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mka-kalender 
 
 
 

Vrijdag 3 oktober 2003 
 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h.  

 
 
Computers en andere digitale toestellen (en toestanden) zijn stilaan dagelijkse kost geworden. 
Digitale fototoestellen maken ook bij het schieten van mineralen hun opmars. Helaas ligt de prijs 
van een goed exemplaar van dergelijke speeltjes nog steeds zwaar op de maag. Toch kan je je fa-
voriete mineralen (en andere hebbedingetjes) ook nog op een andere manier digitaal vereeuwi-
gen... en het gebruikte toestel is echt niet zo duur... Uiteraard kan je er niet alles mee (nee, het is 
geen Tampax), maar toch zijn de resultaten soms verbluffend. Voor de rest van het verhaal ... bent 
u welkom, allemaal ! 

  

Vrijdag 10 oktober 2003 

 

 
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 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.30 h gelegenheid tot transacties, identificaties, tombola, afspraken voor privé-excur-

sies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig bab-
beltje... Als mineraal-van-de-maand wordt deze keer bastnäsiet aangeboden 

 
20.30 h 
 
 
 
 
 
Nico en Thieu zijn gepassioneerde mineralenverzamelaars,actief in buiten- en binnenland. En net 
dat laatste is niet zo evident, want waar vind je als Vlaming in je eigen streek (nog) mineralen? 
Nico en Thieu tonen ons vanavond in woord en beeld dat je met veel motivatie, inzet en de 
vereiste toestemmingen toch nog goede vondsten kan doen van primaire mineralen op onze terrils. 
Meer willen we je momenteel echt niet verklappen... Wie deelnam aan onze laatste excursie weet 
gewoon dat je deze voordracht onder geen beding mag missen. De anderen worden ten stelligste 
aangeraden te komen genieten ! 
 
 
 
Titelpagina 
Bastnäsiet-(Ce)-kristallen van Trimouns, Luzenac, Ariège, Frankrijk. 
Foto Athos Locatelli. Bron : www.minservice.com. Copyright Athos Locatelli. 

 De mineralen van Winterslag 
door 

Nico en Thieu Driesen 

Mineralen op de tast 
door 

Herwig Pelckmans 
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Zaterdag 11 oktober 2003 

 

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

Onderwerp : "Mineralen herkennen" 
Paul Tambuyser vertelt over zijn nieuwste boek "Mineralen Herkennen". Hoe kwam dit boek tot 
stand, wat zijn de ideeën achter het mineralen herkennen, hoe gaan we tewerk wanneer we een 
mineraal willen determineren enz. Al deze zaken komen aan de orde en deze keer rekenen we 
zeker op de aanwezigheid van alle geïnteresseerde MKA-leden (je hoeft geen lid te zijn van de 
werkgroep edelsteenkunde om onze vergaderingen bij te wonen). 
 
 
 

 
Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
17-19/10 D OLDENBURG. Weser-ems-Halle. 11-19/11-19/10-18 h. Beurs. <info@weser-ems-

jhalle.de> 
17-19/10 E GRANADA. Palacio de Bibataubin. Beurs (M). <g_mineralogico_elcentenillo@yahoo.es> 
18/10  A WIEN. Restaurant Wienerwald, mariahilfer Str. 156. 9-16 h. Beurs. 
18-19/10 A WIEN. Städt. Schulgeb. Längenfeldg. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
18-19/10 D FREIBURG-IM-BREISGAU. Messehalle 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
18-19/10 D HELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M). 
18-19/10 A LINZ-LEONDING. Kürnberghalle, Limesstr. 8. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at> 
18-19/10 CZ PRAAG. Mensa VSE, Italska Street 5, Praha-3-Zizkov. Beurs (M). 

<petra.burdova@nm.cz> 
18-19/10 I DOMUSNOVAS (CA – Sardinië). Beurs (M-F). 
18-19/10 F ARNAGE-LE-MANS (72).  Hôtel de Ville. Ruil-beurs. 
18-19/10 F TOULON/LA VALETTE-DU-VAR (83).  Salle des Fêtes "Charles Couros", Valexpo. 
18-18/10 F REIMS (51). Champagne Jacquart, 5 rue Gosset. Beurs (M-F-J-E). <armp@libertysurf.fr>  
19/10  D BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkampstr. 11-17 h. Ruil-beurs (M-F) 
19/10  D BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E). 
19/10  D DARMSTADT.  Orangerie, Bessunger Str. 10-17 h. Beurs (M-F). 
19/10  D EHRENFRIEDERSDORF. Besucherbergwerk, Am Sauberg 1. 10-17 h. Beurs (J-E) 
19/10  D GÜLLESHEIM. Raiffeisenhalle Horhausen, Stein Str. Beurs (M-E). <mflinzer@t-online.de> 
19/10  D OBERTSHAUSEN. Bürgerhaus, Kleinkunstsaal. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<norbert.schiller@naom.de> 
19/10  A STEYR. Stadtsäle. 9-16 h. Beurs (M-F). 
19/10  D WUPPERTAL-ELBERFELD.  Breuer-Saal, Auer-Schulstr. (tegenover Fuhlrott-Museum). 

10-17 h. Beurs (M). <everhardus.schakel@telebel.de> 
19/10  D ZWICKAU. Ballhaus "Neue Welt". 10-16 h. Beurs (M). 
19/10  NL NIJMEGEN. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. Beurs. 
25-26/10 DK ASSENTOFT/RANDERS. Assentofthallerne. 10-17 h. Beurs (M-J). 

<postmaster@smykbiks.dk> 
25-26/10 F CERNAY/ELZAS (WITTELSHEIM). Espace Grün. 9-19 h. Beurs (M-F). 
25-26/10 F CARQUEIRANNE (83). Hôtel de Ville. Beurs.  
25-26/10 D FRANKFURT.  Jahrhunderthalle, F.-Höchst. 11-18 h. Beurs (E). 
25-26/10 A INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstrasse. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
25-26/10 CH SOLOTHURN. Landhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
25-26/10 A WELS. Minoriten, Minoritenplatz 4. 12-17/10-16 h. Beurs (M). <otto.lang@salzburg.co.at> 
25-26/10 I CESENA. Quartiere Cesuola. Beurs (M-F). 
26/10  NL AMSTERDAM. Sportcentrum Univ., De Boelelaan 46 (bij RAI-station). 10-17 h. Beurs (M-

F). <evenement.administratie@gea-geologie.nl> 
26/10  D LEHRTE/HANNOVER. Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F). 

<chris-gornik@t-online.de> 
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26/10  D MARBURG.  Bürgerhaus Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F). 
26/10  D ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). 
26/10  D TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17. Beurs (M-F). 
31/10-2/11 D MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-18 h. Beurs. www.mineralientage.de 
31/10-2/11 F SAINT-RAPHAEL (83). Port Santa Lucia. Beurs (M-F-J-E).. 
1/11  D PÖHLA. Mehrzweckhalle. 9-16 h. Beurs (M). 
1/11  NL PURMEREND.  Partycentrum "De Doele", Koemarkt 56. Beurs. 
1-2/11  A WIEN. Haus der Begegnung, Angererstr. 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
1-2/11  CH CHUR. Kirchgemeindehaus Brandis. 10-17/12-17 h. Beurs (M). 
1-2/11  F SURGERES (17). Castel-Park. Beurs (M-F). 
2/11  NL GRONINGEN. Sinnige Stee. Sporthal De Brug, Donderslaan 160 (bij Julianaplein). 10-17 

h. Ruil-beurs (M-F-zwerfstenen). <jbuning@zonnet.nl> 
2/11  NL ROTTERDAM. Holiday Inn hotel, Schouwburgplein 1. Beurs. 
2/11  D GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle. 9-17 H. Beurs (M-F). 
2/11  A YBBS. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M). 
7-9/11  D BERLIN. Messe, Halle 11.2 (radiotoren), Messedamm 22 (Charlottenburg). Beurs (M-F). 

