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Maandelijkse vergadeÍing in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikentei 41 te 2960 SinfJobinrt-Goor, om 20.30 h.

'SalntÈMerlê-aux-Mlnes : all€B bahalve de show !.
&or de heren Paut qt llugo Bêndêr
De sprekers nemen u boven- en ondegronds mee door de streek van Sainte-Marie-auxMines. De corpulentsten onder u zullen haffweg bliven steken, maar met de anderen
woftt het eínddoel bercikt. U wil toch ook de oplossing van dit mysterie kennen ? Dan
mag u deze dia- en videovoorstelling niet míssen !

Vriid

í0 december 1999

Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,

Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
veÍvoer : tram 2 oÍ 4.

'19.30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, aÍspraken voor privéekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een gezellig
babbeltje... Deze maand wordt als mineraal ÍearrieÍ aangeboden. lvleer details hierover
vindt U elders in dit nummer.

2000h

"Op de zesde dag kreeg Adam het bevel het vee, de wítde dieren en de voaels een naam

te geuen" (Genesis 2.20). Maar de ptanten en mineralen vinden we nieí terug n oeze
naamlijst ; de bijbelse teksten kennen alleen goud en onyx uit het land van Havilla. De
wegen die de naamgeving van mineralen vol$ z|n kronketend, hobbetig en
onvoorspelbaar. De spreker illustreed dit vanavond met een ingewikkeld geval, nt. het
zwarte goud van Brazilié (in het Potlugees: ouro preq. Wat uiteindelik dit zwatle goud
bleek te zijn verklappen we u lekker niet. Dat doet de spreker wel die we overigens
elders ín dit nummer uitgebreíd aan u voorstellen. Hebt u al andere afslraken voor 10
december ? Afzeggen dan ! Deze boeiende en spectaculaire voordrachl mag u
gewoonweg niet míssen. Na een ook al bijzonder gesmaakte Duitstalige voordracht een
paar maanden geleden mag deze Franstalíge presentatie u niet afschrikken. Zory dat je
d'er bij bent !

Titelpaaina
Mina Ocasion, La Union, Spanje. Pentekening Díoni.
Geonieuws

U(O),

december 1999

211

í'l

december 1999

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.

Ondetwerp : correcte hoeken en faceíeren.
Felax

Van l\reirvenne leert ons op deze vergadering de knepen van het facetteren.

In

tegenstelling tot diamant, krijgt iedere kleursteen zijn bijzondere behandeling. Dit is vooral
van belang met betrekking tot de hoeken onder dewelke hij zal worden geslepen. Voor
slijpers in spé, is deze vergadering niet te missen.

beurzen en tentoonstellingen
lU 05 12 B HARELBEKE. Ontmoetingcenlíum, GaveÍstÍaal8. 10-17 h. &4,beurs
18-19 12 D
HUNSBORN (Krêb Olp€). 10'17/11'i8 h. 8eurs.
18-19 12 A
WIEN. Haus deÍAegegnung, SchwendeÍgasse41.12-1711016 h Beuc ([il).
18-19 12 D
WIESBADEI{. Rhein-l\,{ain-Halle. i1-18 h. Beurs íE).
24-26 12 GOS SINT-PËTERSBURG. Tenloonstelling <gemworld@comsel.nel>.
08-09 01 F
DIJON {2J). Palais des congÍès. Beurs iM-F-E).
09 01 O AUGSBURG. Reischleschen Wirlschaffsschule, AlleÍ Poslweg 86a (bijMesse). 10-i7 30
h Eeurs
14-16 01 F
sa[{T vaLLtER suR RHÓNE {26t. sa e des íêtes.8eurs.
16-23 01 |
VICENZA. Vicenza TÍade FaiÍgÍounds. <vicenzaÍera@vicenzaíiera.com>
22-23 01 F
MULHOUSE/OORNACH (68). Salle du Lerchenberg, 11 íue du Cercle. Beurs (M-F-E).
22-23 01 F
ORLEANS (45). Parc des Expositions, hall Preslige, rud du Prés. Robert Schuman.
Beurs.
22-23 01 F
DRAGUIGNAN (83). Complexe Sainl Erupery. 8euÍs.
22-23 01 UK IiATFIELO. HalÍeld House (kÍuispunt4, A1M). 10-17h Beurs.
VILLEMOMBLE (931. ThéáÍe G. Erassens, 9 rue Delouche. BeLrrs.
29,30 01 F
29-30 01 A
WlEl{. Stadthalle, Halle E, Vogelweidplalz 14.916 h. 8euÍs (Nl-F).
2711-1312

USA

TUCSON. Overal in de slad. . in totael 25 beurzen en daarenboven allerlei andere
acliviteiten.

Voozie ook alvasL-.

(n 27/2
19/3
6-7/5
Gebruikte

IMRA-beurs van ACAM in zaal Alpheusdal, Berchem
NAUTILUS-BEURS in het Kon. Atheneum, Voskenslaan, Gent
MINERANT 2000 van de MKA in de Handelsbeurs, Meir, Antwerpen

aikortingen:
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Íossiêlên
êdelstênen

mictumounts

Hoewel deze beunenkelender mêl de grcobte zotg woratt semengestelcl nêemt do rcdamê van
ceoniêuws gêen enkele yênnlwootdelvkhel.l mot bètrèkking tot dê iuistheid vtn dê gegevens.
Vooálêêr êen íêis te onclamêmen om een beuís tê bezoeken íaclen wlJ U aan kontaka oP tê nêmen
met de oryanisatoren of de gêgevens op aèn andêía naniêí te vêíiíiatren. Gegevens m.b.t. .le
oígenlsetoíen van beurzon kan U in de mêestê gêvellen b*omen bíj het sekrctaríaat o, dè rcdaktiê
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Zin in een veelvoud van S.00 US g

?

