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MKA-kalender 
 
Op vrijdag 7 mei 2010 is er géén vergadering in 's Gravenwezel (vooravond 
Minerant), en de maandelijkse vergadering in Edegem is op 28 mei 2010 ! 
 
 

Zaterdag 8 en zondag 9 mei 2010 

 

 
 

 

 
 

Vrijdag 28 mei 2010 

 

 

Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Eldsdonk. Openbaar 
vervoer : bus 32. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand worden specimens van rosenbuschiet van Norra Kärr, 
Zweden aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer. 

 
20.15 h  
 
 
 
 
Met veel genoegen vergasten we deze avond onze leden nog eens met een lezing van Bruno. 
Deze sympathieke leraar Nederlands, werkzaam in het Waalse landsgedeelte, is voor de meeste 
leden zeker geen onbekende. Hij kwam enkele weken geleden zelfs als “enige goudzoeker in Bel-
gië” nog uitgebreid aan bod in een Vlaams krantenartikel. Op deze lezing neemt hij ons iets verder 
mee, namelijk naar het enige echte El Dorado; het land waar het goud voor het oprapen lag ! Of 
Bruno ook veel heeft kunnen oprapen ? Dat en nog véél meer hoort u uiteraard op deze boeiende 
avond… 
 
 
 

 
 
 

Bruno Van Eerdenbrugh
" Eldorado, een reis door Peru"

Er zijn in juni géén vergaderingen gepland in Edegem wegens 
de jaarlijkse sluiting van het Elzenhof. 

MINERANT 2010
8-9 mei 2010 

Antwerp Expo - Jan Van Rijswijcklaan 191 
www.minerant.org/mka 

secretariaat@minerant.org 
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Zaterdag 5 juni 2010 20.00h : de MKA wokt 

 

  
Het MKA gezellig samenzijn gaan dit jaar door in het Wokpaleis, Merk-
semsebaan 413, 2110 Wijnegem, vanaf 20.00 uur. Meer informatie : 
http://www.wokpaleis.be/wijnegem/index.html 
Inschrijven vóór 1 juni bij Hugo Bender (secretariaat@minerant.org ; 03 
440 89 87) of Paul Van hee (pvanhee@skynet.be ; 03 645 29 14).  De 

vooropgestelde prijs bedraagt 24 € pp, ter plaatse te betalen. 
 
 

Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant ! 

 

 
Uw actieve hulp is ook dit jaar 

ONMISBAAR ! 
 
Praktische informatie 
 Het toegangsgeld is 3 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezins-

leden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen 
dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang. 

 Er is extra man- of vrouwkracht nodig, o.a. voor de tickettenverkoop. We zullen met een vooraf 
afgesproken beurtrolsysteem werken. 

 De bar wordt door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer dan welkom. 
 Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het open-

baar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken. 
Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen 
en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over Minerant te verspreiden. 
Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je uiterste best om met die middelen de 
meest efficiënte publiciteit te maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... 
maar het is voor de goede zaak. Nét zoals vorig jaar is het ook deze keer van vitaal belang dat 
er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.  
Minerant 2010 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191 in Ant-
werpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo (vroeger 
"Bouwcentrum") is sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de belangrijkste infra-
structuur voor  beurzen, evenementen en congressen. 
 
Oriëntatie-hulp : 
 
 Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) 
tram 2, richting Hoboken, die voor de ingang van Antwerp Expo stopt (ongeveer 10'). 
 
 Tram en busverbindingen : 
Tram 2 en 6, buslijnen 17, 22, 25, 26, 27, 38 en 298 
 
 Met de auto : 
 Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct 

aansluiting op de Vogelzanglaan  
 Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan, 

rechts : Vogelzanglaan  
 Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard 

Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan 
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei 
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Nog meer praktische informatie : 
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op http://www.mexicocentres.be/  
Stadsplan Antwerpen : http://www.antwerpen.be/eCache/BEZ/258.html,  zoek "Bouwcentrum" 
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo : 
http://www.mexicocentres.be/upload/documents/parking_antwerpen.pdf 
 
Meer informatie over Minerant vind je op www.minerant.org/mka/minerantnl.html 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minerant-helpers : schrijf je in op de planning ! 
 
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren 
vooraf een duidelijke planning op.  Als je een van volgende taken wilt uitvoeren, laat de 
secretaris  dan vooraf (nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent.  We 
rekenen er dan op dat je op die momenten effectief aanwezig bent. 
 
De taken die in te vullen zijn : 
vrijdag 7 mei vanaf 8.00 uur : opbouw  
zaterdag 8 en zondag 9 mei, 9.00-18.00 : 

ticketverkoop en  -controle
secretariaat 
demonstratie en hulp bij het goudpannen
bar, afwas, broodjes smeren, … 

zondag 9 mei vanaf 18.00 : opruiming 
 
Geef je voorkeur (taak, tijdstip/pen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per e-
mail secretariaat@minerant.org, of tel 03 4408987.  Doen ! Ook één uurtje kan ! 

De Werkgroep Edelsteenkunde verzorgt naar jaarlijkse traditie een determinatie- 
en informatiestand op Minerant. We rekenen weer op de spontane hulp van onze 
leden om deze stand te bemannen. Coördinatie: Jef Kerstens en Bart Heymans. 