<info@berlin-mineralien.de> 
7-9/11  CZ TISNOV. Sokolovna en Gymnasium. 14-20/8.30-18/8.30-16 h. Beurs (M). 

<sokoltisnov.min@wo.cz> 
7-9/11  GR ATHENE.  Hotel Royal Olympic, 28-32 Diakou St. Beurs (M-F-J-E). 
8/11  D MAGDEBURG. Austellungshalle II, bij Stadthalle. 10-16 h. Beurs (M). 
8-9/11  D ENNEPETAL. Haus Ennepetal, Gasstr. 10. 10-18/11-17 h. Beurs (M-E). 

<chagemann@aol.com> 
8-9/11  F CHÂTELLERAULT (86). Restaurant Legrand, rue Sismondi, ZI Magré. Beurs (M-F-E). 
8-9/11  F LANGON (41). Salle des Fêtes. Beurs.  
8-9/11  F LES PENNES-MIRABEAU (13).  Salle Tino Rossi. Beurs. 
  

8-9/11  B LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
    INTERMINERAL - AGAB 

   Info : De heer Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy 
     Tel. 085 232939 

 
8-9/11  D ST. INGBERT. Stadthalle, Am Markt 3. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <sfolz@st-ingbert.de> 
8-9/11  D STUTTGART-FELLBACH. Schwabenlandhalle. 11-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
8-9/10  A WIEN. Städt. Schulgeb. Längenfeldg. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
8-9/11  A KORNEUBURG. Stadtsaal (bij Rathaus). 9-17 h. Beurs (M-F). <peter.c.huber@aon.at> 
9/11  A WIEN. schloss Schönbrunn. 9-17 h. Beurs (M). <info@designmesse.at> 
9/11  CH BERN. BEA Bern Expo, Halle 310. 10-18 h. Beurs (M-F). 
9/11  NL ENSCHEDE. "Vrijhof", Univ. Twente, Hengelosestraat. 10-17 h. Beurs (M-F). 
9/11  NL OSS. Iemhof, Sterrebos 35. Beurs. 10-17 h. 
9/11  D HILDESHEIM. Parkhotel Berghölzchen. 9.30-17 h. Beurs (M-F). 
9/11  D LOBENSTEIN.  Kulturhaus. 10-16 h. Beurs (M-F). 
9/11  D MOSSBACH. Mehrzweckhalle Schaafheim-Mosbach. 9-17 h. Beurs (M-F). 

<mosbach@naom.de> 
9/11  I VARESE. Ville Ponti. Piazza Littra 2. Beurs.  
14-16/11 F LYON. Espace Tête d'Or; Bvd. Stalingrad 103. Beurs (M-F). 
14-16/11 A WIENER NEUSTADT. Arena Nova. 10-17 h. Beurs (M). <otto.lang@salzburg.co.at> 
14-16/11 FIN TAMPERE. Pirrka Halli.9-17/10-17 h. Beurs (M). <info@tampereenmessut.fi> 
14-16/11 USA COSTA MESA (CA). Holiday Inn hotel. Beurs. <mz0955@aol.com> www.mzexpos.com  
15/11  NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develstein 5. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<henk.verhoeckx@wxs.nl> 
15/11  CZ BRNO. Kongresove centrum Brno-Vystaviste. 9-16 h. Beurs. <macalikova@kcbrno.cz> 
15/11  D BAD KÖSEN. Hotel "Schöne aussicht", 9-15 h. Beurs (M). 
15/11  GB HAYWARDS HEATH (SUSSEX). Clair Hall, Perrymount Road (bij station). 10-16.30 h. 

Beurs. 
15/11  D HEILBRONN-BÖCKINGEN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<stadtherr@01019freenet.de> 
15-16/11 D DORTMUND. Westfalenhallen. Beurs (M). www.westfalenhallen.de. 
15-16/11 I BOLOGNA. Presso il Parco D.L.F. BO, Via S. Serlio 25/2. Beurs (M-F-insekten-schelpen) 
15-16/11 A BADEN/WIEN. Waltersdorferstr. 40. 10-17 h. Beurs (M). <heinz.soucek@aon.at> 

www.intermineralia.at. 
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15-16/11 A KLAGENFURT. Gemeindezentrum, Kinoplatz 3, St-Ruprecht. 10-18/10-17 h. Beurs. 
15-16/11 B MONTIGNY-LE-TILLEUL.  Centre Culturel, rue Wilmet. 10-16.30/10-15 h. Ruil-beurs (M-

F). 
   Info André Foucart, 2 av. des Eglantines, B-6110 Montigny-le-Tilleul. tel/fax 071 515769. 

<sky53711@skynet.be> www.quatrem.be 
15-16/11 D OBER-OLM/MAINZ. Ulmenhalle. 10-17 h. Beurs (M-F-mijnbouw). <hoelzel.mineral@t-

online.de> 
15-16/11 A SALZBURG. Congress, Auersbergstr. 6. 10-18 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@al.net> 
15-16/11 DK KOPENHAGEN. KB-Hallen, Peter Bangsvej 147, Frederiksberg. Beurs (M-J). 
15-16/11 F ANGERS (49).  Greniers Saint-Jean, Place du Tertre. Beurs. 
15-16/11 F LIMOGES (87). Restaurant Legrand, rue Sidmondi – ZI Magré. Beurs. 
15-16/11 F QUINCY-SOUS-SENART (91). Salle Mère Marie Pia. 2, rue de Combs-la-Ville. Beurs. 
15-16/11 F LEMPDES (63).  Salle polyvalente. Beurs (M-F). 
16/11  D ARNSBERG.  Kulturzentrum, Berliner Platz. 10-17 h. Beurs (M). <maulwurf-ag@web.de> 
16/11  D BRETTEN. Sporthalle im Grüner. 10-17 h. Beurs (M). 
16/11  D HERDORF/SIEG. Knappensaal. 10-17 h. Beurs (M-mijnbouw) 
 

16/11  BERCHEM.  Alpheusdal. Filip Williotstraat 22. 
   Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 
  Info :  Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. 
    Tel. 03/6517926. 
    www.acam.be  -  <info@acam.be> 

 
16/11  D HÜCKELHOVEN.  Gymnasium. 10-17 h. Beurs (M-mijnbouw). <info@museum-

hueckelhoven.de> 
16/11  A KNITTELFELD/AICHFELD. Kolpinghaus. 9-17 h. Beurs (M). 
16/11  D LANDSHUT. Sporthalle ETSV-09. 10-17 h. Beurs (M). 
16/11  A MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. Beurs (M-F). 
16/11  NL ROERMOND. Jagerstraat 6. 10-17 h. Beurs (M). <joseweerens@hetnet.nl> 
16/11  D WÜRZBURG.  Gemeindezentrum Heiligkreuz, Hartmannstr. 29, Zellerau. 10-17 h. Beurs. 
 
 
 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
     S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de orga-
nisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen vinden via het Internet. Zoniet kun je ze ook be-
komen bij het secretariaat of de redactie van Geonieuws, liefst per e-mail.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
15 november 2003, van 10 tot 17 h

 
Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

Info + 31 182 538539 
<nicokuik@hetnet.nl> 
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MKA-nieuws 
 
 
 
 
 
 
 

Minerant 2004 Rik Dillen 
 
De kogel is door de kerk : Minerant verhuist nog eens, maar hopelijk deze keer naar een 
zo goed als definitieve stek, namelijk het Internationaal Bouwcentrum. Zoals je weet 
moesten we dit jaar, na paniekbeslissingen van het voormalige stadsbestuur, noodge-
dwongen plots uitwijken naar een alternatieve zaal, omdat in de Handelsbeurs geen mani-
festaties meer mogen doorgaan. Dat werd, zoals bekend, zaal "Stuurboord" aan de 
noordrand van de stad. Ondanks alles werd Minerant 2003 toch nog een succes, maar er 
waren twee nadelen : in de eerste plaats is de zaal, met haar 1100 m² te klein om alles op 
een veilige en comfortabele manier te kunnen inrichten, en op de tweede plaats is de toe-
gang met betrekking tot laden en lossen voor de exposanten problematisch. 
 