---__l

Jaw€|, u. leest het goed, er valt geld te verdienen ! De opdracht is eenvoudig: Íouten
zoeken én vinden in eén van de volumes van hel Handbook of Mineratogy (=iOM) De
uitgeverí Mineral Data Publishing wil namelijk dat haar HOM uitgroeit iot het meest
betrouwbare reÍerentiewerk dat er te vinden is. Daarom zullen de correcties die de

gebruikers van

het HOM aan de uitgeverÍ doorsturen, aangebracht worden

rn

toekomstige edities. Tevens zat er op de website van de firma een iijst te vinden zijn van
de reeds gevonden fouten. Als tegenprestalie levert elke nieuwe foutmelding een krediet
van vUf Amerikaanse dollar op I Het alzo vergaarde bedrag zal in reke;ing gebracht
worden bí de aanschaÍ van één van de HOM volumes.
Meer details vindt u op de website van Minerat Data publishing:
httoi//www. mineraldata.com/error. htm
Gevonden fouten stuurt u via email naar webmaster@mineraldata.com,of via de gêwone
post naar Mineral Data Publishing, PO Box 37072, Tucson, AZ BS74O, Arizona, USA.
Hou er wel rekening mee dat het vinden van fouten in een HOM niet zo gemakkelijk is als

bÍ de "nieuwe DANA"! Mensen ats pete DUNN en Robert COOK sprekón respeciievetijk
van "nagenoeg foutloze beschrijvingen" en "een bijna ongelootwaardige aandacht voor
detail'. Spijtig dat Wiley (de uitgeverÍ van de "nieuwe DANA',) niet met dit voorstet op de
proppen is gekomen. Het zou menig MKA-lid een aardige spaarpot opgeleverd hebben !
Btkomend nieuws: Volume lV van het HOIV zal in pÍincipe nog dit jaar het levensticht
zien. Dit deel zal de arsenaten, fosfaten en vanadaten behandelen (meer dan 6g0
species). Publicatie van Volume V (boraten, carbonaten, sulfaten, etc), die tevens het
rijtje afsluit, is voorzien voor 2002. Leden die zich een volume van het HOM willen
aanschaffen kunnen steeds bÍ ondergetekende teÍecht (coèrdinaten zie binnenkaft
Geonieuws).

IH. Petckmans]

Christian Weise Verlag, de uitgeverij van Lapis, kwam onlangs op de proppen met een
nieuwe index voor dit populaire meandblad. Het gaat hier om een werk dár meer oan
17000 trefwoorden zou bevatten, van de eeÍste Lapis in 1976 tot en met die van
decembeÍ 1998. ReÍerenties werden onderverdeeld in mineralen, vindplaatsen, foto,s,
sleekkaarten, auteurs, enz. Voor de prijs van 29.80 DEM plus portokosten biedl deze
publicatie een zeer snelle en efficiënte toegang tot de schat aan informatie die reeds in dit
tÍdschrift werd gepubliceerd.

Leden die zich een exemplaar willen aanschaffen kunnen contact oDnemen met
ondergelekende (coórdinaten: zie binnenkaft Geonieuws), die de samenaankoop zal
Geonieuws
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coórdineren met onze zustervereniging Nautilus info. Eindprijs wordt geschat op BEF 650.
Meer info vindt men op de volgend webpagana's:
httpi//www.mineralooie.com/
IH. Pelcknans]

lntsmational

of Micromounbrg

De achttiende editie van de "lnternational Directory of Micromounters" is verschenen. Dat
is een wereldwÍde adressenlÍst van 2500 (l) vezamelaars die zich (hoewel niet
noodzakelijk uitsluitend) op micromounts hebben toegelegd. De eerste editie dateert van
1962, en de directory wordt om de twee jaar uitgegeven. Deze editie bevat een 90-tal
bladzÍden.

Geïnteresseerden schrijven voor 15 december 400 BEF oveÍ op postrekening nr. 000'1603921-26 t.n.v. de heer HeMig Pelckmans, Cardijnstraat 12 te 3530 Helchteren. Indien
de prijs hoger of lager uitvalt dan voorzien wordt bU levering afgerekend. Deze prijs houdt
in dat de Directory op een vergadering wordt afgehaald.

Tonloonriolll

in Tilb

, Nèderlend

Van 26 november 1999 tot 26 maaÍt 2000 is in het Noordbrabants Natuurmuseum an
Tilburg de tentoonstelling "Rivieren van Europa" te zien. De spectaculaire expositie gaat
in op de ingrijpende rol van water in het leven van de mens- De bezoeker is zelf een
interactief onderdeel van deze tentoonstelling (overgenomen uit de persmededeling : het
is ons niet bekend of de bezoeker een paraplu of regenjas bij zich moet hebben...).