 
 
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 or-
ganisatoren van beurzen kan u in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 22/5/2010 - 30/6/2010 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
22/5 NO KONGSBERG. Norsk Bergverksmuseum. Mineralogisch symposium met beperkte beurs. 
22-23/5 DE SCHNEEBERG. Kazerne, Alte Hohe Straße 2 (hal 058).Beurs (M-F). <marktunion@web.de> 
22-23/5 FR ISSOIRE. Halle aux grains. Beurs (M-F).  
22-24/5 AT HALLEIN. Salzberghalle, Zatloukastraße 1. Beurs (M-F-J-E).<zanaschkamineralien@a1.net> 
23/5 IT COSSATO (BI). Piazza Croce Rossa, Nuovo mercato coperto comunale. 
23/5 IT SOAVE (VR). Palazzo Municipale, Via G. Camuzzoni 8. Beurs (M). <info@gmsvr.it>  

www.gmsvr.it 
23/5 DE LICHTENBERG (FRANKENWALD). Besucherbergwerk Friedrich-Wilhelm-Stollen. 10-17 h. 

Beurs (M).  
28-29/5 HU PÉCS.  Expo Center, 32 Megyeri Str. Beurs. <koorszag@koorszag.hu> www.koorszag.hu 
28-30/5 IT VERONA.  Amleto Longhi, Via F. Bianchini 5. 9-18 h. Beurs (M-F). <zoist@tin.it> 

www.veronamineralshow.com 
28-30/5 DE IDAR OBERSTEIN. John-F-Kennedy-Straße 9. Beurs (M). www.intergem.de 
29/5 FR HERY (89). Salle des Sports. 9-17 h. Ruil-beurs. <quartz89@hotmail.fr> 
29/5 DE SUHL. Hotel Thüringen, Platz der Deutschen Einheit 2. Beurs (M-F).  
29/5 CZ TURNOV. Budova I. zakladni skoly, ul. Skalova 600. 9-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<info@drahekameny.cz> 
29-30/5 FR DOURDA (91). Salle des Fêtes de la Gaudrée rue d'Orsonville. 10-19 h. Beurs (M-F-E). 

<hamet.claude@wanadoo.fr> 
29-30/5 DE DEIDESHEIM. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <info-mineralien@t-online.de> 

www.pfaelzer-mineralienboerse.de 
29-30/5 AT WIEN. Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29. Beurs (M-F-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net> 
29-30/5 FR SAINT-NAZAIRE. Quartier du Port, Salle Jacques Brel. 10-19 h. Beurs (M-F-MM). 

<rberthot@hotmail.com> 

30/5 DE FREUDENSTADT. Turnhalle, Turnhallenstraße. 10-17 h. Beurs (M-F). 
<fomineral@hotmail.de> 

30/5 NL VENLO. Venlopaviljoen, Hogeweg. 10. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <h.rayer@planet.nl> 
4-6/6 FR FONTAINEBLEAU (77). Salle des Elections, Place du Marché. Beurs (M-F-J). 
5/6 DE EHRENFRIEDERSDORF. Kulturhaus Zinnerz, Auf dem Sauberg 1. Beurs (M). 
5/6 DE WILNSDORF. Festhalle. 9-16 h. Beurs (mijnlampen). 
5-6/6 FR BEAUNE (21). Halles de Beaune. Beurs (M-F). 
5-6/6 FR PIERREVERT (04). Salle polyvalente. Beurs (M). 
5-6/6 IT LANZO TORINESE (TO). Piazza Magiore Allisio. Beurs (M). 
5-6/6 LU WILTZ. Château de Wiltz. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <wolffjb@pt.lu> 
5-6/6 DE FISCHEN (Allgäu). Kurhaus. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).  
5-6/6 AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz-Josef-Straße 7. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
6/6 DE FREISEN. Bruchwaldhalle, Schulstraße 65. Beurs. <mail@mineralienverein-freisen.de> 

<holger_schroeck@web.de> 
10-13/6 RU SINT-PETERSBURG. Tentoonstellingshal "Manege". Beurs (M-F-J-E). <info@gemworld.ru> 
11-13/6 RO SIBIU. Beurs (M-J). <info@mineralexpo.eu>  www.mineralexpo.eu 
12/6 CZ JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs (M). 
12-13/6 AT LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. Beurs (M-F-J-E).  
12-13/6 FR VILLE-SUR-JARNIOUX (69). Salle polyvalente. Beurs (M-F). <cpmb@live.fr> 
13/6 AT WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-F). 

<edith.seel@chello.at> 
19/6 DE FREIBERG.  Heubner-Halle, Dörnerzaunstraße. 9-17 h. Beurs (M), tent. "Namibia". 

<mineralienfreund@web.de> 
19-20/6 AT INNSBRUCK.  Stadtsäle, Universitätsstraße. Beurs (M-J). <zanaschkamineralien@a1.net> 
19-20/6 FR ENSISHEIM.  Regency Palace. 14-18/10-18/10-17 h. Beurs (meteorieten). 