Daarom ging uw bestuur onmiddellijk na Minerant alweer op zoek naar een alternatief, en 
dat werd ondertussen ook gevonden. Vanaf 2004 verhuist Minerant naar het Internatio-
naal Bouwcentrum aan de Jan Van Rijswijcklaan. Dit lijkt ons een bijna ideale keuze : 
 
 Eigen laad- en losplaats, bereikbaar per auto tot aan de zaal met de mogelijkheid om, tegen 

betaling, de auto de hele tijd daar te stallen (‘s nachts wel niet bereikbaar!). 
 Alles gebeurt gelijkvloers. 
 Gratis parking voor de bezoekers binnen wandelafstand. 
 Uitstekende naambekendheid van het beurscomplex.  
 Perfect bereikbaar met het openbaar vervoer (tram en bus). 
 Gelegen nabij de Antwerpse ring; het centrum van de stad wordt daardoor vermeden. 
 Gelegen naast een camping. 
 Op 5 minuten wandelen van de jeugdherberg voor wie goedkoop logies zoekt. 
 Elektriciteit voorzien voor 150 Watt per meter. 
 Veel meer ruimte voor standhouders én bezoekers 
 Géén toegangsproblemen voor andersvaliden. 
 
Samengevat : dankzij het doortastend optreden van ons bestuur is Minerant definitief van 
de ondergang gered. De versie 2004 wordt zeker opnieuw een succes ! 
 
 

Bibliotheek : aanwinsten Rik Dillen 
 
Van ons medelid Wouter VAN TICHELEN kregen we een en ander cadeau : 
 Alle jaargangen van het Zwitserse tijdschrift "Urner Mineralienfreund" van 1975 tot 

1989 
 Het boek "Zeolites of Victoria, Mineralogical Sodiety of Victoria, special publication # 2 

(1989) 
 Diverse overdrukken van artikels 
 
Waarvoor onze hartelijke dank uiteraard !
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Mineraal van de maand : 
bastnäsiet 
 
Rik Dillen 
 
De formule ziet er op het eerste gezicht vrij simpel uit : (Ce,La)(CO3)F. Het is dus een car-
bonaat-fluoride van zeldzame aarden, waarover we het tijdens de juni-vergadering nog 
uitgebreid gehad hebben. 
 
Zeldzame aarden zijn een groep elementen, die men voor het gemak meestal in één vak-
je van de tabel van Mendeleev samenperst : 
 

 
Yttrium en scandium lijken heel goed op zeldzame aarden, en yttrium wordt dan ook ge-
woonlijk bij deze groep gerekend. 
 
In de volgende tabel vind je een overzicht van de zeldzame aard-elementen, met de ver-
houding in dewelke ze gewoonlijk in bastnäsiet voorkomen, uitgedrukt in % van de aan-
wezige zeldzame aard-elementen, en ook de absolute concentratie in de aardkorst. Om-
dat het om heel lage concentraties gaat wordt die uitgedrukt in ppm ("parts-per-million", of 
µg/g, mg/kg of g/ton – 1 ppm is dus 0.0001 %). 
 
 

zeldzame
aardmetalen
zeldzame
aardmetalen
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  relatief 
voorkomen in 
bastnäsiet (%)

concentratie 
in de aard-
korst (ppm) 

La lanthaan 32 18 
Ce cerium 49 46 
Pr praseodymium 4.4 5.5 
Nd neodymium 13.5 24 
Pm promethium 0 - 
Sm samarium 0.5 6.5 
Eu europium 0.1 1.1 
Gd gadolinium 0.3 6.4 
Tb terbium sp 0.9 
Dy dysprosium sp 4.5 
Ho holmium sp 1.2 
Er erbium 0.1 2.5 
Tm thulium sp 0.2 
Yb ytterbium sp 2.7 
Lu lutetium sp 0.8 

 
Sommige zeldzame aardmetalen zijn dus in feite niet zo zeldzaam : cerium, lantaan en 
zelfs neodymium komen in de aardkorst meer voor dan lood. 

 
Wanneer je de relatieve concentratie van de 
zeldzame aarden logaritmisch uitzet in functie 
van het atoomnummer, dan krijg je een mooi 
alternerend patroon zoals weergegeven in de 
figuur. Promethium komt in de natuur niet voor; 
het is een product van kunstmatige kernreac-
ties. 
 

De reden waarom je in de vrije natuur als gewone sterveling-verzamelaar eerder loodmi-
neralen zult vinden dan Z.A.-mineralen is dat lood de neiging heeft om zich te concentre-
ren door allerlei chemische reacties, terwijl Z.A. zich eerder doorheen de gesteenten ver-
spreiden. Z.A. komen dus in bijna alle gesteenten voor, maar dan in heel lage concentra-
ties. Lood komt eerder geconcentreerd voor op welbepaalde plaatsen. Door magma-diffe-
rentiatie kunnen plaatselijk toch wel heel grote verschillen ontstaan. Dat is op spectaculai-
re wijze het geval op sommige plaatsen op de maan, waar vooral K, Z.A. en fosfor rijkelijk 
in gewone gesteenten (basalten) voorkomen. Men noemt dit "KREEP" (naar de K – ka-
lium / REE – rare earth elements / P – fosfor). Waar veel Z.A. voorkomen, is meestal ook 
Th (thorium) en U (uranium) in de buurt, want uit de posities in de tabel van Mendeleev 
kun je zo afleiden dat de chemische eigenschappen van die elementen wel moeten lijken 
op die van de Z.A. 
 
En dat voor de geologen zeldzame aarden bijzonder belangrijke dingen zijn moge blijken 
uit een truukje dat ze ontdekt hebben om een en ander te weten te komen over het ont-
staan van bepaalde gesteenten, de zgn. "europium-anomalie". Alle zeldzame aardmeta-
len zijn in de praktijk in de natuur zo bijna altijd 3-waardig. Er is één uitzondering : euro-
pium voelt zich ook comfortabel in tweewaardige toestand. In plagioclaas, een naam die 
gebruikt wordt voor de reeks tussen albiet, NaAlSi3O8 en anorthiet, CaAl2Si2O8, kan name-
lijk gemakkelijk tweewaardige calciumionen vervangen worden door tweewaardige euro-
piumatomen, en dat kan zowel tot een europium-aanrijking in het gesteente leiden als tot 
een europium-verarming. Wanneer namelijk het plagioclaas naderhand door andere pro-

ter 
vergelijking 

concentra-
tie in de 
aardkorst 
(ppm) 

Pb lood 16 
As arseen 5 
B boor 3 
Hg kwik 0.5 
Au goud 0.005 
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cessen verdwijnt, wordt het europium meegenomen, en komt er minder europium op de 
plek voor dan men uit de normale verhoudingen zou verwachten. Blijft het plagioclaas ter 
plaatse, dan vinden we een verhoogde europiumconcentratie. 
 
