezamelaaÍs over apatiel spreken hebben we hel mêestal
ov€r fluorapatiêi. Verdêr in dit aÍlikel vemeemt u meer ovêr de Íluor-, hydroryl- en
and€Íe aoatieten.

Als mineraal van d9 maand hebbgn w9 dezg keEr ggkozan voor hel mineraal
Íluorapatiet. De formule van ÍluoÍapati€t is Ca5(POr):F. Hei kristalliseert uit in hel
lÍigonale systeem in de klassa 6/m. De ruimt€groep is P6y'm. De askonslanten zijn
a=9.37 A en c=6.88 A. De hardheid is 5 in de schaal van Mohs: hel is trouwens een van
de sleutelmineralen voor deze hardheidsschaal. De dEnsiteit is 3.1. Spliiting vinden we
lerug in de richiing {000'l}. De breuk is schelpvoÍmig tot oneffen. Kristallen zijn meestal
langgeÍeKs of kortE pÍisma's. Het komt ook voor als fin€ pluisres, korrelig tot massief, en
zelfs als sfEÍische aggregaatjes €n stalagtiet€n. In sommigE aksttingen komen
metersdikke lagen van zuiveÍe apatiet voor. De kleuÍ kan vaÍóÍen van kleuÍloos over wit,
griis en geel, tot alleÍlei tinten van groen En blauw. Ook zÍn rode tol bruine kdstallen
bekend. De glans is hooglanzend iot zijd€achiig. Sommige apatielvariëteiten verlonen
fluorescentie en zelfs íosÍorescentie. ApatiEt lost op in zuÍen, opletten dus met hel
reinigen van siukken of wegetsen van calciet.
Fluorapatiet wordt gevonden in €rg uiteenlopende paragenesen. We vinden het lerug in
alpiene paragenesen, in sedimentsn, hydrotheÍmale afzettingen en metamorfe
gesleenten.

De naam is afgelêid van het griekse woord c.ncr,qv - "apatan" wat "bedÍegen,
v@íwenden" belekenl. Deze naam weÍd gegeven omdal het minêraal dikwÍls wêrd
vêÍward mel beryl, amehlysl en diverse andere mineralen..

Apatiet is de belangriiksle Íosfaatgrondstof. FosÍaten zijn er in lrek onder andere in
kunstmeststoÍfen en in de chamische niivarheid.

Enkele bekande vindplaatsen :

a Panasqueira, PoÍ'lugal.
a Op het schiereiland Kola, Rusland komen de grootste apatietaÍzettingEn ler weÍeld

v@Í.
i Omgeving van Bancroft, Ontario, Canada.
a De Spaanse Sahara in MaÍokko.
a Het eiland Nauru.
a In de alpen woÍden prachtige apatistkÍistallen gêvonden in rekspl€ten.
o Als enorm gÍote kÍislallen in de Hugo mijn, Keystone, South Dakota, USA.
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Hydrox ylapatietkrí stal va n de
stee n k o o l-sto tl h oo p b íj
Cou rcel les, H e neg ouw e n, Belg ié.
SE Mopna ne. Veza mel i ng w
Heirman.

Ook in Belgie kan men op diverse plaalsên apaliet vindon, ondêr andoro in Cahay.
Enkele jaren geleden heb ik in d€ verw€€rde delvauxiet-knollen van B€ez kleine
sÍerische aggregaatjes en fijne naaldjês gevondên van een mineÍaal uit de apaliet-
groep. Spiíig g€noeg was het niet mogelijk le achterhalen om welk lid van de familie het
juist gaat. Als iemand mii hiêóii kan helpen ...gÍaag.

En in 1990 verhaaldê W. Hêriman dê vondst van êên hydrorylapatiotkÍistal op
stoÍlhoop van een steenkoolmÍn bij CouÍcslles, HênEgouwên, België. J. Melon et
(1976) vermelden nog tal van andere Belgische vindplaatsen van apatiet.