<z.gabelica@uha.fr> 
19-20/6 IT IVREA (TO). Piazza Ottinetti. Beurs (M). <alciati@libero.it> 
19-20/6 SE KOPPARBERG. 9-17/9-15 H. Beurs (M). <per.w@telia.com>  www.geonord.org/org/BGS   
20-21/6 NO IVELAND. Ivelandshallen. Beurs (M). 
24-27/6 FR SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Stadscentrum. 9-19 h. Beurs (M-F-J-E). <info@euromineral.fr> 

www.euromineral.fr. 
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De column van Cronstedt 
 
 

Mineralogische rijen 
 
Tja, we zullen er waarschijnlijk 
niet rijk van worden, maar 
toch willen we u onderstaand 
relaas niet onthouden. Zoals 
gewoonlijk was er weer een 
behoorlijke portie toeval van 
de partij, dat ervoor zorgde 

dat we als het ware over het idee struikelden. 
Aanleiding tot deze vondst was onze speurtocht 
op het internet naar de status van de mineraal-
naam "chroom-amesiet". Was chroom-amesiet (of 
een naam in dat genre) wel een valabele species-
naam, of ging het hier om één of andere variëteit? 
Naar goede gewoonte gingen we dus het web op, 
om het orakel van Mindat om raad te vragen. 
  
Mindat heeft diverse zoekmogelijkheden, maar 
deze keer volstond de meest eenvoudige vorm die 
onderaan elke pagina te vinden is. Gewoon even 
chrome-amesite ingetikt en wat bleek? De bena-
ming was niet gekend in Mindat, en het beestje 
was dus bijgevolg quasi zeker geen volwaardig 
mineraal. Allemaal goed en wel, maar op de label 
van mijn specimen stond wel degelijk "chromame-
sit". Wat was dan wel de juiste benaming voor dit 
mineraal? Misschien gewoon "amesiet", in de ver-
onderstelling dat het in dit geval dus over een 
chroomrijke amesiet ging? 
  
Opnieuw Mindat geraadpleegd, en ja hoor, het 
bleek inderdaad om een chroomrijke variëteit van 
amesiet te gaan. Maar ... iets anders had onze 
aandacht getrokken. Naast amesiet, was Mindat 
ook op de proppen gekomen met een totaal ander 
mineraal: jamesiet. Hé, dat is best merkwaardig: 
amesiet - jamesiet. Amesiet is een silikaat uit de 
kaoliniet-serpentijngroep; jamesiet is een vrij com-
plex arsenaat. Twee mineralen die niets met el-
kaar te maken hebben, maar toch - op één letter 
na - identiek zijn! Amesiet –jamesiet … Zouden er 
nog andere, gelijkaardige combinaties gevonden 
kunnen worden? 
 
Even kijken, de “spelregels” zijn in vrij eenvoudig. 
Je begint met een naam van een volwaardig mi-
neraal en voegt daar één of enkele letters aan toe, 
om te komen tot een ander volwaardig mineraal; 
dat met het voorgaande geen enkele andere ver-
wantschap heeft dan de grotendeels gemeen-
schappelijke benaming. Combinaties zoals ada-
miet en paradamiet worden dus niet aanvaard, 
omdat in dat geval de bovenstaande regel overtre-
den wordt: het trikliene paradamiet is immers de 
andere vorm van adamiet, dat orthorhombisch is. 

En alle andere adamieten zijn variëteitsnamen,. 
Met adamiet kan je dus geen geldige combinaties 
maken. 
 
Naar analogie met de wiskundige rijen, waar er 
steeds iets aan het voorgaande getal wordt toege-
voegd om tot het volgende te komen, zou je deze 
combinaties “mineralogische rijen” kunnen noe-
men. Uiteraard zijn deze mineralogische rijen wat 
losser gedefinieerd dan de wiskundige, waar men 
steeds dezelfde bewerking hanteert om het vol-
gende element te bepalen. En in tegenstelling tot 
de meeste wiskundige rijen, zijn die van de mine-
ralogie uiteraard eindig en kort: het aantal minera-
len is immers beperkt! 
 
Toch kan je je afvragen hoe lang zo’n mineralogi-
sche rij kan worden. In het geval van amesiet – ja-
mesiet ben je snel uitgepraat: er bestaat immers 
geen mineraalnaam die “jamesiet” bevat en die 
langer is dan jamesiet. Deze mineralogische rij 
heeft dus slechts 2 elementen. Maar hoe zit het 
met de andere mineralogische rijen? Hoeveel van 
deze rijen met minstens 2 elementen zijn er ? En 
hoeveel elementen telt de langste mineralogische 
rij ? Tja, dat zijn vragen die niet zó gemakkelijk te 
beantwoorden zijn. Hoe moet je zoiets in gods-
naam grondig en stelselmatig aanpakken ? Via 
een computerprogramma ? Voelt iemand zich 
geroepen ? 
 
Dus gaan we maar even de empirische toer op. 
Uiteraard is het erg zinvol te beginnen met kleine 
mineraalnamen, die mogelijks de basis kunnen 
zijn van andere, langere namen. Namen als “atiet” 
of “oliet” zijn goede kanshebbers, ware het niet 
dat ze niet voldoen aan de eerste vereiste: het zijn 
geen volwaardige mineraalnamen (en zelfs geen 
variëteitsnamen)! 
 
