afgiftekantoor
afgiftekantoor :
antoor : 2140

geonieuws
maandblad van de
mineralogische kring antwerpen v.z.w.
29(1), januari 2004

In dit nummer :
 Eastoniet
 Fluorescentie-raadsel uit Namibië
 Digitale snelweg

Mineralogische Kring Antwerpen vzw
Oprichtingsdatum : 11 mei 1963
Statuten : nr. 9925, B.S. 17 11 77
BTW-nummer : 687 082 474
Zetel : Ommeganckstraat 26, Antwerpen
Wettelijk depot : Kon. Bib. België BD 3343
Verschijningsdata : maandelijks, behalve in juli en augustus.
Redacteur en verantwoordelijke uitgever : H. DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, of
op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Betalingen
contributie :
bankrekening 789-5809102-81
Belgie :
andere betalingen : bankrekening 789-5809102-81 of postrekening 000-1155095-19.
alle betalingen :
girorekening (NL) 51 91 10.
Nederland :
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten.

NUTTIGE ADRESSEN
Fred BALCK, Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6515879. <fred.balck@belgacom.net>
Bestuurder.
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987.
<h.bender@skynet.be> Bestuurder, secretaris, ledenadministratie.
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987.
<h.bender@skynet.be> Bestuurder, technische realisatie Geonieuws.
Guido CORNELIS, Schijfstraat 81, B-2020 Antwerpen. Tel. 03 2386262. <guidocornelis@pandora.be >
Bestuurder, mineraal van de maand, jeugdwerking, excursies.
Richard DE NUL, Churchilllaan 330, B-2900 Schoten. Tel. 03 6587536. <rdn@pandora.be>
Werkgroep micromineralen.
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be>
Bestuurder, redacteur Geonieuws.
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554. <axel.emmermann@pandora.be>
Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie.
Jan JENSEN, Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle. Tel. 03 3117347. <jan.jensen@skynet.be>
Uitleendienst, Werkgroep Fotografie.
Emma OP DE BEECK, Churchilllaan 38, B-2900 Schoten. Tel. 03 6585434.
Vergaderingen RVB.
Mario PAUWELS, Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379.
Samenaankoop. Bankrekening 833-4694067-10 t.n.v. MKA vzw / Samenaankoop.
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, 3530 Helchteren. Tel. 011 727715. <herwig.pelckmans@pandora.be>
Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers.
Herman REYNDERS, Bergsebaan 15, B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor. Tel. 03 6360606.
<herman.reynders@belgacom.net> Activiteiten Sint-Job-in-'t-Goor.
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be>
Bestuurder, ondervoorzitter, public relations.
Mon SCHUYBROECK, Karel de VIe straat 11, B-2030 Antwerpen. Tel. 03 5424087.
Bibliotecaris.
Rik TAMBUYSER, Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03 3250393
Determinatiedienst.
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231.
Fax 00 31 226 393560. <paul@minerant.org>. Werkgroep edelsteenkunde. Webmaster.
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11, B-9140 Temse. Tel. 03 8276736.
<ina.van.dyck@skynet.be> Werkgroep zeolieten.
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060.
<ludo.vangoethem@antwerpen.be> Opvang nieuwe leden, P.R., vertegenwoordiging openbare besturen.
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be>
Bestuurder, voorzitter, coördinator beurzen en tentoonstellingen.
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be>
Penningmeesteres.
Albert VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211.
Exposantenadministratie Minerant.
E-mail adres : mka@minerant.org

URL (WWW) : http://www.minerant.org/

MKA-kalender
Vrijdag 2 januari 2004
Maandelijkse vergadering met Nieuwjaarsreceptie in het Kultuurcentrum Reinaert,
Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, om 20.30 h.
"Tasmanië"
voordracht met dia's en video door Paul Van hee
Paul bezocht in november 2003 dit prachtige stukje Australië, en bracht vanzelfsprekend
het nodige beeldmateriaal mee. Niet te missen dus !

Vrijdag 9 januari 2004
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 privéexcursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje... Deze maand wordt eastoniet van Pennsylvania, USA
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.

20.30 h
"Mineralen herkennen"
Paul Tambuyser
Klinkt de titel van de voordracht je bekend in de oren ? Dan ben je alvast op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen in de "nederlandstalige mineralogieliteratuur". Het gelijknamige boek kwam
eerder al uitvoerig ter sprake in Geonieuws (28(5), mei 2003, p. 101-102). Vanavond wil Paul ons
op ludieke wijze aantonen dat het in de praktijk brengen van dit boek niet altijd even gemakkelijk is,
maar wel voor veel hobbyplezier van zorgen. Oefening baart kunst, dus overlopen we eerst samen
een aantal basisregels, om ze nadien nog eens individueel (onder de vorm van een kwis) toe te
passen. Traditiegetrouw is er tijdens deze vergadering ook een natje en een droogje om het
nieuwe jaar vreugdevol in te zetten, en worden er talrijke specimens onder de aanwezige kwissers
uitgedeeld. Staat u ook al te trappelen ?

Zaterdag 10 januari 2004
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.
Practicum
Iedereen kan zelf weer stenen meebrengen om ze te onderzoeken. Apparatuur is ter
plaatse aanwezig.
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MKA-nieuws kort
Aanwinsten voor de MKA-bibliotheek
Van ons medelid Jan Sibtsen kreeg de MKA cadeau :
 Een reeks nummers van "Der Aufschluss" uit de periode 1970 tot 1978
 Een reeks nummers van "Gea" uit de periode 1973 tot 1994
 Een stapeltje boeken over geologie en mineralogie
waarvoor natuurlijk onze beste dank !

Erratum
Bij het verslag van de kaptocht naar Landelies staat vermeld (als bijschrift van een foto) : "Boven
rechts: Jean-Pierre Pihay (4M)". Dat moest zijn "Boven rechts: Jean-Pierre Pihay (MKA)". Sorry.

Lidgeld 2004
Heeft u uw lidgeld voor 2004 nog niet betaald ? Doe het nog voor 15 januari 2004, dan
blijft u Geonieuws toch nog zonder onderbreking ontvangen !
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen :
België

Nederland

Andere landen

individueel

gezin

individueel

gezin

individueel

gezin

24,00 EUR

29,00 EUR

29,00 EUR

34,00 EUR

29,00 EUR

34,00 EUR

bankrekening
789-5809102-81

Nederlandse
postgirorekening
51 91 10

bankrekening
IBAN: BE36 7895 8091 0281
BIC: BACBBEBB

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43, BE-2900 Schoten
met vermelding van lidnummer en naam

Sclaigneaux, een uitgave van Geode
Vorig jaar heeft de vereniging Geode in Zwijndrecht een extranummer van haar tijdschrift
gewijd aan de slakkenmineralen van Sclaigneaux. De foto’s zijn gemaakt door Con van
As en de tekst door Leo Hemmes. Deze tekst is onder meer gebaseerd op de artikels van
Richard De Nul, die enkele jaren geleden in Geonieuws verschenen zijn.
Voor de prijs van 2 € kunt u deze uitgave aankopen bij Con van As, of als deze niet op de
verenigingsavond aanwezig is, bij Rik Dillen of de secretariaatsstand van de MKA.
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Algemene vergadering februari 2004
Op de algemene vergadering (13 februari 2004) hebben enkel de effectieve leden stemrecht
(zie meest recente lijst in dit nummer). Toetredende leden die alsnog effectief lid wensen te
worden dienen een schriftelijke aanvraag te richten tot : secretariaat M.K.A., P. Van den
Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Teneinde stemgerechtigd te zijn op de eerstvolgende
algemene vergadering dient deze aanvraag uiterlijk op 31 januari 2004 aan de secretaris
bezorgd te worden. Gebruik hiervoor het formuliertje in dit nummer (of een fotokopie ervan).