De stukken fluorapatiet di€ we u d€zê maand kunnên aanbieden zijn aÍkomstig van
Krupka in Bohemen, Tsjechiá. De deelnêmeÍs aan dê reis naar Tsiochiá kênn6n dezê
vindplaats. In h€t gebied rond Krupka warên enkele ondorgÍonds€ mÍnên diê vooral
cassileriet en molybdeniEt oplev€rden. In het ganggesteente vond men dikwijls apatiet
samen met fluoÍiet. Enkelg stukken hebbên trouwens mooie oktaedêÍvormig€ fluoriet als
begeleider. De apatiet is kort- of langpÍismatisch. D€ lwee v€rschillende habitussen
komen niet samen voor. De stukken komen uit de ondergÍondse mÍngangen En wEÍden
vele lientallen jaÍen gel€den vezamdd.

En zoals beloofd gaan w9 nu wat diepsÍ in op apatigt als een groep mineralen.
De meest algemgne foÍmul€ voor de mineralen van ds apatietgÍoep is

as(foi/
waarin

oe
al.

f=
z=

C., Sr, Pb, B.
P, As, v (en @k rpms wd COtb i.p!.v. POlt).
OH, F, Ct (en @k Y.et wd COsb).
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De struKuur is zodanig, dat een h6le waaieÍ van elementen erin past. We kunnon zelÍs
stellen dat zowat de hElft van all€ elsm€nten oD €ên oÍ anderg manieÍ in aoatiet
(kunnen) voorkoman.

De apatietgÍoep slÍictu sensu beslaat uit de mineralen hydrorylapatiot, fluorapatiet en
chlooÍaoaliet.

Íluoraoaliet CaíPOr3F
chlooÍaoatiet CaíPO.)3Cl
hvdroxvlaoatiel CaíPOÀOH

Deze mineralen vormen min oí ms€r volledige re€ksen, met als algemene foÍmule
Cas(POr3(OH,F,Cl). Het verband lussen de naamgeving en de chemische samenstelling
kunnen we weergeven in een zgn. driehoeksdiagram.

100 0/o

hydroxylapatiet
Elk punt in dit diagram korÍf overeen met de
samenslêlling van een theoretisch mogelijk lid
van de apati€lgÍoep, uitg€drukt in atoomprocent
OH, F en Cl. Het punt net in het midden van het
diagram betekent dus een concentÍatie van
33.3 atoomprocent OH,33.3 aloomprocent F
€n 33.3 atoomprocent Cl. Of, nog anders
uitgedrukl, de formulê A5(TO)32 zou dan zijn
Ca5(PO*(OHo $Fo $CIo $).

Een speciaal geval is caÍbonaal-apaliet. Een
deel van de fosfaalionên kan vervangen zÍn
door caóonaalionsn. maar dat kan slechis in
beperkle mate, ên door h€t feit dat het
Íosfaation 3-waaÍdig is en het carbonaation 2-
waardig, wordt door dit vêÍschinsêl de hele
formule wal door elkaar gehaald. De natuur

100 0/o

fluorapatiet
100 0/o

chloorapatiet

heefr verschillende trukj€s bedachl om in dit geval toch aan de valentieregels te voldoen.
Zo kunnen êÍ ovêÍ€ênkomslig iets meer OH/F/Cl-ionen aanwezig zÍn om voor dit effect
te compens€ren (en dat weÍd in de praklÍk reeds analÍisch vaslgesteld), of het
tweewaardig kation kan ged€eltelÍk veÍvangen zÍn door een éénwaardig kalion, zoals
bv. K.

En zo gaat hat maar door : eÍ bestaan êen hele Íits mineralên mel zo goed als dezelÍde
stÍuctuuÍ, waarbÍ lussen twes eindleden vaak volledige oveÍgangsreeksen beslaan.
Soms is de reeks in de natuur niet volledig. Zo bestaat een volledige reeks tussen
fluorapatiel en hydroxylapatiet (d.w.z. dai eÍ in principe min€ralen zijn mei elke denkbare
vefiouding OH/F), maaÍ dE Íegks tusssn chloorapatiet en Íluorapatiei is ond€rbroken. Er
bestaal chlooÍapatiet met egn bgetiE Íluor En Íluorapatiet m€t een beetie chloor, maar
tussen beide is er een leernte.