De langste mineralogische rij die ik tot dusver heb 
kunnen ontdekken, telt 3 elementen en heeft als 
combinatie: artiniet – martiniet – demartiniet (res-
pectievelijk een carbonaat, een silicaat en een ha-
lide). In dit geval kan de laatste naam ook nog 
vervangen worden door hennomartiniet of san-
martiniet. Maar ongetwijfeld vindt jij wel een lange-
re rij. Laat het ons alleszins even weten ! 
 

1, 2, 3, 4, groetjes van, groetjes van 
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Mineraal van de maand 
Rosenbuschiet 
 
 
 

Herwig Pelckmans 
 
Eén van de uitgangspunten voor mijn beschrijvingen van het mineraal van de maand is te-
genwoordig uiteraard Mindat (dat we bij deze per definitie en om voor de hand liggende 
redenen van het vrouwelijk geslacht verklaren). Toen haar desbetreffende webpagina 
over dit mineraal op m’n scherm verscheen, was mijn eerste reactie: “O, slechts 7 foto’s, 
dat moet een vrij recent beschreven en vrij zeldzaam mineraal zijn !”. Lekker niet dus. 
Integendeel, groot was mijn verbazing toen ik verder las en zag dat het ding reeds in 1887 
beschreven werd en ondertussen al zo’n 20-tal vindplaatsen kent! Maar is het dan zó le-
lijk, zo onbelangrijk en zo … (zelf in te vullen wegens censuur van de redactie), dat het 
echt niet de moeite loont om er wat (fotografische) aandacht aan te schenken ? Wel, oor-
deel zelf ! Ik vond het alleszins een mineraal met een boeiend verhaal. 
 
De eerste beschrijving, mét resultaten van een chemische analyse, werd reeds in 1887 
gepubliceerd door BRÖGGER (zie aparte kader voor meer info over deze persoon). In zijn 
artikel Forelöbig meddelelse om mineralerna på de sydnorske augit- og nefelinsyeniters 
grovkornige gange (= “Voorlopige mededelingen over de mineralen van de Zuid-Noorse, 
grofkorrelige augiet- en nefeliensyenietgangen”) beschrijft hij niet minder dan 6 nieuwe mi-
neralen uit het gebied van de Langesundfjorden! Dat het hier om zeer grondige studies en 
analyses gaat, bewijst het feit dat naast rosenbuschiet, ook nordenskiöldien, cappeleniet, 
låveniet, en melanoceriet ook vandaag nog volwaardige mineralen zijn. Enkel barkevikiet 
doorstond de tand des tijds (en die van de wetenschappers) niet. Enkele van deze mine-
ralen kregen ondertussen wel een facelift …euh, ik bedoel, een suffix: cappeleniet werd 
cappeleniet-(Y) en melanoceriet werd melanoceriet-(Ce). 
 
Eerst leek de originele beschrijving van rosenbuschiet niet te vinden op het web. Gelukkig 
weten we ondertussen dat je je niet te snel mag laten ontmoedigen en dat je vooral 
creatief moet zijn met de zoektermen die je gebruikt. En ja hoor, wat later hadden we 
beet! De buit was aanzienlijk: naast een pdf-versie van het artikel van BRÖGGER (1887), 
biedt de webstek van het Naturhistoriska riksmuseet van Zweden (zie referenties) ook een 
mooie tekening van de kristalstructuur van rosenbuschiet. Sterker nog, er is zelfs een 
filmpje te zien over deze structuur. En naast heel wat bijkomende informatie, biedt de al-
gemene pagina over dit mineraal zelfs enkele foto’s van het typemateriaal aan! Een be-
zoekje aan deze webstek loont dus zeker de moeite. 
 
In het artikel uit 1887 vinden we geen gedetailleerde beschrijving van de typevindplaats 
terug; enkel algemene verwijzingen naar de Langesundfjorden, en de vermelding “Den er 
yderst sjelden, og findestedet er ikke naermere kjendt (Barkevik ?)”. Vrij vertaalt komt dit 
neer op “Het is uiterst zeldzaam, en de juiste plaats is niet gekend (Barkevik ?). Later on-
derzoek heeft aangetoond dat de typevindplaats wel degelijk in de buurt van het huidige 
Barkevika ligt; meer bepaald op de Skudesundskjær. Dit zijn twee hele kleine eilandjes 
van zo’n 30 x 20 m and 40 x 20 m groot. In 1973 werden deze eilandjes gepromoveerd tot 
een beschermde site met grote geologische waarde. Het verzamelen ter plekke is er 
sindsdien streng verboden. 
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Als we kijken naar de paragenese van het typemateriaal, zien we rosenbuschiet als bun-
dels naaldvormige, radiaalstralige kristallen in de matrix zitten. De kristallen zelf zijn bleek 
geel, nog geen millimeter dik en bereiken een lengte van 1 tot 1,5 cm. Aegirien, zwarte 
mica’s, zirkoon, veldspaten, nefelien, sodaliet, molybdeniet, tritomiet-(Ce) en leucophaniet 
maken de rest uit van de begeleidende mineralen. Verder petrografisch onderzoek wees 
uit dat rosenbuschiet als eerste uitkristalliseerde in deze paragenese. 
 