Effectief lidmaatschap
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, vóór 31
januari 2004.

Ondergetekende (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , toetredend lid van
M.K.A. vzw, wenst vanaf heden effectief lid te worden.
Datum . . / . . / . .

Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . .

Effectieve leden M.K.A. per 1/12/03
1067
869
596
774
1237
298
318
233
282
689
473
152
203
12
600
14
643
849
1055
506
750
1181
22
894

B Acda
E Baens
F Balck
J Bastiaens
A Behiels
H Bender
P Bender
P Bloch
A Boxstaens
G Claeys
G Cornelis
P d'Hanens
M Daneels
P De Strooper
H Deplus
H Dillen
A Elsermans
A Emmermann
V Geerdens
P Gelaude
L Gijselings
E Groensmit
W Heirman
F Hertman von
Czerny

1048
255
24
615
541
177
1148
752
634
929
567
258
472
666
463
187
61
796
603
39

B Heymans
R Hofkens
W Israel
J Jansen
A Jaquet
J Jensen
J Kalkhoven
E Keppens
J Kerstens
F Kogeler
R Loyens
J Luyten
J Maertens
E Mans
T Meyvisch
P Mutsaars
E Op de Beeck
M Pauwels
G Peeters
H PelckmansOoms
1146 M Put-Tetteroo
388 A Quadens
240 J Relecom
851 H Reynders
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769
305
94
1209
568
45
186
986
176
417
864
361
48
49
180
668
50
442
729
569
91
201
60

G Rogiest
M Scherpereel
E Schuybroeck
P Seys
J Sibtsen
M Sluyts
G Smedts
J Staepelaere
M Staut
L Staut
C Struyken
Boudier
H Suls
J Tambuyser
P Tambuyser
R Tanner
F Tassignon
M Terryn
H Torfs
L Vaeck
C Van As
K Van de
moortel
I Van Dyck
L Van

Goethem
62
P Van hee
673 C Van Leijen
1128 N Van
Meirhaeghe
745 F Van Meirvenne
271 R Van Tassel
147 W Van Tichelen
840 A Van WassenhoveSegaert
580 A Vanberghen
70
A Vercammen
71
F Verhallen
232 E Vervloet
777 A VlaeminckVan Giel
455 R Vochten
474 H Voorbraeck
459 M Voorspoels
77
B Wijns
1125 H Zaaijer
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De digitale snelweg gaat snel... gebruik hem wel...
Geonieuws preview
Sinds meer dan 2 jaar kan al wie over een e-mail adres beschikt Geonieuws ook
elektronisch ontvangen. Het belangrijkste voordeel is dat je een maand vroeger dan de
gedrukte versie al over de actuele informatie beschikt. Dat kan vooral van nut zijn voor de
MKA-kalender, de beurzenkalender en allerlei andere actuele topics.
Het gaat weliswaar slechts om de enkel-tekst versie. Sommige nummers van Geonieuws
nemen immers met foto's en andere illustraties al gauw 20-30 MB in beslag, wat
problemen zou opleveren bij het downloaden (volle brievenbussen, lange download-tijd
voor wie niet over een breedband aansluiting beschikt enz.). De digitale versie wordt
verzonden de eerste van de maand voorafgaand aan de verschijningsmaand, d.w.z. dat
je bv. voor dit januari-nummer de digitale versie al rond Sinterklaas had kunnen lezen !
Maandelijks hebben we wel enkele problemen met de aflevering. Indien je geabonneerd
was, en sinds enige tijd Geonieuws-preview niet hebt ontvangen kun je aannemen dat er
iets mis is. Gelieve de redacteur daar dan van in te lichten. Vooral met de provider UUNet
zijn er zowat constant problemen, en de foutberichten van deze provider zijn zo cryptisch,
dat we er geen correctieve maatregelen uit kunnen afleiden. Bij UUNet komen we zelfs
niet te weten over welke abonnee het gaat als we een bericht niet afgeleverd terugkrijgen.
Heb je een e-mail adres, en wens je de "Geonieuws-preview" maandelijks te ontvangen ?
Stuur dan gewoon een e-mailtje naar
<geonieuws@minerant.org> of <rik.dillen@skynet.be>

E-min discussielijst
Vorige maand kregen we van een paar collega's-verzamelaars te horen dat zij niet (tijdig)
op de hoogte waren van de openbare verkoop van de mineralen van het museum "Steen-

goed" in Waregem, wat achteraf een serieuze "gemiste kans" bleek te zijn. Als ze zich
hadden ingeschreven op onze (Nederlandstalige) discussielijst "E-min" waren ze op tijd
geïnformeerd geweest !
't Is nochtans héél simpel om mee te doen. Om de verzamelaars die de stap naar het
Internet maar moeizaam zetten een duwtje te geven, geven we maar eens de nodige
informatie mee die ook op het www beschikbaar is via http://www.minerant.org/MKA/emin.html. Mocht het om een of andere reden toch mislopen, dan volstaat een e-mailtje
6
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naar <info@minerant.org>
Een discussielijst is op te vatten als een soort abonnement dat men neemt op e-mail-berichten over een bepaald onderwerp. Wanneer iemand een bericht naar de discussielijst
stuurt, dan zorgt een centrale computer ervoor dat alle geabonneerden dat bericht ontvangen. De ontvangers van het bericht kunnen hun antwoord naar de lijst terugsturen en
op die manier kan er een levendige en constructieve discussie ontstaan.
Door je gratis in te schrijven op de mineralogie-discussielijst ontvang je regelmatig informatie over je hobby of kun je zelf berichten versturen naar andere mineralenliefhebbers.
De mineralogie-discussielijst is een unieke gelegenheid om in contact te komen met andere (Nederlandstalige) mineralenverzamelaars in binnen- en buitenland. Via de lijst blijf je
tevens op de hoogte van wat er op mineralengebied op het www gebeurt.
E-min is de verkorte naam van deze discussielijst. E-min is een initiatief van de
Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. (MKA), bestaat sinds januari 2000 en heeft een
gemiddelde van 1 tot 2 e-mailtjes per dag. Het is de enige mineralogie-discussielijst met
het Nederlands als voertaal.
Wat je van e-min mag verwachten
De mogelijkheden van een discussielijst zijn eindeloos. Een greep uit de mogelijkheden
die e-min je biedt:
 heb je vragen over een mineralogisch onderwerp? Er is allicht iemand op de lijst die je
verder kan helpen
 je hebt wat aan te bieden of te ruilen. Kondig het aan op deze discussielijst
 ben je vruchteloos op zoek naar een bepaald mineraal, een mineralenboek of gelijk
wat dat met mineralogie te maken heeft? Vraag het via deze weg aan je mede-mineralenliefhebbers
 MKA gebruikt deze discussielijst om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten
(vergaderingen, samenaankoop, enz.), van wijzigingen aan onze website en van belangwekkende nieuwigheden op het www.
E-min is er niet uitsluitend voor MKA-leden, maar voor alle Nederlandstalige mineralenverzamelaars. Een discussielijst is pas boeiend wanneer er zoveel mogelijk geïnteresseerden aan deelnemen. We hopen daarom ook op uw aanwezigheid.
Aanmelden
Gratis aanmelden kan eenvoudigweg door een blanco e-mail te sturen naar:
mineralogie-subscribe@topica.com
Om te vermijden dat iemand anders je zonder uw toestemming op deze lijst inschrijft, ontvang je, via e-mail, een aanmeldingsbericht. Je hoeft dan enkel nog dat aanmeldingsbericht zonder verdere commentaar (zonder de tekst te wijzigen of er tekst aan toe te
voegen) terug te sturen en je bent lid van e-min.
De e-mail-adresgegevens zijn geheim en je privacy is daarmee gewaarborgd.
Berichten naar de lijst sturen
Eenmaal ingeschreven, kun je berichten, mededelingen, vragen enz. sturen naar:
mineralogie@topica.com
De centrale computer zendt je bericht dan naar je collega's-mineralenliefhebbers.
Misschien wens je helemaal geen berichten te versturen maar enkel te kijken naar wat je
medeverzamelaars en de MKA te melden hebben. Dat kan natuurlijk ook.
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Afmelden
Om je abonnement op de discussielijst te beëindigen, volstaat het om een blanco emailtje te sturen naar:
mineralogie-unsubscribe@topica.com
Je kan je ten allen tijde opnieuw aanmelden.
Archief
De berichten die via e-min worden rondgestuurd, worden tevens gearchiveerd. Je kan
dus nagaan welke berichten er in het verleden reeds op de lijst kwamen en welke
discussies er reeds gevoerd werden. Het archief van onze lijst vind je op:
http://www.topica.com/lists/mineralogie/read
Om toegang te krijgen tot het archief moet je je wel eerst even aanmelden bij "topica",
onze "mailinglist-host". Je volgt gewoon de instructies op de betreffende bladzijde.
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Beurzen en tentoonstellingen
4/1