Nog een paar variëleitnamen :

colloDhaan alqemene benamino voor menossls van carbonaten en aoatielmineÍalen
francoliet carbonaai-ÍluoÍaoatiet
dahlliel carbonaat-hvd roxvlaoatiel
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De volledige apalietgroep ziel eruil als volgt :

fluoÍaoatiet Cas(POr)rF
chlooraDati€t CaíPOÀCl
hvd Íoxvlaoatiet CaíPOrsOH
caÈonaatfluoraoatiet CaíPO..C03)rF
carbonaathydroxylaDaliet Cas(PO..CO3)30H
svabiet Cas(AsO)iF
tumeaureiet CaíAsOJ"Cl
iohnbaumiet CaíPOJ3OH
fermoriet (Ca,Sr)s(POa,AsO!)3(F,OH)
beloviet (Sr,Ce,Na,Ca)s(POÀOH
stronliumaoatiet (Ca,Sr)íPO.)3OH
hedyphaan Ca,PbíAsO,).Cl
pyromoÍtiet Pb6(PO.)"Cl
mimetiet PbíAsO)rCl
vanadini€t Pb.ívo.).cl
clinomimetiei PbíAsol.Cl
finnemaniet PbíAs"'O3.OXPO.)3Cl
morelaniel (Ba.Ca.Pb)5íPO!.AsO!),Cl
alforstiet BaíPOJrCl
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internet-nieuws

\Ml u de aller-recenlsle informatie ovgr mineralenbeuzen, waar ook ter wereld ? Dan
kunt u uiteraard op het Internet terecht. Dit kan €en interessanl hulpmiddel zijn lndien u
de informatie voor u op reis vertrekt nog ev€n wil veriÍièren. Meestal vindt u er ook meer
informatis dan wij in Geonieuws kunnen opnemen, zoals bv. naam en adres van de
organisatoÍ(en). Hie. volgen enkele URL'S van siles waar u de nodige informatie kan
vinden.

h ttp llvrvrw. g e md ata. c on/
De beuzenkalendeÍ van Lance Kanaby '"fhe Spectrum Network". Vooral Amerikaanse
beuzen, maaÍ ook bv. Mineranl staat eÍ in. VÍÍ complete informalie over elke beurs.
hllp : //www. e a áh I i n e s, c onl pag ês/dh e sh ow. hlm I
BeuzenkalendêÍ van de (Britse) Federation oÍ lapidary and geological socleties. Hier
moet u zÍn voor inÍormatie over alle Engslse bouirzen.
hlí p : llwrvv m i n ê n t q i e d elge e i n rol
Dil is de beuzênkalender van dE uitg€vers van hel tijdschrift Mineralien Welt. De
beuzen zijn gerangschikl per land en dan peÍ datum. Bijna uit5luitend Europese
Deuzen.
hW www.&bit.se/-sartlshours/indêx, httnt
De site bij uitstek voor informatie over Skandinavische beurzen. U vindt hier informatie
oveÍ alle beuzgn in Denemarken, Finland, Noorwêgên en Zweden. Talrijke links
verwijzen naaÍ andere inleressanle sites.
hítp www.Ia da|yjoumat.com,lcat1.htm
De beuzenkalendêÍ van Lapidary Joumal, msl vooral een zeer complete lijst van zowat
alle Amerikaanse beuzen, ook de "kleintjes".
http www-datt.nll-minerct/mkellairs.htmt
En lasl but not leasi:onze eigen MKA-beuz€nkalendeÍ. Dit is gewoon een kopie van de
beuzenkalendeÍ zoals die in Geonieuws vêrschÍnt. Hel enige voordeel voor MKA-leden
is dat de inÍormalie over het algemeen vroeger op hel Intemet varschijnt dan in gedrukte
versie in uw veÍrouwde Geonieuws.