Aan de hand van de verhoudingen tussen de verschillende Z.A.-elementen in een 
gesteente, zonering van Z.A. in kristallen van bv. monaziet enz. kan men dus heel wat 
informatie bekomen over de geologische voorgeschiedenis van het gesteente. Vooral bij 
de studie van maanstenen en meteorieten is de studie van Z.A. heel belangrijk. Veel meer 
informatie hieromtrent vind je in een boek van B.R. Lipkin et al. (1989). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extreme negatieve Europium-
anomalie in Naivasha 
commendieten. Voor meer 
informatie verwijzen we naar 
de website www.geokem.com 
 

Europium-anomalie in Naivasha commendieten 
Bij deze grafiek hoort wat nadere uitleg voor wie er wat dieper wil op ingaan. In de fi-
guur wordt de verhouding weergegeven tussen de onderzochte gesteenten en de glo-
bale waarde voor de aardkorst. Plagioclaas heeft in dit geval bijna al het europium uit-
geloogd uit het gesteente. Hou er rekening mee dat de schaal logaritmisch is, zodat 
het verschijnsel lineair nog veel spectaculairder is ! 
 
Commendiet 
Een commendiet is een fijnkorrelig dieptegesteente van het type rhyoliet, dat familie is 
van trachiet. Het is erg rijk aan alkali-veldspaten, en bevat meestal microperthiet.  Nai-
vasha, waarvan de onderzochte commendieten afkomstig zijn, ligt in de Oost-Afri-
kaanse slenk, een kleine 100 km ten NW van Nairobi  
 
Microperthiet 
Perthiet is géén mineraalnaam voor een veld-
spaat: men gebruikt die benaming voor ver-
groeiingen van twee verschillende veldspaten, 
voornamelijk voor kaliumrijke veldspaten die 
min of meer patroonsgewijs natriumrijke veld-
spaatkorrels bevatten. Ook het tegenover-
gestelde geval komt voor (plagioclaas met 
daarin korreltjes van  orthoclaas) ; daarvoor 
heeft men dan de benaming antiperthiet be-
dacht. 
Een microperthiet is een perthiet op zo'n 
schaal dat de vergroeiingen microscopisch klein zijn. 

 
Bastnäsiet is de belangrijkste economische bron van Z.A. Zelfs over de schrijfwijze van 
deze mineraalnaam is men het niet eens : in de Engelstalige literatuur vindt men zowel 

NAIVASHA COMMENDITES
(Macdonald,1987,J.Pet.28,(6),979-1008)

0.10

1.00

10.00

100.00

1000.00

La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

R
O

C
K

 / 
M

A
N

T
LE



 
Geonieuws 28(8), oktober 2003  181 

"bastnaesite" ald "bastnäsite". Vermits in de toch wel gezaghebbende Glossary of Mineral 
Species "bastnäsite" vermeld wordt, zullen we het hier maar houden bij het naar het Ne-
derlands aangepaste "bastnäsiet". En strictu sensu zou het zelfs "båstnäsiet" moeten zijn, 
want het mineraal werd genoemd naar de type-vindplaats Båstnäs, in Värmland, Zuid-
Zweden. 
 
En dan zijn we nog niet uit de problemen. In 1966 vond ene Levinson de "Levinson-modi-
fier" uit, een suffix dat men aan de naam toevoegt om in gevallen waar op uitgebreide 
schaal isomorfe vervanging van bepaalde elementen optreedt aan te duiden welk element 
het meest voorkomt. Zo vind je in de Glossary of mineral species (1999) niet alleen het 
meest voorkomende bastnäsiet-(Ce), maar ook bastnäsiet-(La) en bastnäsiet-(Y).  
 
Van de 14 Z.A.-elementen (La tot Lu, en Y) zijn er een zestal die in mineralen van Z.A. de 
meerderheid kunnen halen, met op kop Y met 59 mineralen, Ce (51), Nd (13), La (12), Yb 
(2) en Gd (1). 
 
Verwante mineralen zijn nog bv. thoriumbastnäsiet, Th(Ca,Ce)(CO3)2F2.3H2O waarin niet 
alleen een groot deel van de Z.A. vervangen zijn door thorium, maar dat daarenboven ook 
nog 3 moleculen kristalwater bevat. In hydroxylbastnäsiet is dan weer een deel van het 
fluor vervangen door hydroxylgroepen : (Ce,La)(CO3(OH,F). Als klap op de vuurpijl komt 
hiervan ook een neodymiumrijke variant voor.Het complete lijstje ziet er dan uit als volgt : 
 
bastnäsiet-(Ce) (Ce,La)(CO3)F 
bastnäsiet-(La) (La,Ce)(CO3)F 
bastnäsiet-(Y) (Y,Ce)(CO3)F 
thoriumbastnäsiet Th(Ca,Ce)(CO3)2F2.3H2O 
hydroxylbastnäsiet-(Ce) (Ce,La)(CO3)(OH,F) 
hydroxylbastnäsiet-(La) (La,Ce)(CO3)(OH,F) 
hydroxylbastnäsiet-(Nd) (Nd,Ce,La)(CO3)(OH,F) 

 
Bastnäsiet is hexagonaal. De roosterkonstanten zijn a = 7.16 Å, c = 9.79 Å, en de elemen-
taire cel bevat 6 formule-eenheden. Zelden vormt het eenvoudige eerder vlakkenarme 
hexagonale tabulaire kristalletjes, nog zeldzamer zijn rosetvormige aggregaatjes en soms 
komen doordringingstweelingen voor. Meestal is bastnäsiet massief, vormt het korrels in 
andere mineralen of aardachtige afzettingen. 
 
De hardheid is 4-4.5 in de schaal van Mohs, en de dichtheid kan variëren van 4.8 tot 5.2 
in functie van de chemische samenstelling. Bastnäsiet vertoont een splijting volgens trigo-
nale prisma's. De breuk is oneffen, en het is broos. De glans kan variëren van mat over 
een vetglans tot glas- en zelfs een diamantglans. De kleur gaat van wit over beige naar 
geel, bruin en groenachtig. 
 
Bastnäsiet komt in nogal wat geologische formaties voor, o.a. 
 alkalische granieten en graniet-pegmatieten, 
 alkali-syenieten 
 carbonatieten en daarmee verbonden pegmatieten 
 hydrothermaal in bariet-kwarts-voorkomens in de buurt van alkali-granieten en 

syenieten 
 vermits bastnäsiet vrij stabiel is m.b.t. verwering wordt het ook hier en daar aangerijkt 

in zanden 
 
Bastnäsiet-(Ce) van Trimouns, Luzenac, Ariège, Frankrijk. Foto en verzameling Roberto 
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Bracco, Italië. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De typevindplaats van 
bastnäsiet is Båstnäs, 
Riddarhyttan, Värmland, 

Zuid-Zweden. Daar komt het uitsluitend in massieve vorm voor samen met allaniet en 
ceriet. De allermooiste hexagonale kristallen komen ongetwijfeld van Luzenac, Ariège, 
Frankrijk. In een talkafzetting komen er tot 2 cm grote kristallen voor, vaak samen met 
prismatische allaniet-kristallen, in dolomietgeodes. In het Kuschtym-district, Ural, 
Rusland, wordt het in grintafzettingen gewonnen. Grote tafelachtige kristallen komen van 
Karonge, Burundi. In de omgeving van Pikes Peak, Colorado, USA worden ook nog 
geregeld mooie kristalletjes van bastnäsiet gevonden. Verder zijn er nog belangrijke 
vindplaatsen in Congo, Madagascar, Zuid-Afrika. 
 
De specimens die deze maand worden aangeboden zijn niet spectaculair : het gaat om 
kleine gele, doorschijnende korreltjes en hexagonale plaatjes die voorkomen in poreuze 
donkerpaarse fluoriet. De rose-beige matte vlekjes in de fluoriet zijn verweerde barietkor-
reltjes. De specimens werden door Pat Haynes gevonden in de Red Cloud fluorite mine in 
de Gallinas Mountains, Lincoln County, New Mexico, USA. Verwar de naam van deze 
vindplaats wel niet met die van de ten minste 6 of 7 andere "Red Cloud mines" in de Vere-
nigde Staten ! 
 