Rosenbuschiet is een sorosilicaat dat behoort tot het trikliene kristalstelsel. De laatste ja-
ren is er heel wat werk verricht om de kristalstructuur van de mineralen van de rosenbu-
schietgroep te achterhalen. Deze zou bestaan uit een raamwerk van 6- tot 8-hoekige poly-
ëders en rijen Si2O7-dimeren. Door de gemeenschappelijke hoekpunten vormen de polyë-
ders lagen (de O-lagen) en banden. Heterogene lagen (de H-lagen), die opgebouwd zijn 
uit octaëders van de banden en de sorosilicaatgroepen, alterneren met de O-lagen tot een 
gelaagde H-O-H structuur (zie figuur). In het geval van rosenbuschiet worden de hoek-
punten van de 6- tot 8-hoekige polyeders bezet door Na, Ca, Ti en Zr.  
 
Andere elementen op deze hoekpunten zullen uiteraard aanleiding geven tot de andere 
mineralen van de rosenbuschietgroep, die alle dezelfde kristalstructuur hebben. Hieron-
der een overzichtstabelletje van de groepsleden, waarvan de eenheidscel kan voorgesteld 
worden door de algemene structurele formule (M1)4(M2)4(M3)4(M4)2(M5)2(Si2O7)4F4X4 : 
 
Götzeniet (*) Ca2                   (Ca,Na)2   Ca2  Na  Ti     (Si2O7)2F2F2 
Hainiet (*) (Ca,Zr,Y)2   (Na,Ca)2   Ca2  Na  Ti     (Si2O7)2F2F2 
Kochiet Zr2(Mn,Zr)2(Na,Ca)4   Ca4  Na2  Ti2     (Si2O7)4F4O4 
Rosenbuschiet Zr2Ca2            (Na,Ca)4  Ca4  Na2  ZrTi (Si2O7)4F4O4 
Seidozeriet Zr4                       Na2Mn2   Na4  Na2  Ti2      (Si2O7)4F4O4 

 
(*) de eenheidscellen van götzeniet en hainiet zijn maar half 
zo groot; hun chemische formule werd dan ook gehalveerd 
 
Voor een zeer visueel beeld van de opbouw en de sa-
menstelling van dit mineraal, verwijzen we nogmaals naar het animatiefilmpje op de 
webstek van het NRM (zie referenties). Tenslotte, als je de structurele formule van rosen-
buschiet gaat vereenvoudigen, krijg je uiteindelijk een formule zoals “in de boekskes”: 
(Ca,Na)3(Zr,Ti)[O|F|Si2O7] 
 
De etymologie van dit mineraal is daarentegen zeer eenvoudig. BRØGGER noemde dit 
nieuwe mineraal ter ere van Karl Harry Ferdinand ROSENBUSCH, die tegenwoordig be-
schouwd wordt als één van de belangrijkste petrografen die Europa ooit gekend heeft. 
Ook over deze persoon vind je meer info in een aparte kader in dit artikel. 
 
Wat de fysische aspecten van rosenbuschiet betreft, kunnen we vrij kort zijn. Het mine-
raal komt bijna steeds voor als radiaalstralige aggregaten van naaldvormige kristallen, in-
gebed in basische gesteenten. De kleur van de kristallen varieert van strogeel over bleek 
bruin en oranjeachtig tot grijsbruin, de glans zit tussen die van zijde en die van glas. De 
hardheid bedraagt 5 tot 6. De splijting volgens {100} is perfect en het soortelijk gewicht is 
3.30 g/cm³. 
 
Rosenbuschiet werd ondertussen beschreven van een twintigtal vindplaatsen, waarvan 
we er hier slechts enkele aanhalen (zie Mindat voor de rest van het lijstje). De typevind-
plaats op de Skudesundskjær (Skutesundskjær) eilandjes, gelegen bij Barkevik (Barkevi-  



 
98  Geonieuws 35(5), mei 2010 

Overzichtskaartje van Zuid-Scandinavië, met aandui-
ding van de typevindplaats (TL) van rosenbuschiet en 
de vindplaats van het aanbod van deze maand. 
 
 
 
 
 
ka), Langesundsfjorden, Larvik, Vestfold, Noorwe-
gen, kwam reeds hoger aan bod. 
 
Haarfijne, vrijstaande, naaldvormige kristalletjes 
tot 1 mm lang zijn momenteel enkel gekend uit 
een intrusiegesteente dat dagzoomt op Wind 
Mountain, Otero County, New Mexico, USA (zie 
Mindat voor bijkomend beeldmateriaal). Op Min-
dat wordt gerefereerd naar de beschrijving in de 

derde editie van het boek “Minerals of New Mexico” (NORTHROP, 1996), dat op zijn beurt 
weer verwijst naar een lezersbrief in de Mineralogical Record. Patrick HAYNES schreef 
toen over Wind Mountain : “Many nice specimens having microcrystals of rosenbuschite 
were collected there in March of 1985. The crystals are transparent, nearly colorless to 
pale tan and pale pink, and are acicular prismatic in habit.” 
 