Een viertal Europese rivieren komen voor het voetlicht, met speciale aandacht voor de
"Nederlandse" rivier de Maas. De overeenkomsten en verschillen in flora en fauna
worden rijkelijk geïllustreerd met objecten uit de depots van het Noordbrabants
Natuurmuseum. Verder komen lokale projecten op het gebied van water aan bod. Zo
wordt het "Rivierenplan" van de Provincie Noord-Brabant uit de doeken gedaan.
Daarnaast is er ruim aandacht voor de initiatieven van de gemeente Tilburg t.a.v. het
ecologisch hergebruik van regenwater onder de noemer "Oe lekkende stad".
Het NoordbÍabants Natuurmuseum is gevestigd aan de Spoorlaan 434 te Tilburg, schuin
tegenover het station. Het museum is open op dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot '17 h,
en op zaterdag en zondag van 13 tot 17 h. Voor meer informatie kan u terecht op het
telefoonnummer 00 31 13 535 3935 of via e-mail <nbnm.mec@tip.nl>
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een nieuwe belgische mineraalnaam

:

jedwabiet

rik dillen
Jedwabiet
Alweer is een nieuw beschreven mineraal genoemd naar een Belgische mineraloog :
jedwabiet. We hebben het toeval wat in de hand gewerkt, want niet alleen leest u jn dlt
nummer over jedwabiet en de persoon naar wie die mineraal genoemd werd, maar
Professor Jacques Jedwab is daarenboven ook als spreker te gast op onze decembervergadering, die u uiteraard onder geen beding mag missen

!

Jedwabiet is een metallische fase, met als formule Fe7(Ta,Nbh, een legering dus van
ijzer met tantaal en niobium. Het is hexagonaal, met ruimtegroep 6/mmm. Jedwabiet is
metaalglanzend geelgrÍs. Het is hard (6.5 in de schaal van Mohs), en vertoont geen
voorkeur-splijtingsrichting. De door de auteurs berekende dichtheid is 8.91 g/cm., maar
herberekening onder impuls van de IMA lejdde tot een waarde van 8.60 g/cm3. De
parameters van de eenheidscelzijn ao = 4.81 A, co = 7.67 4.
Dit uiterst zeldzame mineraal werd aangetrotfen als poreuze korrelachtige aggregaatjes
(< 0.15 mm) die bestaan uit kleine, zeshoekige tabulaire kristalletjes van slechts enkele
tot enkele tientallen pm groot. Verder bevatten de aggregaten korrels van Ta- en Nbcarbide, (Ta,Nb)C.

Figuur 1.
Jedwabiet (iets donkerdere korrel) met Nb-Tacêftide (witte koÍels) van Níjniy-Tagil,
Oeralgebergte, Rusland. Mêatstreepje 10 pm.
SEM-opname en veEameling J. Jedwab.
Geonieuws
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Het specimen aígebeeld in figuur 1 komt uit de stock van de firma Krantz in Bonn,
Duitsland, en is afkomstig van Nijniy-Tagil (Taguilsk) in het Oeralgebergte, Rusland. Het
jaartal van de vondst is niet bekend, maar wel staat vast dat het voor 1911 gevonden
moet zijn. Het gaat om een teruggestrooide-elektronenbeeld (backscattered electrons,
BSE) van een gepolijste doorsnede, waarbij de donkerste korrels jedwabiet zijn, en de
witte Nb-Ta-carbide.
Wanneer men in een elektronennikroskoop een nonstet best@alt mel eleklrcnen, dan
kunnen naasÍ secundaie elektrcnen, die een beeld geven van de topograne ("Íelef)
van hel monstêroppeNlak ook elektÍonen gedelekteerd worden clie clooí het nonster
teruggestrooid warden Die teruggestrooide elektronen hebben een hogerc energie dan
de secundatre Dat tetugstroojproces gaal stalistisch efficiënter naaímate het mateiaal
"zwaadef is, of, n a.w. een hoger geniddeld atoongewchl. Daadoot teved (Nb,Ta)C
een wit beed op in vergèliking net jedwabiel, Fe7(Ta,Nbh dal geniddeld iels lichteÍ is
en claarcloor donkerdeÍ is in een BsE-beeld.

De naam van de vindplaats is aleen eerste indicatie van de moeilijkheden die ontstaan bij
het omzetten van Russasche plaatsnamen in zgn. cyrillisch schrift naar een taal met
latijnse lettertekens (zoals de onze). Het gaat om twee mtnen in het Oeralgebergte, in de
provincie Sverdlovsk : de Aurorinsky mijn, in de buurt van de Solovjeva berg (59"52' N
59'45' E) bij Nijniy-Tagil (op de meeste kaarten, ook MS World Atlas 2000 terug te vinden
als Nizhniy Tagil), en de Baranchincky mijn, in de buurt van de Aktai rivier in het
Baranchinsky massief (59"39'N 60'07'E). Als je het eens nauwkeurig uitzoekt betekent
"bij" : "ongeveer 220 km ten noorden van".

De formule is FelTa,Nb)3, waarbij de verhouding TalNb ongeveer 1.6/1.1 is. Verder
bevat jedwabiet ook nog wat Si en Mn, en (Ta,Nb) is in lichte mate vervangen door Sn en

De naamgeving (eponymie) is een ingewikkelde geschiedenis, net als die van het
mineraal zelf. Het onderzoek werd in 1997 in Rusland gepubliceerd (l\r. NovgoÍodova
M.1., Generalov M.E., Trubkin N.V., Zapiski Vserossiyskogo l\,ilineralogicheskogo
Obshchestva 126(2). 100-104 (1997). Om de talrÍke onduidelijkheden uit de weg te
ruimen besloot Prof. Jedwab zelÍ om een en ander op een rÍtje te zetten (Jedwab, 1999).
Uit deze tekst hebben we een bewerkte versie oedistilleerd.