D

10-11/1
10-11/1
10-11/1
17-18/1
17-18/1
18/1
23-25/1
24-25/1
25/1
31/1-1/2
1/2
1/2-17/2

F
F
F
F
F
NL
F
F
NL
F
NL
USA

7-8/2
7-8/2
7-8/2
14-15
15/2

F
F
I
NL
B

29/2

B

20/3

NL

21/3

B

8-9/5

B

AUGSBURG. Reischleschen Wirtschaftsschule, alter Postweg 86a. 10-17.30 h. Beurs
(M). <rlaubenbacher@aol.com>
DIJON (21). Palais des Congrès, Centre Clémenceau. Beurs.
SAINT-VALLIER-SUR-RHONE (26). Salle des Fêtes Désiré Valette. Beurs.
PARIS IV (75). Espace des Blancs Manteaux, 48 rue Vielle du Temple.
DRAGUIGNAN (83). Espace Saint-Exupéry, Place de la Paix. Beurs.
MULHOUSE (68). Lerchenberg, 11 rue du Cercle. Beurs (M-F-E).
ALPHEN AAN DE RIJN. Vogelpark Avifauna, Hoorn 65. Beurs.
DRANCY (93). Centre Culturel du Parc. Place Aristide Briand. Beurs.
ORLEANS (45). Parc des Expositions, salle Prestige. Beurs.
HENGELO. Hotel VAN DER VALK, Bornsestraat 400. Beurs.
VILLEMOMBLE (93). Théâtre Georges Brassens. Beurs (M-F).
GORSSEL. Sportcentrum 't Trefpunt, Molenweg 53. Beurs.
TUCSON. Diverse (in totaal 32 !) beurzen. De zgn. "Main Show" met tentoonstelling staat
deze keer in het teken van de vijftigste verjaardag van de beurs, met uiteraard het
mineraal goud in het middelpunt van de belangstelling, en loopt van 12 tot 15 februari.
BOURG-EN-BRESSE (01). Palais des Expositions. Beurs.
NANTES (44). Complexe Escall de Saint-Sébastien-sur-Loire. Beurs.
CECINA (LI). Palazzetto dello Sport, via Napoli. Beurs (M-F).
RIJSWIJK. Darling Expo, Volmerlaan 12. 10-17 h. Beurs.
HUY. Hall Omnisports. Beurs.
Info : Michel LEROY. Rue Albert 1r, 81, 4480 Engis. Tel. 042 755683
BERCHEM. Zaal Alpheusdal, Filip Williotstraat. Beurs (M-F-J-E). 10-18 h.
Info :
Marcel SWAENEN, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat. Tel/Fax 03 651 79 26.
<secr@acam.be>
ZWIJNDRECHT. Develstein college, Develsingel 5.
Info : Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Barendrecht. Tel. 0031 78 6156615
GENT. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60, B-9000 Gent. 10-18 h. Beurs (M-F, géén J)
Info :
Jörgen GRYSON, Sint-Lucaslaan 16, B-8310 Brugge. Tel. 050/356985.
<nautilusbeurs@yahoo.com>
ANTWERPEN. Minerant 2004. Beurs (M-F-J-E). 10-18 h.
BOUWCENTRUM (Antwerp EXPO), Jan Van Rijswijcklaan 191, Antwerpen
http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html
<secretariaat@minerant.org>

Internationale beurs van mineralen en fossielen
20 maart 2004, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 182 538539
<nicokuik@hetnet.nl>
Gebruikte afkortingen :

M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
MM

juwelen
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
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie
van Geonieuws, liefst per e-mail.

Geonieuws 29(1), januari 2004

9

Aanwinsten voor de bibliotheek
Natural zeolites
Rik Dillen

BISH D.L., MING D.W., editors, Reviews in mineralogy and geochemistry, volume 45,
Mineralogical society of America, ISBN 0-939950-57-X, 654 pp., Engelstalig, 15 x 23 cm,
richtprijs 24 USD.
Dit werk behandelt alle denkbare aspecten m.b.t. het voorkomen, eigenschappen en
toepassingen van natuurlijke zeolieten.
Volgens dit recent werk kan de definitie van een zeoliet als volgt worden samengevat. Een
zeolietmineraal is een kristallijne stof, gekarakteriseerd door verbonden tetraëders, die elk bestaan uit 4
zuurstofatomen rond een kation. Dit netwerk bevat kanaalvormige holtes, die kunnen opgevuld worden
met uitwisselbare watermoleculen of andere moleculen. Dehydratatie treedt meestal op beneden 400°C
en is omkeerbaar.

In dit boek vind je in detail alle zeolietstructuren uitgelegd. Verder zijn er hoofdstukken
over de clinoptiloliet-heulandiet nomenclatuur, allerlei voorkomens en vormingswijzen van
zeolieten, kation-uitwisselingseigenschappen van zeolieten, en de toepassing van
zeolieten in de waterbehandeling, de bouwnijverheid, land- en tuinbouw, energieopslagsystemen enzovoort.
Dit is een interessant naslagwerk voor wetenschappelijk gevormde lezers.