De naam "bastnäsiet" is natuurlijk geïnspireerd op de type-vindplaats, Båsnäs, waar het 
mineraal al in 1841 beschreven werd door de Franse mineraloog J. Huot. Het aantal na-
men dat voor dit mineraal in de loop van de geschiedenis bedacht werd getuigt van een 
levendige fantasie. Om er maar enkele op te noemen : harmatiet, basisk fluorcerium, ba-
sisk flussspatssyradt, basicérine, fluocerine, hydrofluocerite, kirschtim-parisit, kischtimite, 
kyshtymo-parisite... of in het Zweeds : bastnäsitr... 
 
Het type-specimen van bastnäsiet-(Ce) wordt bewaard in het Swedisch Museum of Natu-
ral History in Stockholm onder het katalogusnummer HT: 23:0476 - Bastnäsite-(Ce). 
 
In België werd nog nooit bastnäsiet gevonden, wel een paar andere zeldzame-aarden-mi-
neralen, namelijk florenciet-(Ce), monaziet-(Ce), xenotiem-(Y) en het recent ontdekte mi-
neraal graulichiet-(Ce), waar we het in Geonieuws ongetwijfeld later nog zullen hebben. 
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Fotografie van fluorescerende 
mineralen : tips en trucs 
 
 
Axel Emmermann 
 
Deze bijdrage is bedoeld als steuntje in de rug voor diegenen die de pracht van fluoresce-
rende mineralen willen vastleggen op foto of dia. Ik heb niet de pretentie om je te willen le-
ren fotograferen. Immers, als jevakantiekiekjes gelukt zijn ben je waarschijnlijk een beter fo-
tograaf dan ik. De bedoeling is hier mijn ervaring op dit gebied te delen en je te helpen de 
valkuilen te omzeilen. Hier komt alvast tip nummer een : als je geen geduld hebt, niet bereid 
bent er wat geld aan te spenderen en je beschikt niet over 'Het Grote Lexicon van Vloeken, 
Krachttermen en  Verwensingen', begin er dan niet aan.  
 
Tip nummer twee : er zijn ongetwijfeld betere technieken dan degene die ik hier beschrijf. 
Gebruik dus jeeigen inspiratie om te trachten tot nog betere resultaten te komen. 
 
Tip nummer drie : selecteer zorgvuldig je onderwerpen. Net als bij gewone onderwerpen is 
niet ALLES fotografeerbaar. 
 
Het materiaal 
 
De camera 
 
Er zijn tientallen goede toestellen van verschillende merken in de handel verkrijgbaar. Let bij 
aankoop echter goed op de volgende punten:   
 
 Het moet beslist een reflexcamera zijn. Parallax camera's kan je simpelweg niet gebrui-

ken,  hoe duur en goed ze ook zijn ! 
 Zijn er ook goede lenzen voor het toestel van jekeuze? Vooral macrolenzen zijn onmis-

baar. 
 Je moet beslist een toestel kiezen waarvan je de spiegel manueel kan omhoog klappen. 

Dit opklappen van de spiegel, die zo'n 30 gram weegt, veroorzaakt trillingen in jeopstel-
ling  en gebeurt vlak voor de sluiterbeweging wanneer je een opname maakt. Wanneer je 
echter de spiegel nèt voor de opname manueel kan omhoog klappen, dan kan je die tril-
ling laten 'relaxeren' vooraleer je de ontspanner indrukt (enkele seconden volstaan 
meestal). Sommige  toestellen doen dit automatisch wanneer je de zelfontspanner ge-
bruikt. 

 Autofocus is een handicap in de macrofotografie. Koop een toestel waarvan je zeker 
weet dat de lenzen manueel kunnen scherpgesteld worden.  

 Het is belangrijk dat het toestel een goede lichtmeting heeft en belichtingstijden tot 4 en 
liefst 8 seconden aankan. Je gebruikt dit meestal niet voor fluorescentie-fotografie, maar 
bij gewone macrofotografie is het leuk om in huis te hebben. Je kunt dan ook films met 
heel hoge resolutie gebruiken (50 ASA). 
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De lens 
 
De lenzen zijn het belangrijkste deel van de opstelling. De lens is het optische hart van de 
opstelling en moet beslist van topkwaliteit zijn! Let op het lichtdoorlatend vermogen van de 
lens: f2.8 en f3.5  zijn betaalbaar. Alles onder f2.8 is beter maar verschrikkelijk duur en alles 
boven f4.5 geeft je onmogelijk lange belichtingstijden. Let ook op de minimum afstand waar-
op je de lens nog kan scherpstellen. Die moet voldoende kort zijn zodat je ook die stukken 
kan fotograferen die net te  klein zijn voor een gewone lens en toch te groot voor een balg-
opname (stukken van ongeveer 3 à 4 cm). Als je met een lens tot op 20 à 25 cm van het ob-
ject kan komen, zit je meer dan goed. Er zijn ook zoomlenzen van goede kwaliteit die voor-
zien zijn van een macrostand.  Let wel op bij de aanschaf van zoomlenzen als je een ver-
ticale opstelling gebruikt (je fotografeert naar beneden met de camera op een vergroter-sta-
tief bvb.) Sommige lenzen kunnen hun eigen gewicht niet dragen en glijden dan vanzelf 
naar de maximale zoomstand. 
 
Kijk ook goed na of de lens voldoende kleine diafragma's aankan. Daarbij is f/16 een strikt 
minimum terwijl f/22 zeker beter is. De NIKKOR MICRO 55mm is zelfs van een f/32 voorzien 
wat steeds foto’s oplevert met een grote scherptediepte maar niet echt bruikbaar is bij mi-
neraalfotografie. Vergeet niet dat de meeste lenzen best presteren in het middengebied van 
hun diafragma-mogelijkheden. Een lens die heel kleine openingen aankan zal dus ook rond 
diafragma 11 het beste presteren terwijl een lens die 16 als kleinste opening heeft maar bij 
diafragma 5.6 zijn beste prestatie laat zien.  
 
Het statief  
 
Ook hier is de vuistregel 'goedkoop is slechte koop'. Kies een stevige driepoot uit. Vermijd 
tafelmodellen daar heb je geheid ellende mee! Wie echt stevig materiaal wil en er ook geld 
voor over heeft kan opteren voor een videostatief. Bij deze statieven zijn de poten onderaan 
met elkaar verbonden voor extra stevigheid. Ze zijn ook zwaarder en kunnen hoger inge-
steld worden hetgeen jerug heel wat minder zal belasten bij scherpstellen voor moeilijke op-
namen. De trillingsvrije opstelling is hier minder belangrijk dan bij gewone  macro-opnamen.  
De belichtingstijden variëren immers van een paar seconden tot een paar uur. Wanneer de  
eerste seconden van een opname van bv. 20 minuten door een trilling verstoord worden, 
merk je dat niet eens aan de foto. Maar nogmaals: als je goed materiaal hebt, kun je ook 
gewone macrofotografie gaan doen. 
Er is ook wat te zeggen voor het gebruik van een vergroterstatief. Met een setje reductie-
schroeven en wat knutselwerk kan je camera op zulk een statief gemonteerd worden. Ideaal 
voor kleinere specimens en doordat de opstelling verticaal is werkt dit ook héél gemakkelijk 
qua kaderen en focussen. 
 