Figuur 2.
Hex agonale jedwabiet-krÉtallen met
(donkerdei Nb-Ta-carbide. Foto en
vezamelíng J. Jedwab. Met toestemming
overgenomen van de lnternet$ite "Athena mineral pictures" van Pierre Perroud.
http ://u n 2 sg 4. u n ige. ch/ath en a/m i ne rauim ages/
jedwabite_ru.html
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De Poolse naam Jedwab betekent'zÍde", en is ontstaan uit twee stamwoorden : de naam
van het barbaarse Gothen-volk, en "web',, van het Duitse Geweb, weben (weefsel.
weven). In de eerste eeuwen van onze tijdrekening namen de Gothen stellingen in van
Pofen tot de Zwatle Zee, en de polen beschouwden ze als de tussenhanoetaars voor
Oosterse natuuzijde. Een andere etymologische aanpak verbindt,,jed', met het Duitse
"Gott", wat zoveel betekent als "het GodenweeÍsel,,. Jedwab zef houdt het bii de
barbaren, die niet alleen zijde, maar ook Ooste^ie diamanten en robínen meebracÉten,

die ze ruilden voor Baltische arÍlber.

Er zÍn talloze varianten van 'ledwab" : gudawabi, hedwub, godorabl, gadweb. De huidlge
Poolse uitspraak is éénduidig : "i'edwab". Zo wordt Eltsine uitgesp;oken als i'eltsinó,,,
hoewel het met een (cyrillische) E geschreven wordt. De omzetting van Jedwab van het
Pools (in "gewone", Latinse lettertekens) in het Russisch (jn cyrillische letters) moest
logischerwÍze leiden tot eABa6, wat, terugvertaald naar een taal-met-Latijnse-karakters
edwabite zou opgeleverd hebben. De auteurs Novgorodova et al. gaven de voorkeur aan
xeÁBaoíre, wellicht om de uitspraak van de "j" niet te laten verloren gaan.

Tot zover gaat het nog : jedwabiet staat in de clossary onder de ,l',. Maar ook de w in
Jedwab is een probleem : er is géén Russisch-cyrillisch equivalent van de letter w ; ze
wordt omgezet in een v. Het werd dus in de Russische tekst jedvabite, behave In een
onderschrift bij de difÍractielijnen, waar "jedwabiet',, hoewel volkomen correct, wellicht
toch een zetfout is...
Enfin, eÍ zajn nog mogelijkheden genoeg om het met de naam jedwabiet fout te doen
lopen. Zo werden heel wat naar de Verenigde Staten uitgeweken Jedwab,s ingeschreven
als "Yedwab", omdat andeÍs (in het Engels) de uitspraak .Djedwab,, zou geworden zijn,
en dat wilde men vermÍden.
Indien andezijds de Commission on New Minerals and New Mineral Names de letter van
de wet zou hebben toegepast voor de omzetting van een taal met cyrillische karakters
naar het engels, dan had xeABabl1Í moeten leiden tot zhedvabite. En dan stonden we
nog verder van de Gothen aÍ... Et zijn dus uiteindelijk zowat 7 bestaande, mogelijke of
virtuele varianten : jedwabite, jedvabite, edwabite, yedwabite, zhedvabite en zhedwabite.
al bij al mag PÍof. Jedwab nog niet klagen : een gelÍkaardig geval met vysotskiet leverde
een dertigtal naam-varianten op !

Professor Jacquês Jedwab
Jacques Jedwab werd in 1925 geboren te Chaderoi. Hij had oorspronkelÍk de poolse
nationaliteit, maar werd tot Belg genaturaliseerd. In 1942 moest hij aan het atheneum zUn
middelbare studies onderbreken, gedwongen door de rascistische wetgeving van de
bezetters. Van 1942 tot 1944 was hÍ actief in het vezet, en van seplember 1944 tot mei
1945 werd hÍ als "vrjjwillige (?) arbeidskracht" naar Duitsland gedeporteerd.

Na de oorlog studeerde hÍ geologie en mijnbouw aan de ULB (UniveÍsité Libre de
Bruxelles) waar hij in 1953 pÍomoveerde tot doctor in de wetenschappen met een
proefschrift "Etude des oligo-éléments dans les minéraux et les pegmatites',, met
ProÍessor l. de Magnée als promotor.

Hí bleeí heel zijn leven verbonden aan de ULB, achtereenvolgens als vorser, docent,
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Figuur 3.
Professor Jedwab bijzijn toespraak ter
gelegenheíd van de opening van de
tentoonstelling "Schatten der aarde" in de
Abbaye Sainlcércrd de Brogne op 26 april
1996.

buitengewoon hoogleraar en gewoon hoogleraar. In 1990 ging hij op emeritaat. Dat hield
echter niet in dat hij de mineralogie vaarwel zegde : nog geregeld zien we o.a. via het
Internet tekenen van intense activateit in dit vakgebied I