Micas : crystal chemistry and metamorphic petrology
Rik Dillen

A. Mottana, F.P. Sassi, J.B. Thompson, S. Guggenheim, editors, Reviews in mineralogy
and geochemistry, volume 46, Mineralogical society of America, ISBN 0-939950-58-8, 499
pp., Engelstalig, 15 x 23 cm, richtprijs 24 USD.
Niet alleen de nomenclatuur van de mica-mineralen werd de laatste jaren grondig onder handen
genomen, maar ook de kristalchemie, structuur en
petrologische aspecten werden grondig verder
ontwikkeld. Vooral structurele en petrologische aspecten zijn in dit boek aan de orde, waarbij ruim
aandacht wordt besteed aan de instrumentele
technieken, zoals transmissie elektronenmicroscopie, optische onderzoeksmethoden, Mössbauer
spectrometrie en X-stralen absorptiespectroscopie. Het laatste hoofdstuk zijn we in deze serie niet
gewoon : historische perspectieven in het onderzoek van mica's, met o.a. een originele X-stralendiffractie-opname (Laue patroon) van flogopiet, gepubliceerd door Mauguin in 1928 (zie foto hiernaast).
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Mineraal van de maand
eastoniet
Johan Maertens
De aangeboden specimens met inbegrip van "eastoniet"1, werden verzameld door de auteur op de type vindplaats, Chestnut Hill in de C.K. Williams groeve te Easton, Pennsylvania, USA. Het lijkt erop dat, alhoewel het mineraal "eastoniet" kunstmatig kan samengesteld worden, er nog geen natuurlijk voorkomen van de eindvorm "eastoniet" bekend is.
De aangeboden "eastoniet" is een mengeling van mica en serpentijn.
Mica's zijn belangrijke gesteentevormende mineralen die voorkomen in alle types van
gesteenten, zowel in vulkanische, metamorfe als sedimentaire gesteenten. Ondanks de
buigzaamheid en brosheid van de dunne micaschilfers, is het verbazend hoe bestendig
en duurzaam micakristallen zijn tegen hoge temperaturen en drukken in metamorfe
omstandigheden en ook tegen erosie. Er zijn meer dan 30 mineralen in de mica-groep.

Geschiedenis van de naam "eastoniet" (Livi, 1987)
Het gebruik van de naam "eastoniet" is niet uniform en wijzigde sinds de eerste verwijzing
naar een vermiculiet - in 1899 - door S. Hamilton. G. Merril van het U.S. Nationaal
Museum bezorgde aan Clarke en Schneider een "chloritische vermiculiet" uit de groeve
op Chestnut Hill in Easton voor onderzoek. De analyse kwam goed overeen met recente
studies voor "eastoniet". John Eyerman verzamelde en bestudeerde phyllosilicaat specimens van de Chestnut Hill vindplaats en klasseerde ze als biotiet. Bij een volgende publicatie voegde Eyerman een analyse van verweerde biotiet van Chestnut Hill. Hij noemde
dit "eastoniet" en de analyse sluit nauw aan bij recente analyses van gelijkaardig materiaal.
Tegen 1922 gebruikten mineralogen in Pennsylvania de termen chloritisch vermiculiet,
vermiculiet, verweerd biotiet en "eastoniet" voor hetzelfde materiaal.
Een onafhankelijke studie over natuurlijk biotiet leidde A. Winchell tot het voorstel om de
naam "eastoniet" te gebruiken voor het mangaan analogon van siderophylliet. De naam
verwijst naar de stad Easton in Pennsylvania (USA) waar volgens Winchell, Eyerman een
specimen vond dat deze samenstelling zeer nauw benaderde. Ironisch genoeg was
Eyerman's analyse waarschijnlijk niet van een mica.
Sinds de publicatie van Winchell's studie staat de naam "eastoniet" gebruikelijk voor de
eindvorm samenstelling van een aluminium houdende trioctaëdrische mica met chemische formule KMg2.5Al0.5[Si2.5Al1.5O10](OH)2 of volgens IMA (Rieder et. al.,1998)
KMg2AlAl2Si2O10(OH)2.
Er zijn weinig vermeldingen over het voorkomen van "eastoniet" buiten het materiaal van
het Easton gebied en geen enkele wordt door wetenschappers erkend als "eastoniet". Het
lijkt erop dat alhoewel het mineraal "eastoniet" kunstmatig kan samengesteld worden, er
1

In deze bijdrage wordt "eastoniet" tussen aanhalingstekens gevat, op advies van de IMACNMMN (International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral
Names).
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nog geen natuurlijk voorkomen van de eindvorm "eastoniet" bekend is. Zolotov (1997)
vermeldt dat op de planeet Venus(!) ijzerloze "eastoniet" en eastoniet-flogopiet mica's
stabiel zouden kunnen zijn.
De term (Na)-eastoniet is een synoniem voor preiswerkiet. (Fe)-eastoniet is ongedefinieerd.
Spring je nu recht, loop je naar de MKA schatbewaarder en eis je je geld terug, want je
specimen is geen "eastoniet" ? Wacht toch nog maar even voor je je specimen opgeeft.
Waarschijnlijk ben je na volledige lezen van deze bijdrage toch voldoende gehecht aan je
specimen en kan je het verhaal erachter aan andere verzamelaars voortvertellen.
Vroeger werd gedacht dat mica's van Chestnut Hill in Easton, Pennsylvania en Dowerin,
West-Australië de "eastoniet" eindvorm samenstelling benaderden. X-straal diffractie analyse gegevens tonen echter aan dat "eastoniet" van de type vindplaats in Easton – en de
aangeboden "eastoniet" - een mengeling is van mica en serpentijn.
Onderzoek op een specimen geeft een submicroscopische mengeling aan van ongeveer
70 volume % flogopiet and 30 % serpentijn. Deze samenstelling is zeer verschillend van
de theoretische "eastoniet" eindvorm samenstelling. In feite geeft de toevoeging van serpentijn aan flogopiet een samenstelling die minder aluminium bevat dan een normale
trioctaëdrische mica.
De samenstelling van "eastoniet" kan variëren van specimen tot specimen op macroschaal maar kan vrij homogeen zijn op micro schaal. "Eastoniet" bestaat uit afwisselende
lamellen van flogopiet en serpentijn. De flogopiet-lamellen zijn meestal dunner dan 0.2 m
(tot maximaal 0.5 m) en de meeste serpentijn lamellen zijn dunner dan 0.15 m, met een
maximum van 0.3 m. De serpentijn bestaat voornamelijk uit lizardiet en een
polysomatische vergroeiing van lizardiet met antigoriet-groep mineralen. In sommige
serpentijn-lamellen komen kleine hoeveelheden chrysoliet komen voor. De microstructuren aanwezig in "eastoniet" geven een aanduiding over de oorsprong van de mica-serpentijn vergroeiingen. De serpentijn-talk afzettingen in Easton – waar de aangeboden en
bestudeerde "eastoniet" werd verzameld – hebben een ingewikkelde geschiedenis achter
de rug, met metamorfose, metasomatose en vervorming.
Metamorfose: het herkristalliseren van een gesteente over zeer lange duur, onder
invloed van hitte, druk en chemische activiteit van vloeistoffen. Metamorfose gebeurt in vaste toestand, zonder omsmelting dus. De term "isochemische metamorfose" wordt ook wel gebruikt, en duidt op het feit dat geen materiaal van externe
oorsprong betrokken was bij het proces.
Metasomatose: is een metamorf omzettingsproces waarbij de chemische samenstelling van het gesteente verandert door inwerking van vloeistoffen; vervanging
van een mineraal door een ander, maar ook in dit geval zonder omsmelting.
Het is best mogelijk dat de historische benaming "verweerde biotiet of flogopiet" een goede verklaring geeft over de oorsprong. Als het verwering van mica is dan is het interessant
dat de omzetting verspreid was en leidde tot een mengsel met relatief constante samenstelling in eender welk specimen. Een alternatieve verklaring is de vorming van "eastoniet" tijdens de primaire groei tijdens metamorfisme of door afbraak van een ander vlak silicaat.
De aangeboden "eastoniet" is niet de theoretische "eastoniet" en heeft niet eens de "eastoniet" samenstelling. Het is jammer dat de geschiedenis van de naam "eastoniet" en de
Geonieuws 29(1), januari 2004
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huidige definitie leiden tot nogal raar klinkende besluit dat de "eastoniet" geen "eastoniet"
is.