Anderzijds wordt nog een vindplaats van rosenbuschiet in New Mexico vermeld in dit 
boek, namelijk de Point of Rocks Quarry in Colfax County. Het gaat hier dan wel om een 
“tentative identification” die niet echt hard gemaakt kon worden: “Tiny, fine crystals pre-
vented further qualitative analysis or X-ray”, aldus HLAVA in een persoonlijke communica-
tie met de auteurs van het boek. Vermits beide vindplaatsen van New Mexico “rosenbu-
schietspecimens” opleveren die qua afmetingen en uitzicht sterk op elkaar gelijken, ligt 
het voor de hand zich af te vragen of de specimens van Wind Mountain wél op een gron-
dige manier geïdentificeerd werden. De vraag werd gesteld via cyberspace, wat even later 
zorgde voor bijkomende informatie. 
 
In 1985 ontdekte ik samen met Les Cubit deze vindplaats van rosenbuschiet. In 1995 ging 
ik terug en verzamelde nog ettelijke microspecimens van dit materiaal. Paul HLAVA deed 
de initiële analyse. Het mineraal wordt gevonden in een nefelien fonoliet (gesteente) en 
komt er voor in associatie met analciem, thomsoniet, aegirien, zirkoon en aenigmatiet. De 
haarfijne kristalletjes zijn geelachtig, vrijstaand, transparant en soms gebogen. De kristal-
letjes zijn zo dun dat men de specimens vaak moet draaien tot men een reflectie krijgt van 
een groter kristalvlak, vooraleer men ze kan herkennen (Patrick Haynes, pers. comm., 
2010).  

 
 
 
 
 
 
 
Origineel etiket van het holotype van 
rosenbuschiet, destijds geschreven door 
Brøgger. 
Foto : Jaana Vuorinen; exclusief © Swedish 
Museum of Natural History. 

Norra Kärr)

Skudesundskjær (TL) 

Noorwegen

Zweden

Denemarken
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Ook op de beroemde vindplaats Mont Saint-Hilaire (Québec, Canada) werd rosenbu-
schiet gevonden. Het wordt er uiterst zelden aangetroffen in de miarolitische holten in de 
nefelien-syeniet, als bleek gele tot beige, 1 tot 3 mm grote, naaldvormige kristallen die ra-
diaalstralig gegroeid zijn op analciem die de holtewanden bedekt. Begeleidende minera-
len zijn er natroliet, paranatroliet, calciet, wöhleriet, zirkoon en aegerien (HORVÁTH & 
GAULT, 1990). 
 
Bij Norra Kärr, de vindplaats die de specimens van de maand opleverde, ontbreken dan 
weer de referenties op Mindat. Da’s gek, want het mineraal is ondertussen al meer dan 
100 jaar beschreven van deze plek (TÖRNEBOHM, 1906). Nou ja, waarschijnlijk heeft 
niemand tot hiertoe de moeite genomen om die referentie erbij te (laten) zetten. Op het 
ogenblik dat je dit leest, is dat ondertussen reeds lang bijgewerkt! Ter info: door boven-
staand artikel werd Norra Kärr in 1906 de tweede vindplaats ter wereld voor rosenbu-
schiet. 
 
Norra Kärr, gelegen bij Gränna, Jönköping, Småland in Zweden, is een heel interessante 
vindplaats. Met een ouderdom van 1,5 miljard jaar (!) is het één van ’s werelds oudste ba-
sische gesteentencomplexen. Het is de typevindplaats van niet minder dan 4 gesteenten 
(let op, geen mineralen, maar gesteenten) : grännaiet, lakarpiet, kaxtorpiet en pulaskiet; 
en van 2 mineralen: eckermanniet en fluoro-aluminoleakeiet. Daarenboven werden er 
reeds meer dan 60 verschillende mineralen op deze plaats gevonden, en zitten er heel 
waarschijnlijk nog enkele nieuwe mineralen in de pipeline. Klinkt in feite als een gedroom-
de bestemming voor een MKA-uitstap !  
 
De specimens die deze maand aan bod komen, werden vorig jaar eind september ter 
plaatse verzameld door MKA-lid Pierre Rosseel. Naar eigen zeggen waren de muggen zo 
laat op het jaar in Norra Kärr geen probleem meer. Het keiharde gesteente was dat echter 
wel : niet minder dan 2 beitels moesten er die dag aan geloven ! Qua paragenese ver-
toont het materiaal veel gelijkenis met dat van de typevindplaats (zie hoger). De bleekgele 
tot amberkleurige, stroachtige kristallen zitten in het gesteente dat men laparkiet noemt. 
Naast albiet, microklien, nefelien, arfvedsoniet en rosenbuschiet, kan je er ook nog fluo-
riet, fluorapatiet, titaniet en af en toe låveniet in aantreffen (WILKE, 1976). Naast de bleke 
rosenbuschietnaalden, valt vooral de fluoriet door zijn donkerpaarse kleur op in het ge-
steente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Typespecimens van 
rosenbuschiet (NRM# 
531135-38) zoals ze 
bewaard worden in het 
Natuurhistorisch Rijks-
museum van Zweden.  
Foto : Jaana Vuorinen; 
exclusief © Swedish 
Museum of Natural 
History. 
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Harry Rosenbusch (1836-1914) 
 