Zonder in detail te treden geven we hier enkele van zijn wetenschappelijke activitejten
weer:
ondezoek en mineralogie van uranium ;
koolstofhoudende meteorieten i
cosmisch stof :
sedimentaire sulfiden van Belgiè en Zaire ;
"Principal anvestigator" van de NASA m.b.t. mineralogisch ondezoek van door de
Apollo-missies meegebrachte maanmonsters ;
hydromineralogie en de hydÍothermale schouwen in de oceanen ;
biomechanica, urologie (naersteen-ondezoek), beroepsmatige ademhalingsziekten, luchtpollutie met zware metalen ;
mineralogie van Au- en Pt-metalen in Burundi, Portugal, Algerië, Zaire, Marocco,
Egypte en Groot-Brittannië ;
archeomineralogie (ondezoek naar en eventueel rehabilitatie van gediscrediteerde of "vergeten" mineralen, zoals bijvoorbeeld Ta-carbide van de Ptafzettingen in de Oeral - waarbij ook jedwabiet beschreven werd) ;
hij bestudeerde de palladium-oxiden van Shaba, Braziljë en New South Wales, en
de Braziliaanse PfaÍzettingen waar het door Wollaston ontdekte palladaum
vanoaan Kwam :
edelsteen mineralogie van St.-John's eiland (Zabargad, Rode Zee), de Boss mine
in Nevada en Broken Hill an Australiè :
In 1981 kreeg hÍ de Vingotte prijs ;
In totaal schreef hÍ ongevêer 160 publicaties (lezers die in dit verband alle details
willen weten kunnen een complete publicatielijst aanvragen bÍ de redactie).
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Professor Jacques Jedwab publiceerde ook een aantal artikels over mineralen gevonden
in België, sommige met ProÍessor R. Van Tassel als co-auteur. Enkele voorbeelden :
torberniet van Richelle (1958), ferrimolybdiet van de Helle, Hoge Venen (1971), fluelliet,
minyuliet en scholziet van Richelle (1974), cacoxenaet van Bihain (1975), chalcoaluminiet,
teineiet en paratelluriet, beryl van Salmchàteau (1976), Belgische "greenockiet" die
hawleyiet bleek te zÍn, cerussiet, anglesiet, pyromorÍiet, corkiet en wulÍeniet van Richelle
(1977), thorianiet en cobaltiet uit een sondering te Havelange (1984).
Een artikel van hem over "Het zwarte goud van Braziliè" verscheen in de catalogus bij de
tentoonstelling "Schatten der Aarde" in de Abbaye Sainlcérard de Brogne waaryan de
lrKA één van de hooídsponsors was.

We zullen u er allicht niet van hoeven te overtuigen dat Jacques Jedwab een bijzonder
rijkgevulde en vooral brede, gevarieerde carrière achter de rug heeft. Wees er dus maar
van overtuigd dat de voordracht die hij voor de MKA in december in petto heeft meer dan
de moeite waard zal zijn I

Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Prcfessor R. Van Tassel, Dr. M. Deliens en... Professor J.
Jedwab die alle bereidwillig gegevens hebben ter beschikking gesteld waardoor dit adikel
tot stand kon komen. Verder z|n we dank veÉchuldigd aan de heer Pierre Peffoud die de
foto van figuu 2 van zín web.€ite "Athena - míneral images" ter beschikking stelde.
Het loont overigens de moeite de beide in de literatuulíst vemelde web-sites eens te
bezoeken I
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Wij vernamen het ovelijden van Prof. Em. Herman

Bosmans, ere-hoogleraar aan de Faculteit
"Landbouwkundige en toegepaste biologische
wetenschappen" van de KuLeuven. Hij was één van de
bezielers van de vereniging Homo et Nalura (tíjdschrift
HONA) en een bijzonder lrouwe bezoeker van Minerant
en alle andere Belgische mineralenbeuaen. Langs
deze weg bieden wij zijn echtgenote en familie onze
oprechte bliken van medeleven aan.
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mineraal van de maand
tealliet
h. pelckmans
lnleiding
Soms denkt men wel eens : over een zeldzaam mineraal zal wel weinig te vinden zijn an
de literatuur. Als auteur dacht ik dat ook, toen ik aan dil artikel begon. A es zag er
"veelbelovend" uit, temeer daar er bijvoorbeeld in de Mineralogícal Record lndex bijna
geen reÍerenties voor dit mineraal te vinden waren I Helaas, eens men de literatuur is
ingedoken met een kritisch oog, komt men soms meer problemen dan oplossingen
tegen... . Nu, enkele jaren en tal van anteÍnationale contacten later, zit ik nog steeds met
een aantal onbeanlwoorde vragen. Laten we echter niet op de zaak vooruitlopen, maar ze
samen in de loop van dit artikel ontdekken...

Histortek, naamgeving, synoniemen en varianaen

In '1904 beschreef PRIOR een nieuw loodmineraal, dat hij tealliet noemde ter ere van
Jethro Justinian Harris TEALL (18y'9-1924\, voormalig directeur-generaal van de
Geological Suvey of Great Brítain and lreland (1901-1914). De auteur wist echter niet
waar de twee specimens dje hij beschreeÍ oorspronkelijk vandaan kwamen !We komen
hier later uitvoerig op terug. PuÍahliet is een variëteit genoemd naar proíessor Otto
PUFAHL (1855-1924), een metallurg die veÍbonden was aan de Technische Hogeschool
van Charlottenberg, Berlijn. Deze zinkrÍke tealliet bleek later (MORITZ & AHLFELD,
'1933) een mengsel te zijn van tealliet en wuziet of sphaleriet (tot 11% zink). Het
beschreven materiaal kwam van de Carguaicollo en lchucollo mijnen, Montserrat, Boliviè.