Definitie van een mica volgens het MICA-subcommittee van de IMA
In 1998 heeft de bevoegde commissie de nomenclatuur van de mica's, die echt een
zootje geworden was, grondig onder handen genomen. Niet minder dan 15
gerenommeerde auteurs werkten mee aan het artikel
Mica's zijn phylloslikaten met als structuurelementen een laag met octaëders (Os) tussen
twee lagen tetraëders (Ts). Dit geheel van drie lagen wordt gescheiden van naburige
lagen door een tussenlaagje van niet-gehydrateerde (I). De volgorde is dus … I Ts Os Ts I
Ts Os Ts …. De samenstelling van de tetraëders is T2O5, en ze zijn verbonden door het
delen van elk van drie hoekpunten (= basale zuurstof atomen) aan een naburig viervlak.
Het vierde zuurstofatoom is voor een bepaalde tetraëderlaag steeds gericht in een
bepaalde richting. Deze zuurstofatomen zitten in een octaëdrische verdeling rond de
anionen. De coördinatie van tussenlaag kationen is nominaal twaalf and hun lading mag
niet minder zijn dan 0.6 per formule.
Dit levert de volgende vereenvoudigde formule op :

I M2-3□1-0T4O10A2

met
I
Cs, K, Na, NH4, Rb, Ba, Ca
M
Li, Fe (twee- of driewaardig), Mg, Mn (twee- of driewaardig), Zn, Al, Cr, V, Ti
□ vacature (open plaats)
T
Be, Al, B, Fe (driewaardig), Si
A
Cl, F, OH, O (oxy-mica's), S

links : tetraëder
rechts : oktaëder
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Een mica is dioctaëdrisch als het minder dan 2 ½ octaëdrische kationen (M) per formule
eenheid bevat. Mica's met meer dan 2 ½ octaëdrische kationen zijn trioctaëdrisch.
Wie meer details wil weten omtrent de actuele nomenclatuur van mica's raadpleegt best
het artikel van Rieder et al. (1998). In dat artikel staat ook een kruis-referentielijst met
vervallen namen, synoniemen enzovoort.
Het belangrijkste dat je moet onthouden is in feite dat de structuur van een mica
opgebouwd is uit welbepaalde lagen, wat zich in de praktijk uit in debladerige aggregaten
en kristallen.

De C.K. Williams groeve(n)
De groeve waar de aangeboden specimens werden verzameld is gelegen op de
zuidoostelijke flank van de Chestnut Hill in het dorp Forks Township net ten noorden van
Easton, Northampton County, Pennsylvania, USA (zie schets). De voormalige – maar nog
steeds zichtbare - groeve ligt aan de rivier de Delaware.
Geologische schets van de Chestnut Hill
(naar Montgomery, 1957).

Het gesteente is massief, hard en zeer fijnkorrelig met een bleekgroene kleur of groen-wit
gespikkeld.
Het serpentijn gesteente was oorspronkelijk precambrisch Franklin marmer (jawel,
dezelfde als die met de fluorescerende mineralen en de zinkafzettingen in New Jersey,
USA). Een magmatische intrusie vormde graniet en pegmatiet tijdens het Precambrium en
het marmer werd metamorf omgezet tot tremoliet, diopsied en mogelijk phlogopiet. Later
zetten hydrothermale oplossingen deze mineralen om tot mineralen van de serpentijngroep, zoals antigoriet en lizardiet De oplossingen voerden ook uranium en thorium aan,
wat aanleiding gaf tot de vorming van thorium-uraniniet en uraan-thoriet. Bij lage
temperatuur werden de de primaire uranium- en thoriummineralen gedeeltelijk omgezet in
secundaire mineralen zoals thorogummiet en wölsendorfiet.
Aan de noordelijke rand worden pegmatietmineralen gevonden.
Deze groeve, en in 1904 minstens 15 andere, werd uitgebaat voor de productie van
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"mineraalpulp" (Peck, 1904), een verzamelnaam voor rotsen en mineralen vermalen tot
een fijn poeder (steenbloem). Rotsen werden uitgehakt, gedynamiteerd of uitgezaagd en
vervoerd naar de nabij gelegen steenmolens in Easton en Phillipsburg, New Jersey. Een
van de meeste gebruikte gesteenten bevat hoofdzakelijk talk gebruikt voor de
papiernijverheid (verhoogt de papiersterkte), kleurstof voor verf, productie van plaaster
met grotere warmtebestendigheid, schuurmiddel in goedkope zeep, vulmiddel voor
rubber. Verder werd serpentijngesteente vermalen voor gelijkaardige toepassingen.
In 1878 kwam Joseph T. Williams naar Easton en huurde een graanmolen langs de
Bushkill en begon gesteente te vermalen. Zijn zoon Charles Kaufman "C.K." Williams
vervoegde de onderneming en breidde de capaciteit uit van een halve tot vijftien ton pulp
per dag. Tegen 1890 was de C.K. Williams & Co. eigenaar en uitbater van diverse steenwatermolens langs de rivier De Bushkill en van groeven in de buurt. Naast mineraalpulp
werden nu ook kleurpigmenten geproduceerd door vermaling van natuurlijke ijzerertsen,
zoals bv. oker, terra di Sienna en een rood oxide.
C.K. Williams speurde persoonlijk de omgeving af naar voorkomens van gesteente die als
grondstof voor pigmenten konden dienst doen, en kocht productie rechten.
De noordkant van de
voormalige C.K. Williams groeve (ex
Sherrer) langs Route
611 (196?)