De film 
 
Film geeft altijd een benadering van de realiteit. Verwacht dus niet  het onmogelijke. Zeer 
zwak  fluorescerende mineralen fotografeer je met een filmgevoeligheid van 400 ASA. Zeer 
intens fluorescerende met een film van 100 of zelfs 50 ASA. Ik heb goede tot zeer goede re-
sultaten bekomen met FUJI en KODAK (Kodacolor gold) beide zowel in 200 als 400 ASA.  
Fuji heeft echter het grote voordeel van kleurvastheid bij lange belichtingstijden (reciprocity 
failure). Het zogenaamde “Swartzschild-effect” dat jefoto’s naar groen of rood laat verkleu-
ren treedt op wanneer je een film langer belicht dan de tijd waarvoor hij ontworpen is. Waar 
de meeste filmmerken hun kleurbalans kalibreren op een maximale belichtingstijd van 1 à 2 
seconden, kan Fuji gemakkelijk één minuut en meer aan. Met de zwakke lichtomstandighe-
den die je bij dit soort fotografie vaak tegenkomt is dat een niet te versmaden luxe. 
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Macro materiaal 
 
Een balg, of desnoods tussenringen, is onontbeerlijk voor het vastleggen van de kleinere 
specimens (meestal de mooiste). Kies een balg van hetzelfde merk als jecamera of kijk 
goed na of (met een ander merk) de lensinstellingen wel aan de camera worden doorgege-
ven (idem voor tussenringen)! 
Een teleconverter kan handig zijn om wat meer afstand te scheppen tussen harde mineralen 
en zachte dure lenzen. Dit hulpstuk gaat wel met de helft van het beschikbare licht lopen. 
 
Omkeerring 
 
Voor écht kleine onderwerpen moet je een omkeerring op de balg monteren.  Je kan dan 
lenzen achterstevoor op die ring schroeven. Met een 20 mm groothoeklens bereik je dan 
ook spectaculaire vergrotingen. 
 
Filters 
 
Sommige opnamen onder UV, zijn niet goed te krijgen zonder filters. Er lekt altijd wat blauw 
licht door de UV-transparante filter die het zichtbare licht van de UV lamp moet tegenhou-
den.  Een geelfilter kan hier oplossing brengen. Nu zal het gebruik van een kleurfilter de 
kleuren van de foto of dia beïnvloeden. Bij geel of oranje fluorescerende specimens zal je 
dat nauwelijks merken maar rood fluorescerende specimens krijgen een oranje zweem en 
groene gaan er ook geler uitzien. Blauw fluorescerende specimens kan je niet fotograferen 
met een geelfilter. 
Het is belangrijk dat je over een reeks filters beschikt met aflopende kleurdichtheid. Zo kan 
je de filter aanpassen aan het specimen. Glanzende kristalvlakken weerspiegelen vaak het 
licht van de UV-lamp zéér sterk. Hou daar dan ook rekening mee bij het positioneren van 
het specimen. Zo kan je vaak het gebruik van geelfilters beperken. 
 
De donkere kamer 
 
Elke kamer is goed als je ze maar echt donker kan maken. Echt donker wil zeggen : ga naar 
binnen en sluit alles af, als je na tien minuten nòg niets kan zien is alles in orde. Improviseer 
een lichtsluis met een oude deken of gordijn. Op die manier kan je de kamer verlaten tijdens 
de opname (korte en zeer zwakke aanwezigheid van verstrooid licht verstoot de opname 
niet). Verwijder uit de kamer zeer zorgvuldig alle sterk fluorescerende stoffen zoals bv. 
papier of bedek ze op afdoende wijze. Langdurig aanwezig strooilicht verknoeit de best 
voorbereide opnamen. Rook nooit in de donkere kamer wanneer je een opname gaat 
maken. Rook weerkaatst en verstrooit het licht van jemineraal en veroorzaakt een gekleurde 
sluier op de foto.  
 
Bovendien slaat het teer uit de rook neer op de lens en gaat fluoresceren met een oranje 
waas als gevolg.  Houd deze kamer zeer zuiver en zoveel mogelijk vrij van stof. Stofdeeltjes 
die op jespecimen terechtkomen fluoresceren zeer sterk lichtblauw en geven een massa 
overbelichte puntjes op de foto. Wanneer je het afstoft, gebruik dan een stofzuiger in plaats 
van een stofdoek. Laat na een poetsbeurt de kamer 3 à 4 uur tot rust komen vooraleer je 
gaat fotograferen. Beweeg je rustig tijdens opnamen en tracht zo weinig mogelijk wind te 
maken zodat je geen stof doet opwervelen. 
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De lichtbron 
 
De fotografie van fluorescerende mineralen verschilt in een opzicht volkomen van de gewo-
ne fotografie. Normale foto's worden belicht met licht dat van het object weerkaatst wordt. 
Wij proberen echter objecten te fotograferen die zelf licht uitzenden. Wij fotograferen eigen-
lijk lichtbronnen. Het is dus van belang enkel licht in onze lens te krijgen die door het object 
wordt uitgezonden en al de rest weg te houden van onze film. Dit kun je alleen bereiken 
door de juiste UV-bronnen te gebruiken en zeer goede filters te installeren. Die filters moe-
ten het zichtbare licht tegenhouden dat alle UV-lampen in zekere mate uitzenden. De beste 
UV-transparante filters worden gemaakt door HOYA en je kan ze (uitsluitend) kopen bij UV-
Systems via het internet http://www.uvsystems.com/ . Eventueel kan je ook het faxnummer 
gebruiken dat je op de website vindt. 
 
Er zijn een aantal verschillende  UV-bronnen : korte en lange golf (resp. 254.7 en 368 nano-
meter) zijn de meest gebruikelijke.  
Voor de korte golf gebruiken we een zogenaamde "germicide"-lamp. Deze TL-lamp straalt 
een zwak blauwgroen licht uit dat veel UV bevat : kijk nooit met het blote oog in deze lam-
pen ! Je riskeert hiermee zeer pijnlijke oogverbranding (lasogen).  
 
Voor opnamen in lange golf UV is het beslist af te raden de gewone blacklight-lamp met 
(donkere) Woodsglas mantel te gebruiken. Deze lampen geven veel te veel zichtbaar 
(paars) licht mee aan de opname. Je gebruikt veel beter de HPR125 van PHILIPS. Deze 
lamp geeft een gerichte bundel licht dat zeer rijk is aan UV. Je moet wel een Woodsglasfilter 
voor de lamp bevestigen. De Philips Cleo “zonnebanklamp” is een betere kandidaat. Ze 
geeft zeer veel zichtbaar licht af maar in verhouding ook méér UV dan de “donkere” black-
light. Ook de échte blacklights van Sylvania (kleurcode: BL350) vallen in deze categorie. Je 
hebt wel filters nodig voor deze lampen die beide rond 350 nm stralen.  
 
Filters voor lange golf UV zijn gelukkig véél goedkoper dan voor korte golf. Ze zijn onmis-
baar om de paarse of blauwe kleur weg te filteren. 
 
Het object 
 
Als je alles hebt wat hierboven vermeld staat en je bent er in geslaagd een kamer grondig te 
verduisteren en stofvrij te maken, dan kun je op jacht gaan naar specimens. Wat kun je foto-
graferen en wat niet ?  
De meeste beginners hebben de neiging om gewoon àlle specimens te fotograferen. Dit 
heeft weinig zin. Het fotograferen van fluorescerende mineralen heeft in principe twéé doel-
stellingen : 
 
1. het tonen van je verzameling aan derden via internet of dia’s ; 
2. sommige fluorescerende verschijnselen (insluitingen) kan je niet waarnemen met het 

blote oog omdat ze te klein zijn of omdat de iris van het oog te sterk gaat fluoresceren 
tijdens de waarneming. 