Fysische eigenschappen

K

loodgrijze tot grijszwarte kleur
zwarte streepkleur, die men zelfs op papier kan nagaan
metaalglansi verweerde specimens zijn soms dof of tonen irisatiekleu.en
hardheid i 1.5
soortelÍk gewicht : 6.567 (berekend); 6.36 (gemeten)
splijting is perfect volgens {001}; grafiet-achtig
opaak, zelfs voor dunne plaatjes
flexibel, enigzins pletbaar, maaÍ niet elastisch
in een slijpplaatje heeft het mineraal een witte kleur, een zwak pleochroisme en is
het duidelík anisotroop

stallograíische kenmerken

Tealliet vormt meestal massieve aggregaten van dunnê, grafiet-achtige blaadjes met een
onregelmatige omtrek. Gebogen oÍ vervormde kristallen zijn minder algemeen. Mooie,
vrijstaande kristallen zijn uiterst zeldzaam.
o.thorhombisch, bipyÍamidaal,2lm 2lm 2lm
dunne, taÍelige kristallen volgens {001} met een nagenoeg vierkante doorsnede,

-
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waarvan de laterale vlakken vaak gestriëerd zijn evenwijdig aan de intersectie met
{001}, en waarvan de {001} vlakken gestriéerd zÍn volgens It 1O]
meest voorkomende vlakken zÍn {001}, {205}, {102}, {i 01} en {11j}
minder algemeen zijn {110}, (012}, {3 0 10), en {112)
tweelingvorming kan enkel vastgesteld worden onder de ertsmicroscooD
ruuimtegroep Pbnm
afmetingen elementaire cel: a=4.266 A, b=1 1.419 A, c=4.090 Á, met z = 2.

Vrístaande kristallen zijn dus zeer zeldzaam en werden volgens PETROV enkel
gevonden in de Carguaicollo mijn en de San Jose mijn (zie Vindplaatsen Boliviè). In zijn
eigen vezameling heeft hij een kleane mrcromount
met dergelijke vierkante, vrijstaande kristallen van
San Jose. In 1998 schreef hij me: "Het beste teallief
specimen dat ik ooit gezien heb is een klein handstuk
met centimetergrote kristallen. Het bevindt zich
momenteel in de collêctie van Gary MOSS (San
Francisco, California, USA)." (PETROV, pers. com.).

Chemische kenmerken
Het is een lood-tin-sulÍide met als Íormulei PbSnS,
Enkele analyseresultaten (in o/o) :

1 . Santa Rosa Mine, Montserrat, Bolivië (herrekend na aftrek van 1 .08% Zn als ZnS)
2. "Boliviè" (gemiddelde van twee analyses zoals ze gepubliceerd werd in de

oorspronkelijke beschrijving van 1904)
100o/o zuiver PbSnS,

3. Theoretisch,

Tealliet zou soms een leveel aan tin bevatten. Er zou zelfs een continue mengreeks zijn
tussen tealliet PbSnSren hezenbergiet SnS. Een intermediaire fase werd door de Duitse
chemicus HERZENBERG in 1949 "montesiet" gedoopt. Daar het waarschUntijk gaat om
een lood-rijke hezenbergiet (NEKMSOV et al., 1974), wordt montesiet niet tanger als
een volwaardig mineraal beschouwd. Sporen van geÍmanium, bismuth en zink werden
spectroscopisch aangetoond.
STRUNZ (1970) plaatst het in Klasse ll afdeling B: bÍ de sutfiden met verhouding M:S =
1:'l (M staat voor metaalionen, S voor zwavelionen). Binnen deze afdeling wordt het
gegroepeerd bi de Pbs-types en verwanten, samen met galeniet, cinnaber en andeÍe.
Met hezenbergiet SnS maakt het tenslotte deel uit van de "HezenbergielReihe,'
(nummer 13). Het volledige Strunz-nummer is 11.8.13.2 (2.3.16.2 volgens de nummeÍing
van wijlen Albert VAN HEE).

Bij verwarmlng in een gesloten glazen buisje smelt het niet; er is wel sublimalie van
zwavel. Lost snel op in warm, geconcentÍeerd HCI oÍ HNO3.
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Bij verwering zal het zich omzetten tot Íranckeiet, een sulfide, of tot cassiteriet (vaak
langs de {001} vlakken van de tealliet), oÍ andere oxides van Pb en Sn.

Tealliet o, franckeiet ?
Van Jaroslav HYRSL í1998. Ders. com.) vernamen we dat talvan EuroDese vezamelaars
denken dat ze tealliet hebben, terwrl het in werkelijkheid gaat om íoutieí geidentiíaceerde
franckeiet Pbssn3sbrsj4. Bij zijn weten werd dergelijk "tealliet-materiaal" door enkele
malaÍide Duitse handelaars op de markt gebracht. Het is dan ook opletten geblazen met
tealliet van Oruro, Poopo of Huanuni.