Alhoewel de vindplaats Chestnut Hill tegenwoordig algemeen beter bekend is als de C.K.
Williams groeve, wordt is de vindplaats in zijn historische context beter omschreven als de
Sherrer's groeve (noorden), de Verdolite groeve (zuiden) en de Fox groeve (boven
midden). Abraham Sherrer opende de groeve in het midden van de negentiende eeuw en
ontgon gesteente langs de Delaware River baan tot 50 meter in de wand van de Chestnut
Hill. Veel van het zuivere serpentijn gesteente werd speciaal ontgonnen en verkocht voor
architecturaal en decoratief gebruik. Het merendeel van het gesteente werd vermalen tot
mineraalpulp.
In 1898, startte William B. Reed een nieuwe firma en opende een steengroeve net boven
en ten westen van de Scherrer groeve in een gelijkaardig gesteente (Easton Daily
Express) . Het gesteente bevatte meer roze en vlees-rode dolomiet kristallen verspreid in
het lichtgroene serpentijn. William Reed noemde het gesteente "verdoliet" (een contractie
van verd-antique en dolomiet) en de firma werd The Verdolite Company gedoopt. Hij
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kocht de Scherrer groeve en zaagde grote blokken serpentijn voor architecturaal en
decoratief gebruik. Het voor malen geschikt gesteente werd verkocht aan de C.K.
Williams molens. C.K. Williams & Co. pachtte en baatte sommige groeven – eigendom
van The Verdolite Company - uit. dat is wellicht de oorzaak van de verwarring met
betrekking tot de benaming van de groeven. Een aanbod van hogere kwaliteit gesteente
uit New York, verminderde het productievolume van de groeven en na de tweede
wereldoorlog waren ze alle buiten dienst.
Geologische schets C.K.
Williams groeve

De groeve ligt dus al vele jaren stil, is overgroeid en lijkt meer op een natuurreservaat.
C.K. Williams schonk het groeve terrein aan de stad Easton die plannen had om het in te
richten als een openlucht geologisch reservaat. Dit plan (1975) werd nooit gerealiseerd.
Wie geen schrik heeft van ongedierte en giftige planten kan hier en daar nog specimens
verzamelen, met als essentieel gereedschap : een rijf. De wanden en naar beneden
gevallen gesteente bieden de beste kans op vondsten van mineralen.

Mineralen in de aangeboden specimens
In de C.K. Williams groeven werden bijna veertig mineralen geïdentificeerd (Montgomery,
1957; Geyer, 1976)
Uw specimens bevatten mogelijk :
chrysoliet
"eastoniet"
phlogopiet
lizardiet
serpentijngroep
talk
dolomiet
tremoliet

witte, vezelige asbest, waarschijnlijk vooral tremoliet
wit tot bleek groen of geel-groen, massief tot schilferig in massief
tremolietgesteente
zeer frequent; mica-achtige groene schilfers
sneeuwwit, massief
massieve groene blokken
grijswit of bleek roze, massief, schilfers
roze, massief
witte massa's bestaande uit vezelige laagjes ; soms verweerd tot
talk; ook massief kristallijn
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Niet in de aangeboden specimens maar soms gevonden in zeer harde en taaie bleek witte serpentijnblokken zijn volmaakte dubbelbeeindigde bruin gebande – in doorsnede - zirkoonkristallen tot 50 mm lang. De auteur verzamelde euhedrische zirkoonkristallen tot 11
mm lang. In october 2003 vond de auteur in de pegmatietzone bruine titanietkristallen
tot 20 mm lang. In november 2003 vond de auteur radioactive thorium and uranium mineralen. Geinteresseerden kunnen hun verzameling van C.K. Williams uitbreiden door een
specimen aan te vragen.
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Een naslagwerk over alles wat u als mineralenliefhebber over
mineralogie moet weten. Tevens is het boek een praktische
handleiding voor het herkennen en determineren van mineralen. Er is geen voorkennis vereist want alles wordt in deze
tekst vanaf het begin uitgelegd. Het geheel is rijkelijk voorzien
van illustraties en tabellen. “Mineralen Herkennen” richt zich
zowel tot de nieuwe als tot de gevorderde verzamelaar.
Te koop op de maandelijkse vergaderingen (27,50 €) of bij J.
Tambuyser (Jan Samijnlaan 37, 2100 Deurne, tel. 03 325 03
93). Het boek kan ook toegezonden worden en kost dan
inclusief verzendingskosten : 31,50 € (NL : 33 €).
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Een fluorescentieraadsel uit Namibië
Axel Emmermann
Enkele maanden geleden struinde ik zonnebanksgewijs doorheen de voorraad mineralen
die zoals steeds tijdens de MKA-vergaderingen op de tafels lag te pronken. In de dozen
van Paul Vandevelde vond ik een zwarte toermalijn, waarschijnlijk variëteit schörl, die
fluoresceerde. Het specimen was één van de honderden specimens die door de MKAleden werden meegebracht uit Namibië in 2002. Op het specimen bevonden zich enkele
overkorstingen en insluitsels die sterk groen fluoresceerden onder de korte golf UV-lamp.
Toermalijn fluoresceert niet vaak. Roze elbaiet uit verschillende Pakistaanse vindplaatsen
fluoresceert dikwijls vrij sterk blauw net als de rubelliet die recent uit Minas Gerais komt.
Ook draviet durft in een enkel geval al eens geel tot bruin fluoresceren maar groen
fluorescerende toermalijn is bij mijn weten niet bekend. Nu rijst echter de vraag: uit welk
mineraal bestaan die overkorstingen ?
Bij de fluorescentie-“kenners” roept dergelijke felle groene fluorescentie direct twee
mogelijke kandidaten op : willemiet en ingesloten uraanmineralen. Een aantal mensen
dacht dat het om willemiet ging. Voor toermalijn lijkt hyaliet overkorsting met UO2-intrusie
een favoriete keuze en willemiet eerder een “remote possibility” maar dat is een al te
zwakke fundering voor een ernstige determinatie. In de tabel op de volgende pagina
bekijken we welke argumenten er voor beide stellingen te vinden waren.
Links : het bewuste specimen in daglicht, rechts : fluorescentie onder SW-UV

Close-up van de overkorstingen
Geonieuws 29(1), januari 2004
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Willemiet
Sterke fluorescentie!
In willemiet is de fluorescentie-activator
Mn2+. Aan Mangaan is er in de Kalahari
beslist géén gebrek.

Willemiet wordt niet gevonden in deze omgeving (wel in bv. Tsumeb).
Willemiet fluoresceert meestal enkel onder
de korte golf ultraviolet lamp. Niet altijd
echter. Afhankelijk van de concentratie
aan mangaan (en eventuele aanwezigheid
van een co-activator) kan er ook onder
lange golf ultraviolet een, zij het zwakkere,
fluorescentie optreden.

Hyaliet met UO2
Sterke fluorescentie!
Hyaliet komt voor in Erongo. Van uraanmineralen heb ik geen vindplaatsen kunnen
vinden maar Namibia is de vijfde grootste
exporteur van uranium ter wereld. Uraan
kan er dus niet echt zeldzaam zijn. De oplosbaarheid van UO2 in water garandeert
een grote verspreiding van deze fluorescerende stof.
Hyaliet is in de omgeving bekend als overkorsting van heel wat mineralen.
Hyaliet fluoresceert meestal ook gemakkelijker en vaker onder de korte golf ultraviolet lamp. De twee kandidaten hebben dus
een gelijksoortige respons. Het wordt ons
niet gemakkelijk gemaakt.