 
Fotografeer dus enkel de mooiste en/of interessantste specimens. 
Stukken met meer dan een kleur zijn moeilijke objecten. Indien de kleuren qua  helderheid 
dan ook nog heel sterk verschillen, wordt het pas echt ingewikkeld. Laat deze specimens 
voor wat ze zijn totdat je de nodige ervaring hebt opgedaan.  
Begin met uniform gekleurde en niet te kleine stukken. Experimenteer met transparant fluo-
rescerende kristallen, zij geven prachtige resultaten. Bovenal : laat je niet ontmoedigen ! Als 
één opname op tien lukt bij de eerste paar filmrolletjes, heb je heel goed gewerkt ! 
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De opstelling 
 
Het spreekt vanzelf dat zowel camera als object tijdens de opname stevig vast moeten 
staan. De camera op een driepoot en het object op een volkomen zwart vlak. Een object dat 
fluoresceert verlicht immers zijn directe omgeving. Die omgeving willen we echter zeker niet 
op de foto ! Daarom gebruik je als objecttafel best een houten plankje dat je zwart geverfd 
hebt. Gebruik als zwarte verf liefst schoolbordzwart. Deze verf heeft nagenoeg geen eigen 
fluorescentie. Wanneer je andere verven en lakken gebruikt bestaat de kans dat zij op basis 
van kunststoffen uitharden.  

 
Deze polymeren laad je elektrostatisch op wanneer je er over wrijft. Hoe meer je ze afstoft, 
hoe meer stof ze aantrekken. Daarom is schoolbordzwart de beste oplossing. 
 
Probeer de rand van de tafel buiten het beeld te houden. Strooilicht is onvermijdelijk en kan, 
bij lange belichting, de rand van die tafel mee op de foto toveren als een ontsierende blauwe 
streep.  Gebruik desnoods kleine, zwartgeverfde houten blokjes om je specimen boven de 
tafel te plaatsen als je persé het hele stuk wil fotograferen. Plaats een scherm van zwart kar-
ton of stof op ongeveer  50 cm achter het object (zie figuur 1). Dit geeft een mooie zwarte 
achtergrond zonder dat je met stof moet rekening houden. Platte stukken kun je plaatsen op 
een plexiglas standaardje waarop zwart karton is gekleefd. Opgepast voor stof als deze 
standaard in beeld komt ! 
 
Gebruik voor micromounts nooit kit ! Je object zowel als de kit warmen onder de lamp vrij 
snel op.  Hierdoor wordt de kit week en jeobject gaat van plaats veranderen met een 'bewo-
gen' foto als gevolg. Het is trouwens altijd een goed idee om de opstelling een kwartiertje te 
laten staan met brandende lampen vòòr je de opname maakt. De ergste effecten van het 
opwarmen zijn dan voorbij.  Als alternatief voor kit kun je een weinig plaaster nemen en de-
ze mengen met roet.  Nèt voor de plaaster hard wordt leg je er een zeer dunne plastic folie 
op en druk je het mineraal zachtjes in de folie totdat het rechtop blijft staan. Let er ook op dat 
indien je een kristalgroep fotografeert, de vlakken ervan het UV-licht niet rechtstreeks in de 
lens spiegelen. Soms geeft dit  verschijnsel mooie effecten maar meestal ontsieren ze de 
foto. 
 
De belichting 
 
Het is niet eenvoudig een vuistregel samen te stellen voor de belichtingstijd van dit soort op-
namen. Je moet er van uitgaan dat elke lens, elke film, elk object verschillend is. Ik wil dat 
dan ook zelfs niet proberen. Wie dat wel gedaan heeft is ene meneer Gerald DeMenna. Zijn 
artikel daarover in Rocks  & Minerals 58(4),156-160 (1983) is in de bibliotheek beschikbaar 
voor wie er interesse voor heeft. Persoonlijk bewandel ik liever de weg van de “meetbare 
grootheden”. 
 
Het probleem is dat je meestal de automatische lichtmeting van je camera niet kan gebrui-
ken voor dit soort werk. Het licht van een fluorescerend mineraal is zelden sterk genoeg om 
een meting mogelijk te maken. Hoe bepaal je dan toch een belichtingstijd? Wel, met volgen-
de truc : 

 
Dit werkt natuurlijk enkel wanneer je camera volledig handmatig kan worden inge-
steld en wanneer de belichtingsknop over een B-stand (vrije beliching) beschikt. 
Laten we ervan uitgaan dat je een film van 400 ASA gebruikt en dat je lens de 
volgende diafragma-instellingen heeft: 2.8-3.5-5.6-8-11-16-22. 
Eerst maak je de camera wijs dat er een film van 3200 ASA in je toestel steekt. 
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Dat doe je door de knop voor de filmgevoeligheid op 3200ASA in te stellen. 
Vervolgens maak je de opstelling van specimen en camera zoals je ze in daglicht 
zou maken.  
Stel, je zou de foto maken met diafragma 8 : zet dan de lens maximaal open (bvb 
diafragma 2.4). 
 
Doof nu het licht in de kamer en ontsteek de UV-lamp. De kans is nu zeer groot 
dat de lichtmeter van je camera je een bruikbaar getal laat zien, bvb 1/8 sec. We 
noemen dit nu de relatieve belichtingstijd of Trel . In dit geval is dus Trel = 1/8 sec 
 
Corrigeer nu voor elke “leugen” die je de camera wijsmaakte! 
Je film is niet 3200 ASA maar slechts 400 ASA. Dat betekent 400 –1stap 800 –2stappen 
1600 –3stappen 3200 dat er 3 stappen te gevoelig werd ingesteld. We zullen dit aan-
tal gevoeligheidsstappen “G” noemen. In dit geval:  G = 3. 
Ook je lens ga je een aantal stappen terug sluiten: 2.8 - 3.5 - 5.6 -  8, in totaal dus 
3 stappen. We noemen dit getal van de diafragmastappen “D” en in dit geval is D= 
3. 
We kunnen nu de minimum belichtingstijd (Tmin )berekenen voor het specimen in 
kwestie : 
Tmin = Trel * 2(G+D) 
In ons voorbeeld wordt dat dus : Tmin = 1/8 * 2(3+3) = 26/8 = 64/8 = 8 sec. 
 
Voor zeer sterk fluorescerende specimens zal deze belichtingstijd juist zijn. Vermits de 
relatie tussen belichtingsduur en lichtsterkte van het specimen in realiteit niet helemaal 
lineair zijn, is het nodig om een aantal extra opnamen te maken met langere 
belichtingstijden. 
Daartoe neem je de Tmin als uitgangspunt en verbubbelt deze voor elke volgende 
opname. Een goede reeks zou bvb zijn: 8, 16, 32, 64 seconden. NOTEER in elk 
geval voor elke foto de parameters (belichtingstijd, diafragma, filmgevoeligheid en 
ook de afstanden tussen UV-lamp -  specimen en lens - specimen. Met behulp van 
deze gegevens kun je altijd een opstelling recreëren.  

 
Wanneer de diafilm vol is laat hem dan ontwikkelen maar vermeldt er duidelijk bij dat hij 
NIET GESNEDEN mag worden. De automatische apparatuur van het ontwikkelingslabo 
zoekt immers naar de zwarte scheidslijn tussen de dia's. Vermits de achtergrond echter ook 
zwart is worden de dia's op goed geluk gesneden door de domme machine. De derde wet 
van Murphy zegt dat alle dia's goed gesneden worden behalve de best gelukte.  
 
Een alternatief dat vaak opduikt bij de dia’s in publicaties is de gekleurde achtergrond. 
Persoonlijk vind ik een zwarte achtergrond esthetischer en hij geeft minder aanleiding tot 
distractie  maar een gekleurde achtergrond heeft één groot voordeel. Bij gebruik van zwarte 
achtergronden moet je zéér zuiver werken. Je lens moet absoluut proper zijn en je moet een 
zéér goed, niet fluorescerende UV-filter gebruiken. Zoniet vertonen al je dia’s een grijsbruin 
waas. Gekleurde achtergronden overschreeuwen dat waas gewoon, het is er nog wel maar 
je ziet het niet meer. Het is m.i. echter héél moeilijk om een geschikte kleur te vinden die 
past bij de vaak monochroom aandoende kleuren van fluorescerende mineralen.  
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Links : foto met digitaal gegenereerde achtergrond, rechts : foto met originele zwarte achter-
grond. Haliet-kristallen van Heringen, Hessen, Duitsland. 
 