Toch is het niet zo moeilijk om deze twee species uit elkaar te houdeni franckeiet is
steeds fÍn gestreept op de splijtvlakken, tealliet enkel op zijn kristalvlakken. Franckeiet is
zo flexibel als grafiet, maar tealliet is veel flexibeler, zelís meer flexibel dan molybdeniet.
Onder de microscoop is het mogelijk om het uiteinde van een teallietblaadje op te rollen
als een blaadje aluminiumÍolie ! Franckeiet vormt eerder rozetten van speervoímige
laagjes, terwijl de laagjes van tealliet eerder plat zijn als de bladen van een boek
(PETROV, 1998). Tenslotte zijn vrijstaande kristallen in verhouding minder zeldzaam voor
franckeiet dan voor tealliet.
Aanbod van de maand
Onze specimens zijn aíkomstig van Carguaicollo, Quijarro Provincie, Potosi Departement,
Bolivië. Het mineraal werd er vroeger ontgonnen als tinerts, maar de mín is nu nagenoeg
volledig uitgeput. De teallietadêrs kwamen er voor in een vulkanische kern ("volcanic
stock"). Het oorspronkelijke gesteente was daciet, dat door intense hydrothermale
veMering werd omgezet tot kaoliniet en sericiet (variëteit van muscoviet). Alle primaire
veldspaten zÍn verdwenen. Begeleidende mineralen zijn o. a. wurtziet, chalcedoon,
ankeriet en greenockiet (als een rood poeder en dus naet als een geel poeder zoals op
andere plaatsen). In de oxidatiezone werd het tealliet vervangen door bleek geelkleurige
pseudomoíosen van lamellaire, fijnkorrelige mengsels van cassiteriet, anglesiet en
jarosiet (PETROV, 1998, pers. com.)
De mijn werd voor het eerst uitgebaat door Aveljno ARAMAYO in de '1gde eeuw voor zJn
zilverhoudende mineralen (pyrargyriet AS35bS3, canfieldiet Ags(Sn,GeXS,Te)6, ...). Nadat
deze volledjg waren uitgeput werd ze verlaten. In 1912 was er een poging om ze terug te
openen als een tinmÍn, maar de ontginning van cassiteriet als erts bleek weinig succesvol
en viel snel stil. In 1926 stelde de Duitse geoloog Friedrich AHLFELD voor om haar
nogmaals uat te baten voor tin, maar dan met tealliet als primair erts. Dit bleek
commercieel zeer succesvol (PETROV, 1998, pers. com.).

Typevindplaats ?

Zoals reeds eerder vermeld, weet PRIOR (1904) niet waar het materiaal dat hij
ondezocht heeft juist vandaan komt. Hij beschikt enkel over twee specimens die uit de

Theodore HOHMANN collectie kwamen : "... one was labelled 'sulphoselenide of lead
from Bolivia', and the other'selenide of lead lrom Atacama'...".
PRIOR vermoedt dat ze beide uit Bolivië aÍkomstig zijn, en gaat dan ook (met opzet?) niet
verder in op hun herkomst. Dit heeft echter tot gevolg dat er geen gedetailleerde
typevindplaats in de eerstbeschrijving vermeld wordt.

Wat later beschrijft KOECHLIN (1905) enkele teallietspecimens die gevonden werden in
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de Santa Rosa Liline (= Monlserrat l\,Ijne), Antequero, Boliviê. Vermits dit artikel voor het
eerst een welbepaalde vindplaats voor dit mineraal vermeldt, wordt deze Dlaats al snel als
typevindplaats bestempeld. Dit kan juist zijn, maar zeker weten we het niet. Diverse
Bollviaanse typevindplaatsen werden destíds volledig foutief vermeld in de originele
beschrijvingen. Zo is bijvoorbeeld canfieldiet van Colquechaca, niettegenstaande de
eerstbeschrijving een niet-bestaande plaats vermeld ergens in La Paz I penroseiet is van
Pakajake, en niet van Colquechaca zoals men oorspronkelijk schreef_ Andere
voorbeelden zijn legao... (PETROV, 1998, pers. com.).

Het materiaal dat toen diende ter beschrijving van dit mineraal maakte oorspronkelijk
ongetwÍfeld deel uit van een scheepslading tinerts die uit Bolivië kwam. Een meer
nauwkeurige herkomstbeschrajving ontbrak gewoon. Niemand kan dan ook met zekerheid
zeggen of het erts afkomstig was van Carguaicollo of van l\rontserrat (zie Vindplaatsen).
Dit alles is te wijten aan het feit dat er destijds geen mineralogen in Botiviè waren. Nadat
de ertsen in Europa aankwamen, werden deze ondezocht en eventuele nieuwe
mineralen beschreven. Vaak was enkel de naam van de invoerder gekend, die qua
gegevens op zijn beurt enkel beschikte over de invoerdocumenten. Deze vermeldden
normaal gezaen geen namen van de mtn of mínen waar het erts vandaan kwam. Soms
stond op het document wel te lezen welke maatschappij het erts ontgonnen had, maar
meestal hadden deze verscheidene mijnen in diverse delen van Bolivië...(PETROV, 1998,
Ders. com.).

Andezijds kan men zich de vraag stellen of de vindplaats vermeld door KOECHLIN
(1905) wel als typevindplaats aanvaard kàn woÍden. Zijn er dan geen internationale
definities en regels die dergelijke begrippen deÍiniéren en hun bepaling regelen? Wel, in
princape gaat men steeds uit van de eeÍstbeschrÍving. Deze vermeld twee
typespecimens, maar geen typevindplaats. In dit geval zou men voor het bepalen van de
typevjndplaats moeten kunnen terugvallen op andere richtlijnen, maaÍ die zijn er helaas
niet. Er is zelfs geen officièle, alom aanvaarde definitie van wat een typevindplaats nu
juist is (of zou moeten zijn). Een vaststelling die later bevestigd werd door pete
MODRESKI, een vooÍaanstaand mineraloog van de U.S. Geological Survey (MODRESKI,
í998, pers. com.). Na deze ontstellende ontdekking raadde hij me dan ook aan om dit in
een wetenschappelÍk artikel aan te kaarten (PELCKMANS en PETROV, in press).