htt p l/wwv e z ata n et, cqnl g e mdrcvtl
HieÍ vindt u alles wat u moet wêten voor u naar Tucson vertr€kt, vele maanden op
vooÍhand r€eds. U vindl er dE uurrooslers van de beuzsn, daelnemerslÍsten (via iinks
weliswaaÍ) en alle mogelijke informatie, tot zelfs lijslen van restauÍants, hotels enzovooÉ.
htts:/w\/t r r.brainlink.com,Í-lucson/scanic/
Deze intemêfpagina willen wÍ u niet onthouden. Scenic Tucson is een boek van 214 pp.
over de toeristische trekpleisters in en rond Tucson. De sile bevat een aantal pagina's uit
dit boek, en een aantal foto's om je onmiddellijk naaÍ ginder tê lokken.
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hííp:llwwvapus1.cqnlomonucaonlgemsho indêx.htmI
De oÍficiële homepage van de Tucson Gêm and Mineral Show. Je vindt er infoÍmatie
over de geschiedenis van de beurs van Tucson, praktische intormatie, een kal€nder,
informalie over de tentoonstellingen enz., met links naar andêre pagina's die interessant
kunnen zijn voor Tucson-bezoekers.
http www n afion al parks,orglguidelparkds.g uaÍon ati-1 671,htn
Een site van de Nalional Park Foundation, waaÍ u informalie vindl over het
wereldberoemde SaguaÍo National Part, dal uit twee dêlen bestaat: een len ooslen en
een ten westen van Tucson. Een bezoek (aan dê site èn aan het park) loont zeker de
moeite !

htap www.quaÍAsií€,cqnl
"Een beuÍs. niet zoals alle andere". zo werd de beuts van QuaÍtzsite reeds in Geonieuws
beschreven. Quazsite ligt in het uiteasle westên van centraal-Arizona, vlakbij de gÍens
met Caliíornia. Deze beurs vindl lraditioneel plaats in januari, en gaat dus grolê bÍoer
Tucson vooraí. Hier kun je vaak koopjês doen ; wat hiEÍ niet verkochl geÍaakt gaat
daarna naaÍ Tucson, mêl een nulletj€ aan d€ pÍijs toegevoegd ! Dê sitê geEft niet alleen
informaliê over dê beurs zêlf, maaÍ ook oveÍ de zeer talrijke nevênaktivitgiten, zoals
excursies, ruil-gelegênheid, accomodatie, de jaarlijkse "Pow Wou/', enzovoort.

Elk jaar bezoeken mêer dan 500 000 mensen de wgÍeldbeÍoemde grotten van Han-sur-
Lesse. En wij nemen aan dal voor de mineralogisch geihtsresseerde een bezoek aan dit
mekka van calciel en aÍagoniêl zekêr de moeite waaÍd is. De hele ontdekkingsgeschie-
denis en talvan andere boeiende informaliê vindl u oo het intsmet:
htt p : Iwww.c i ger. btn a m u r/h e nl

Een reis naar DenveÍ, Colorado beslis je niel van vandaag op moÍgen. InfoÍmatie over
de afleveÍing 1998 van de Denver-sho\r, vindl u (nog st66ds) op het Intemel via URL
hltp wwv$ocruea.comlcapeo,f,averat/.Lav Vftj hopen dat de informatie over de
afleveÍing 1999 van de bêurs van DênvêÍ op dozelfdê URL zalverschijnen.
f nformaliê over mineralên zoeken in Colorado vindl u op hfrp:l/www@akbpak.coml
mineÍatd
Een site met heelwal links die nuttig kunnen zijn vooÍ een reis naaÍ ColoÍado (of gewoon
als smaakmaker...) is hwlwww.p€al<topÉ'.kcomlmlneraldnialíco'/indox,htn.
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