Zo te zien lijkt het niet erg op dat we ons er met een visuele determinatie vanaf gaan
kunnen maken. Als leek heb je echter meestal niet zo heel veel laboratoriumtoestellen tot
je beschikking. Je moet vaak heel wat omwegen bewandelen om iets nuttings te
bedenken. Het onderscheid tussen beide mineralen zou gemakkelijk te maken zijn indien
je over een spectroscoop kan beschikken. Nou, wat je niet hebt kan je natuurlijk altijd zelf
maken. Het principe is simpel genoeg.
De zelfbouw-spectroscoop
Wat je nodig hebt is een smalle spleet (tja, je zal dit als redacteur maar moeten laten
staan !) of slit.
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De “spectroscoop” met de uit
twee metalen lamellen bestaande slit (links : voorzijde, rechts : achterzijde).
Het beeld van die spleet gaat door een buigingsrooster (in ’t Nederlands ook wel een diffraction grating genoemd) en wordt onleed in zijn golflengten. Daardoor krijg je een beeld
met een aantal spectraallijnen. Elk van die lijnen is dus een beeld, een optisch replica,
van die slit. Het is logisch dat een brede slit ook brede lijnen oplevert en een smalle slit
smalle lijnen.

Het spectrum van een gewone TL-lamp. Smalle spleet geeft smalle lijnen.

Spectra met smalle lijnen laten meer details zien
maar daarvoor heb je een sterke lichtbron nodig. Zwakkere lichtbronnen vereisen dan
weer een bredere slit die meer licht doorlaat en daarbij loop je dan het risico dat bepaalde
lijnen die dicht op elkaar liggen mekaar dan ook gaan overlappen.
Een buigingsrooster kan je bestellen bij bvb Pierron Scientific (http://www.pierron.com,
ongeveer 15 €.). De slit kan je maken door twee scheermesjes met de scherpe rand tegen
elkaar te plaatsen met bvb een blad papier als spacer. Slit en buigingsrooster kan je aan
tegenovergestelde kanten van een platte doos bevestigen (liefst eerst een paar gaten
maken in de doos want anders werkt het niet). Een goede digitale camera (met macrostand en manuele instelling van de belichtingstijd en scherpstelling) kan dienst doen als
detector. Daarmee vervang je gewoon het lenzenstelsel dat je normaal zou gebruiken om
een beeld van het spectrum op een scherm of film te projecteren.
Het fluorescentiespectrum van willemiet vertoont één brede piek. Voor de duidelijkheid is
de curve van de lichtintensiteit over de foto getekend (benaderende waarden)
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Willemiet
Het spectrum van willemiet is een
continu spectrum dat piekt rond
523 nm, terwijl dat van Hyaliet
(uranyl) een bandenspectrum is.
De oorzaak hiervan is als volgt :
Wanneer mangaan fluoresceert, doet het dit omdat de buitenste elektronen het atoom
een energiesprong maken. Die energiesprong is principieel altijd dezelfde en je zou
verwachten dat het uitgezonden licht dan ook monochroom zou zijn, met andere woorden:
een enkele golflengte. Nochtans wordt de emissiepiek sterk verbreed door een aantal
effecten die zich binnen het kristalrooster voordoen. Het belangrijkste effecten zijn de
elektrostatische krachten van de omringende atomen die aan alle kanten inwerken op het
mangaan atoom. Hierdoor ontstaat een belangrijke vervorming van de buitenste
elektronenschillen.
Door deze vervorming ontstaat een reeks mogelijke
energieovergangen, elk met zijn eigen golflengte qua fluorescentie. In werkelijkheid zien
we dus een brede piek.
Enigszins anders gesteld is het met de fluorescentie van Hyaliet. Dit mineraal heeft een
opaalachtige structuur waardoor het uranyl-ion er gemakkelijk wordt in opgenomen.
Fluorescentiespectrum van opaal, Virgin Valley, Nevada. Superimposed over de foto is de
benaderende curve van de lichtsterkte. De pieken zijn kenmerkend voor de aanwezigheid
van uranyl

Uranyl
Het uranyl ion bestaat uit een uranium atoom
waaraan 2 zuurstof atomen gebonden zijn. Als ion is
uranyl tweewaardig positief. Dat kan dus gemakkelijk de plaats innemen van de aardalkalimetalen zoals calcium, magnesium, strontium. Natuurlijk is dat uranyl ion wat groter
dan voorgenoemde metaalionen (Uraanatomen zijn met 1.57 Ängstrom atoomdiameter
iets kleiner dan calciumatomen. De twee zuurstofatomen van het UO2–ion zijn elk
Schematische voorstelling van het uranyl-ion en een iets realistischer schema dat de
trilling van de zuurstofatomen weergeeft
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ongeveer half zo groot.) Hierdoor zit het dan ook wat gewrongen in de kristalstructuur van
mineralen. De omringende atomen gaan dan ook aan de zuurstof atomen van het uranyl
duwen en trekken. De gemiddelde afstand tussen de zuurstof atomen en het uraan atoom
van het uranyl ion is dus voor een groot deel afhankelijk van de chemische samenstelling
van het mineraal. De frequenties van het licht dat door een fluorescerend uranyl ion wordt
uitgezonden zijn op hun beurt weer afhankelijk van die gemiddelde afstand zuurstofuraan. Wanneer die afstand klein is zijn de bijhorende energiesprongen kleiner dan
wanneer die afstand groot is. Kleinere energiesprongen betekenen langere golflengte.
Grotere afstand zuurstof-uraan betekent grotere energie sprongen wat resulteert in
kortere golflengte van het uitgezonden licht. De afstand tussen de zuurstof atomen en het
uraan atoom is niet constant maar varieert met de roostertrilling van het kristal mee. Deze
beweging heet vibratie, iets waaraan alle chemische bindingen onderhevig zijn. Elk
zuurstof atoom kent dus op en neergaande beweging ten opzichte van het uraan atoom.
Op dat traject zijn er een viertal (in sommige uraanmineralen duidelijk vijf) punten waarop
een van de bindingselektronen een sprong kan maken waarvan de energie overeenkomt
met een foton in het zichtbare deel van het spectrum. Die vier of vijf punten zien we dan
ook als resonantiebanden opduiken in het spectrum van uranyl met pieken tussen 465nm
en 575 nm.
In carbonaten zoals andersoniet of liebigiet ontstaat hierdoor een verschuiving van het
spectrum naar de blauwe kant van het spectrum terwijl een fosfaten en arsenaten eerder
een verschuiving naar de rode kant van het spectrum opgemerkt wordt. Ook de relatieve
afstanden, de “spatiëring”, tussen de banden verandert met de samenstelling. Tenslotte
kan uranyl ook intersitieel ingesloten worden in verschillende vormen van kwarts. Dit wil
zeggen dat het ion niet gebonden is binnen de structuur van het mineraal maar zich als
“vrij ion” nestelt op onbezette plaatsen binnen de kristalstructuur. Theoretisch biedt dit
alles de kans om een fluorescerend uraanmineraal te herkennen aan zijn
fluorescentiespectrum. Kleine verschillen in chemische samenstelling leiden immers tot
lichte verschuivingen van de spectrale banden. “Vervuiling” van een uraanmineraal met
kleurende ionen (cobalt, ijzer, koper, vanadium, enz.) kan echter een beduidende
onderdrukking van één of meerdere pieken veroorzaken.. Een sterk voorbeeld hiervan is
meta-kirchheimeriet Co(UO2)2(AsO4)2.12H2O (hoewel cobalt hier essentiëel is, niet een
Duidelijke verschuiving van het fluorescentiespectum van uranyl in carbonaten t.o.v.
arsenaten en interstitiëel ingesloten UO2
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vervuiling). De sterk roodviolette kleur van het cobaltion kennen we van bvb
erythriet. De groene en
groenblauwe piek van de
fluorescentie
van
het
uranyl-ion worden door cobalt dus tegengehouden en
enkel de rode en gele piek
worden
doorgelaten.
Hierdoor fluoresceert meta-kirchheimeriet niet geelgroen, zoals de meeste fluorescerende
uraanmineralen, maar oranjerood.
Het verdict
Het probleem met dergelijke “zelfbouwtoestanden” is vaak de detectielimiet. Om de
pieken van het uranylspectrum te scheiden heb je een behoorlijk smalle slit nodig voor je
spectrometer. Het specimen heeft wel een felle fluorescentie maar de fluorescerende
vlekjes zijn klein en geven dus weinig licht. Daardoor moet je lang gaan belichten en krijg
je toch een onduidelijk spectrum. Gelukkig kan je in de meeste beeldbewerkingssoftware