Karl Heinrich Ferdinand Rosenbusch, beter bekend als 
Harry Rosenbusch, werd in 1836 in Einbeck, Duitsland 
geboren. Zijn vader was chronisch ziek en overleed toen 
Harry nog een kind was. Daardoor werd zijn familie arm 
en had zijn moeder de grootste moeite om Harry's onder-
wijs te blijven bekostigen. Op school was hij goed in talen 
maar erg zwak in wis- en natuurkunde en daarom begon 
hij een opleiding klassieke talen aan de universiteit van 
Göttingen. Wegens financiële problemen moest hij snel 
weer afhaken en hij reisde naar Brazilië als privaatdocent 
voor een rijke familie. 
 
Vijf jaar later kwam hij terug naar Duitsland en schreef 
zich in aan de universiteit van Heidelberg. Daar woonde 
hij een lezing bij van Robert Bunsen en die ervaring, ge-
combineerd met zijn waarnemingen in Brazilië, stimuleer-

de zijn interesse in de chemie en de geologie. In 1869 studeerde Rosenbusch af met een 
verhandeling over de nefelien van Katzenbuckel bij Heidelberg. Een jaar later werd hij pri-
vaatdocent en in 1873 werd hij professor in de mineralogie en de geologie aan de univer-
siteit van Strasbourg. In 1878 werd hij mineralogieprofessor in Heidelberg en behield die 
positie aan tot zijn pensionering in 1908. 
 
Rosenbusch is vooral bekend als petrograaf. Hij maakte van de petrografie, de studie van 
slijpplaatjes van gesteentemonsters met behulp van de polarisatiemicroscoop, een waar-
dige tak van de geologie. In de 19de eeuw stond de studie van de optische kenmerken 
van mineralen nog in haar kinderschoenen en het onderzoekswerk van Rosenbusch zorg-
de dan ook voor een doorbraak. 
 
In 1873 schreef hij zijn monumentaal werk "Mikroskopische Physiographie der petrogra-
phisch wichtigen Mineralien. Ein Hülfsbuch bei mikroskopischen Gesteinsstudien". Daarin 
beschrijft hij hoe men gesteenten met behulp van de polarisatiemicroscoop kan determi-
neren, door de morfologische en fysische kenmerken van de aanwezige mineralen te be-
palen. 
 
Zijn voornaamste bijdrage aan de geologie is op het gebied van de systematiek van de 
gesteenten. Hij klasseerde ze op basis van hun genetische en mineralogische kenmer-
ken, in plaats van louter op basis van chemische samenstelling. Zijn ideeën zette hij in 
1877 uiteen in zijn boek "Die mikroskopische Physiographie der massigen Gesteine". Bei-
de boeken werden klassiekers op het gebied van de mineralogie in het algemeen en van 
de petrografie in het bijzonder. 
 
In 1903 won hij de prestigieuze Wollaston-medaille van de Geological Society of London. 
Rosenbusch overleed op 77 jarige leeftijd in Heidelberg in 1914. 
 
 

Paul Tambuyser 
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Waldemar Christopher Brøgger 
(10 november 1851 - 17 februari 1940) 

 
Ter informatie : toen Brøgger geboren werd, 
schreef men zijn familienaam met "ö". In het 
Zweeds komt deze overeen met het Duitse "ö" (bij 
ons uitgesproken als "eu"; denk aan de stad Köln - 
Keulen). Ook in zijn artikel over rosenbuschiet 
(1887) staat zijn naam als Brögger. Het was pas in 
1905, toen Noorwegen zich afscheurde van Zwe-
den, dat men in het Noors de "ø" ging gebruiken in 
plaats van de Zweedse "ö" (de uitspraak bleef ge-
lijk). Daardoor veranderde uiteraard ook de schrijf-
wijze van familienamen; in dit geval van Brögger 
naar Brøgger. Omdat referenties dienen overeen 
te komen met wat er toen gedrukt werd, ligt het 
voor de hand dat in het hoofdartikel beide 
schrijfwijzen op de juiste plaats gebruikt worden. 
 
Waldemar Christopher wordt geboren in Kristiania (Oslo), waar zijn vader Anton Brøgger 
een drukkerij heeft. Naast dagbladen worden er vooral wetenschappelijke werken gedrukt, 
die al snel op de interesse kunnen rekenen van de opgroeiende jongen. Na het behalen 
van een diploma aan de Christiania Katedralskole in 1869, begint hij aan zijn universitaire 
studies, die al in 1872 aanleiding geven tot een eerste publicatie: Bidrag til Kristianiafjor-
dens molluskfauna (over mollusken uit de omgeving van Oslo). Dank zij Theodor Kjerulf, 
zijn professor geologie, raakt hij gefascineerd door de aardwetenschappen.  
 