Eén van de mogelijke oplossingen voor bovenstaand probleem is de typespecimens
opsporen en alsnog uit te vissen waar ze vandaan komen. Dus gingen we op zoek en
vonden vrij snel dat als ze nog bestonden, ze in het Natural History l,iluseum (London,
UK) bewaard werden. Dus namen we contact op met Peter TANDY en vroegen hem om
meer informatie. Dank zÍ hem kwamen we te weten dat beide typespecimens nog steeds
bestaan. Oe bijkomende inÍormatie die hÍ me verstrekte is momenteel echter nog steeds
onvolledig, en niettegenstaande herhaalde emails heb ik de laatste maanden geen
antwoord meer gekregen van het NHM
Vindplaatsen
Het is een hydrothermaal mineraal dat wordt aangetrotfen in tinerts-aders, waar het soms
als eÍts ontgonnen kan worden. Het is meestal geassocieerd met cassiteriet, stanniet,
franckeiet, cylindriet, galeniet, sphaleriet, wurtziet en pyriet.
De belangrijkste vindplaatsen zÍn :

.
.

lvigtut,Zuid-Groênland.
Sinantscha, Sichota-Alin en Smirnowsk, Transbaikalia. GOS
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Toyoha Mine, nabij de stad Sapporo, Hokkaido Prefecture, Japan. Ook hier werd
tealliet gevonden in een zilvermijn, samen met tal van tinsulÍozouten, zoals sakuraiiet
(Cu,Zn,Fe,In, Sn)S, rhodostanniet Cu2FeSn3Ss, hocartiet AgrSn(Fe,Zn)S4, toyohaiet
Ag2FeSn3Ss, hezenbeÍgiet en berndtiet; in een pyraet-sÍalerietader in bazalt (yAJllrA
et al., 1991). Dit is een kleine mijn, die reeds lang gesloten is. ZelÍs voor Japanse
vezamelaars is het onmogelijk om nog aan Japanse tealliet te geraken (ICHIKAWA,
'1998, pers. com.).
Wallah Wallah Silver Mine, 5 km ten Oosten van Rye Park, Zuid-centraat New South
Wales, Australië, in associatie met arsenopyriet, franckeiet, stanniet en cassiteriel.
Tealliet is op deze vindplaats erg zeldzaam (HlRST, pers. com.).
Mount Bischoff, nabij de stad Waratah; en Renison Bell, nabij Mt Read Volcanics,
beiden tinmijnen in Tasmanië. Vroeger was Mount Bischoff de grootste tinmijn ter
wereld. De eerste "mijnwerkers" dienden het riviergrint dat bestond uit puur cassiteriet
slechts uit de stroom te scheppen en in zakken te laden, klaar voor transport en
verkoop! Pas jaren later is men, na de uitputting van de alluvjale afzettingen,
overgeschakeld op het ontgannen van de ertsafzettingen in de berg zelf. Hier zijn de
geassocieerde mineralen cassiteriet, topaas kwarts, fluoriet, marcasiet, pyriet en
sideÍiet.Renison Bell is een actieve tinmijn die een hatf uur rijden (naar het zuiden)
van Lilt Bischoff veÍwijderd is. Llineralen uit de paragenese zijn o.a. cassiteriet,
chalcopyriet, calclet, fluoriet, calciet, vivianiet, ... . Teallaet is oo deze vindplaatsen erq
zeldzaam (HlRST, pers. com.).

Tealliet werd en wordt nog steeds gevonden in diverse tinmijnen in Bolivië. Door de jaren
heen zijn bepaalde mijnen soms van naam veranderd, wat natuudijk bijdraagt tot de
verwarring. Oudere of alternatieve namen werden tussen haakjes geplaatst. De
vindplaatsen werden ruwweg van Noord naar Zuid gerangschikt:

'1. RiviergÍint tussen Ocavi and Colquiri, Prov. Inquisivi, Dept. La Paz. In feite gaat het
hier om keien van cassiteriet pseudomorf na tealliet. Het oorspronkelijke mineraal is
meestal volledig verdwenen.
2. San Jose mijn, (stad) Oruro, Departement Oruro.
3. Candelaria mÍn, nabï Poopo, Poopo Provincie, Dept. Oruro.
4. Monserrat mijn (= lchucollo mijn of Santa Rosa mijn), Poopo Prov., Dept. Oruro.
5. Antequera mijn (= El SalvadoÍ mijn oÍ Bolivar mijn), Poopo Prov., Dept. Oruro.
6 Porvenir mijn en Maria Francisca mijn, Huanuni, Dalence Prov., Dept. Oruro.
7. Deze mijnen liggen beade nabij de stad Huanuni en liggen ongeveer 800 m van etkaar
verwijderd, zodat men ze ook als één vindplaats kan beschouwen.
L Vicuqita prospect, Condo district, Abaroa Provincie, Dept. Oruro.
9. Alaada mijn, Colquechaca, Chayanta Prov., Dept Potosi.
'10. Lipez Huaico mijn, Ocuri, Chayanta Prov., Dept Potosi.
1 1. Carguaicollo mijn (Tihua), Quijarro Prov., Dept Potosi.
Enkel op de vindplaatsen 4 en 10 (en in mindere mate 3), was tealliet
aanwezig dat het als erts kon uitgebaat worden.

in die mate

Dankwoord
Eens te meer gaat Geonieuws met deze publicatie de internationale toer op !
Dit artikel had immers nooit tot stand kunnen komen zonder de intense medewerking van
Alfredo PETROV (Bolivië). Verder wens ik ook Michael HIRST (Austratië), Jarostav
HYRSL (Tsjechië), Hiroyasu ICHIKAWA (Japan), Pete MODRESKI (Colorado, USA), en
Peter TANDY (UK) van harte te danken voor de verstrekte inÍormatie.
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I hereby want to thank all the people mentioned above for their ínput and advíce. ln
pafticular, data provided by and discussíons with my Bolivian íríend AlÍredo PETROV
Droved to be vital fot thís adicle.
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