Ook moet je een goede balans handhaven tussen de lichtkracht van het specimen en die 
van de achtergrond. En dat is noodzakelijk met het blote oog te doen… Drie manieren zijn 
mogelijk : 
 
1. fluorescerend papier of karton achter het specimen plaatsen. De sterkte van de ach-

tergrond kan je regelen door het papier of karton dichterbij of verder weg te plaatsen 
van de UV-bron. 

2. eerst de dia belichten (onderbelichten) met een egaal gekleurd vlak en er dan de foto 
van het specimen overheen fotograferen. 

3. Voor internet foto’s kan je de achtergrond digitaal wijzigen. 
 
Afdrukken 
 
Afdrukken van dia’s zijn tegenwoordig beter dan vroeger maar hoed je voor een addertje on-
der het gras : deze afdrukken worden automatisch gedaan  door een toestel dat voortdurend 
probeert de fotografische blunders van toeristen recht te zetten. Dat toestel staat afgesteld 
op gewone daglicht opnamen. Wanneer het jouw vrij monochrome kleuren op een zwarte 
achtergrond krijgt voorgeschoteld vindt het arme toestel dat maar niks en gaat het proberen 
er een “goede” foto van te maken. Het gaat dus kleur en verzadiging forceren en zo wordt je 
rode calciet oranje en je groene willemiet geel. Je vraagt dus best aan de winkelier of hij 
manuele afdrukken wil laten maken. Die zijn duurder maar stukken beter  dan de au-
tomatische. Voor topkwaliteit moet je bij een afdrukservice zijn maar dat kost je een bom 
duiten. 
 
Een tweede methode is duur maar geeft schitterende resultaten. Schaf uzelf een vergroter 
aan, een ontwikkelbad met thermostaat en een belichtingsmeter. Je kun nu met Il-
ford-Cibachrome papier je dia's zelf afdrukken. Je behoudt de volledige controle over de 
afdruk en bent niet afhankelijk van een labo. Je kan dan ook een deel van een dia 
uitvergroten naar hartelust. Een bijkomend voordeel is dat de afdrukken lichtecht zijn. Zij 
verkleuren niet onder invloed van het zonlicht hetgeen bij gewone foto's wel het geval is. De 
prijs is echter een stevig nadeel. De installatie is duur en het papier en de chemische 
producten zijn ook niet gratis. 
Negatieffilm wil ik ten stelligste afraden. Ik heb nog nooit een geslaagde opname gezien van 
een fluorescerend specimen dat met negatieffilm is gemaakt. Wel afdrukken van dia’s maar 
nooit van negatieven. 
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Het gebruik van kleurfilters 
 
Indien geel fluorescerende mineralen een duidelijke kleurverschuiving naar groen vertonen 
op foto of dia, herneem dan de opname met een gele kleurfilter. Lees de bijsluiter van het fil-
ter en pas de belichtingstijd overeenkomstig aan. Probeer drie opnamen te maken met 
stijgende filterwaarden.  Vergeet niet dat de eigen kleur van de filter ook een kleurverande-
ring van het mineraal met zich brengt! 
 
Tips en trucs en nog van die dingen 
 
 Reinig voor elke sessie grondig jelens en eventuele filter. Op die manier vermijd je dat 

het licht van je fluorescerend mineraal in de lens verstrooid wordt aan de stofdeeltjes die 
erop vastkleven. Vooral bij intens stralende specimens 'contamineert' deze scattering de 
zwarte achtergrond. Gebruik hiervoor echter alleen materiaal dat door de fotohandelaar 
aanbevolen wordt ! Als je dit probeert met een gewone doek spaar je wel 5 euro uit, maar 
het kost je een lens. 

 
 Toon zo nodig ook een foto van het mineraal onder gewoon licht, zodat de kijker zich kan 

oriënteren. Je vermijdt zo dat de fluorescerende gebieden slecht gecenterd lijken terwijl 
het specimen toch mooi gekaderd is.   

 

 
Andersoniet : Moab, San Juan County, Utah, USA. Links in zichtbaar licht, rechts fluores-
centie. 
 
 Indien u, ondanks alle properheid, toch nog last heeft van een verkleurde achtergrond op 

jefoto's, koop dan enkele vellen gekleurd karton. Test dit karton onder de UV-lamp en ga 
na of het niet al te sterk fluoresceert. Indien de kartons min of meer hun eigen kleur laten 
zien onder de lamp, betekent dit dat ze zeer zwak fluoresceren. Plaats bij de volgende  
opnamen jespecimen vlak voor dit karton of er bovenop. De achtergrond kleurt op de 
opname dan minder sterk dan het specimen maar overstemt de scattering volkomen. 
Kies als achtergrondkleur bij voorkeur een neutraal grijs of donkerblauw. Gebruik nooit 
dezelfde kleur als die van het mineraal maar neutrale kleuren zoals grijs, grijsblauw en 
onverzadigde tinten. Vermijd felle kleuren. 

 Laat dia's nooit snijden en negatieven alleen als het niet anders kan. Zo voorkom je ge-
ween en tandengeknars ! 

 Gebruik nooit kit om kleine specimens vast te zetten.  
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 Rook niet tijdens de opname. De rook vormt een waas en de organische smurrie conden-
seert op alle koude oppervlakken (lens, specimen) en fluoresceert zelf groenbruin. 

 Bij mineralen die zowel in korte als lange golf fluoresceren maak je de opname best bij 
korte golf. De fluorescentie is meestal intenser en de UV-filters zijn tegenwoordig beter in 
dat gebied. 

 Voor het maken van de kompositie moet je het mineraal zowel bij daglicht als bij UV-licht 
in de zoeker bekijken. Het is immers alleen dat deel van het specimen dat fluoresceert 
dat mee op de foto staat. Dat deel moet dan ook gecentreerd staan (zie figuur).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koolwaterstoffen op gesteente. 
Ilwaco, Washington, USA. 
 

 
 Wanneer een foto (bij afdruk van negatieven) wel de juiste kleur heeft maar een groenig 

grijze achtergrond i.p.v. een zwarte, en er is niet genoeg definitie van het beeld, dan is 
jefoto onderbelicht. Je kunt dan meestal ook een korreligheid waarnemen. Dit komt door-
dat de belichting van de afdruk 'geforceerd' werd door het labo. Dit verschijnsel mag je in 
geen geval verwarren met scattering (zie hoger). 

 Sommige mineralen krijg je nooit goed qua kleur op de foto. Dit heeft een aantal oorza-
ken. Bv. medium sterke en zwak geel of lichtblauw fluorescerende specimens worden al-
tijd groen weergegeven. Gebruik in deze gevallen een filter van de juiste kleur (geelfilter 
voor gele mineralen, blauwfilter voor blauwe). 

 Bewaar jefilms in een luchtdichte verpakking in de koelkast, zeker als ze al belicht zijn. Je 
belast immers de capaciteiten van de kleuremulsie tot het uiterste. Laat tijdens de zomer-
maanden ook geen gedeeltelijk belichte film in jetoestel zitten gedurende weken. Gebruik 
ook films van 24 opnamen indien je niet aan een stuk door wenst te fotograferen. 
Belichte foto's en dia's moeten zo snel mogelijk ontwikkeld worden. 

 Filmemulsies zijn altijd veel gevoeliger voor rood dan voor blauw. Het kan gebeuren dat 
zeer intens blauw fluorescerend fluoriet een langere belichtingstijd vraagt dan zwak rood 
fluorescerende robijn. Het is om deze reden dat je ook steeds drie opnamen met steeds 
verdubbelde belichtingstijd moet maken ! Zo vermijdt je dat je ogen je bedriegen. 

 
 

 