Oorspronkelijk fluorescentiespectrum van
het specimen en daaronder dezelfde foto
maar dan 10x versterkt
een trucje toepassen. Je maakt dan
gewoon een tiental kopietjes van je foto en
telt die bij elkaar op. Zwarte, onbelichte
gebieden blijven zwart (intensiteit 0 + 0 = 0)
maar belichte gebieden, hoe zwak ook,
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worden beter zichtbaar. Op die manier hoef je geen concessies te doen qua oplossend
vermogen van je “spectrometer”. Je mag een beetje “ruis” verwachten doordat je de CCD
van de camera wel écht zwaar op de proef stelt door in een donkere kamer een zwakke
lichtbron te fotograferen. De ruis is echter random verspreid op de foto terwijl de belichte
gebieden dat niet zijn. De foto onderaan de vorige pagina toont het fluorescentiespectrum
van het schörlspecimen. Het is duidelijk een bandenspectrum dat overeenkomt met dat
van uraanmineralen.
Je kan er dus rustig van uit gaan dat het hier hyaliet betreft dat verontreinigd is met het
uranyl-ion. Temeer omdat het specimen enkel onder de korte golf lamp fluoresceert
kunnen we vrijwel alle uraanmineralen uitsluiten. Deze fluoresceren immers ofwel
helemaal niet (meta-torberniet, -zeuneriet...) of ze fluoresceren sterk onder lange golf UV
(meta-autuniet, -uranocirciet, -heinrichiet...). De enige uitzondering is novacekiet dat wél
beter fluoresceert onder korte golf UV dan onder lange golf, maar dat staat niet beschreven als een mineraal dat in het Erongo massief gevonden wordt.
Rest nog de mogelijkheid dat het toch willemiet zou zijn dat niet door mangaan maar door
uranyl is verontreinigd. Theoretisch niet onmogelijk, edoch : sommige mineralen nemen
gemakkelijk UO2 op zoals aragoniet, smithsoniet, opaal en vrijwel alle kwartvariëteiten.
Andere mineralen zoals calciet of fluoriet doen dat zeer zelden. Weer andere mineralen
doen het nooit. Dat heeft te maken met de ontstaanswijze en de dichtheid van de kristalstructuur. Soms is er gewoon geen plaats om uranyl op te nemen in die structuur of gaat
het uranyl, indien aanwezig, veel liever in een ander mineraal zitten dat in dezelfde paragenese ontstaat. Denk maar aan de calciet/aragoniet voorkomens van Santa Eulalia, Mexico. Daar zit aragoniet op calciet gegroeid. Vrijwel al het uranyl zit in het aragoniet dat
dan ook vaak fel groen fluoresceert terwijl het calciet zeer zelden uranyl bevat. Nu zijn er
geen specimens bekend van willemiet waar uranyl in zit. Geen enkel! Ik denk dat we wel
met 99% zekerheid kunnen stellen dat ons mysterieus fluorescerend mineraal hyaliet is.
Q.E.D....
Licht ontleden
Er is natuurlijk meer dan één manier om licht te ontleden in zijn samenstellende kleuren.
De bekendste is wellicht het breken van een lichtstraal door een prisma. Isaac Newton
deed reeds experimenten met prisma’s die vervaardigd waren uit glassoorten met hoge
brekingsindex. Het gebruik van een prisma is echter niet altijd even praktisch. Zeker niet
voor huis-, tuin- en keukenspectroscopie. Blauw licht wordt immers door een prisma véél
sterker gebroken dan rood licht. Gevolg hiervan is dat het verkregen spectrum niet lineair
is en dat lijnen in het blauwe gebied verder uit elkaar lijken te liggen dan in het rode
gebied.
Een buigings- of diffractierooster is een andere manier om een spectrum te verkrijgen.
Zulk een rooster is een metalen hoogglans gepolijste plaat waarin krassen gemaakt
worden. Deze krassen liggen volmaakt evenwijdig en op zeer korte afstand van elkaar.
Hoe meer van die gekraste lijnen per millimeter er op zo’n spiegel zitten, hoe sterker de
spreiding van het spectrum. Er worden zo spiegels gemaakt met bvb 300, 600, 1200,
2400 en 3400 lijnen per mm. Natuurlijk zijn dergelijke refractoren van zeer hoge optische
kwaliteit en bijgevolg zeer duur. Daarom worden zij vaak gebruikt als matrijs voor een
afgietsel. Men giet dan een oplossing van een soepele en transparante kunststof, bvb
polyvinylacetaat of –carbonaat, op zo’n plaat en laat het oplosmiddel verdampen. Zo
Een buigingsrooster met 600 lijnen/mm
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worden
transparante
vellen
verkregen
met
dezelfde
lijnendichtheid als de originele plaat.
Die vellen worden op maat gesneden en in diaraampjes gemonteerd. De foto’s bij dit
artikel werden gemaakt met behulp van een dergelijk afgietsel. Als je geen buigingsrooster hebt kan je evengoed een stukje uit een CD snijden. De sporen waarop de data of muziek staan liggen precies ver genoeg uit elkaar om een prima lichtbreking te verzekeren.
Alleen krijg je natuurlijk gebogen spectraallijnen maar dat is niet echt een bezwaar.
Noot van de redactie
Ondertussen bevestigen onderzoekers in diverse publicaties het "verdict" van Axel : de
overkorstingen zijn wel degelijk hyaliet. We wijzen er ook nog op dat onlangs in Lapis een
bijzonder interessant artikel verscheen over deze merkwaardige toermalijnen (Lapis
28(11), 29-41, 2003). Daaruit bleek dat de kristallen sterk gezoneerd zijn, en dat de kern
vaak uit foitiet bestaat. Het vermelde artikel bevat spectaculaire beelden van slijpplaatjes
waarin de zoneringsverschijnselen te bewonderen zijn.
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Titelpagina
Fluorescentie-beeld van aragoniet op calciet van Jemelle, Namur, België. Belichting :
korte-golf UV 253 nm. Foto Axel Emmermann. Verzameling Albert Vercammen.
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