Met zijn studiegenoot Hans Reusch vormt hij al snel een onafscheidelijk duo. Samen ver-
richten ze heel wat veldwerk en publiceren reeds in 1874 een prachtig geïllustreerd artikel 
over kolkgaten, dat zo de aandacht trekt, dat het zelfs in het Engels en Duits vertaald 
wordt. In 1875 verschijnt hun gemeenschappelijk proefschrift Über Apatitvorkommnisse im 
südlichen Norwegen. Onmiddellijk daarna worden beide beloftevolle jongemannen aange-
worven als assistenten van de Geologische Dienst. 
 
In de herfst van 1876 wordt Brøgger assistent aan de mineralogische afdeling van de Uni-
versiteit van Stockholm. Van 1881 tot 1890 wordt hij er zelfs het hoofd van de afdeling mi-
neralogie en geologie, en onder zijn impuls bloeit er al snel een modern en goed uitgerust 
mineralogisch instituut op. Maar zijn geboortestreek blijft hem nauw aan het hart liggen. 
Door het overlijden van Kjerulf in 1888 komt de leerstoel geologie in Kristiania (Oslo) vrij, 
die hij in 1890 met veel enthousiasme en energie overneemt. Opnieuw bouwt hij een mo-
dern mineralogisch instituut uit. Als eminent leraar vergaart hij al snel veelbelovende stu-
denten uit binnen- en buitenland rondom zich (waaronder Victor Goldschmidt en Pentii 
Eskola). 
 
Ondertussen toont WCB zich een ware geologische duizendpoot: verscheidene uitsteken-
de paleontologische artikels (met prachtige, eigenhandige illustraties van trilobieten uit het 
Cambrium en Siluur) worden afgewisseld met mineralogische en petrografische meester-
werken. Zijn Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und 
Nephelinsyenite (633 pagina's!) maakt hem onmiddellijk tot één van de belangrijkste geo-
logen uit die tijd. In dat werk beschrijft hij niet alleen het principe van magmadifferentiatie, 
maar ook hoe dit kan leiden tot de verschillende stollingsgesteenten en hun specifieke mi-
neralen. 
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In 1906 wordt hij verkozen tot eerste universiteitsrector, een positie die hij bekleedt tot in 
1911. Onder zijn bewind wordt er naarstig gebouwd aan een universiteitsaula, een -biblio-
theek, een nieuw geologisch museum, een nationaal theater, enz. Ook politiek speelt hij 
een belangrijke rol, eerst tijdens de ontbinding van de unie Zweden-Noorwegen en later 
tijdens de uitbouw van het intellectuele Noorwegen. In 1917 neemt hij ontslag als profes-
sor, om zich volledig te kunnen wijden aan zijn eigen onderzoek en de uitbouw van de we-
tenschappen in Noorwegen. 
 
Op het einde van zijn loopbaan ontvangt Brøgger eredoctoraten van diverse buitenlandse 
universiteiten. Hij wordt gelauwerd met heel wat prijzen en medailles, waaronder de Wol-
laston Medaille (ook wel eens de "Nobelprijs van de geologie" genoemd) in 1911. Naast 
het Brøgger schiereiland, Brøggerbreane en de Brøgger Peak te Spitsbergen, dragen ook 
heel wat fossielen zoals Broeggeria, Broeggerolithus en Broeggeroceras zijn naam. 
 
Zijn huwelijk met Antonie wordt gezegend met zeven kinderen. Brøgger sterft in Oslo op 
89-jarige leeftijd. 
 
Wie nog meer wil lezen over deze vooraanstaande Noorse geoloog, neemt best een kijkje 
op http://www.nhm.uio.no/om-museet/historikk/brogger/ 
 
 

Herwig Pelckmans 
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Een Gentse dubbelslag 
een nieuwe tentoonstelling 
én een nieuw boek 
 
 
Vorige maand slaagden we er nog net op de valreep in om 
de gegevens op te nemen van de stunt van het jaar in Gent: 
een tentoonstelling met als titel "MineralUGent, mineralogie 
en de Universiteit Gent van 1817 tot heden", en de uitgifte 
van een nieuw, prachtig boek "Minerals with Belgian roots" 
("Mineralen met Belgische wortels"). Ook onze intussen be-
kende vriend uit het verleden, Axel Cronstedt, zag het 
eeuwen geleden al aankomen, en berichtte er al over in Geonieuws. 
 
Op donderdag 4 maart werd de tentoonstelling MineralUGent geopend in het Gentse Mu-
seum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, op de campus Krijgslaan van de uni-
versiteit. In dit museum worden talrijke wetenschappelijke instrumenten getoond, van mi-
croscopen tot spectrometers, van distillatiekolven tot een transmissie-elektronenmicros-
coop. 
 
De minder jonge bezoeker die ooit in Gent wetenschappen gestudeerd heeft vindt zelfs 
hier en daar een instrument terug waar hij/zij nog eigenhandig metingen op uitgevoerd 
heeft... nostalgie troef dus. De kern van de tentoonstelling is een verzameling weten-
schappelijke instrumenten die aan de universiteit van Gent gebruikt werden sinds de op-
richting in 1817 tot het einde van de twintigste eeuw. Het gaat vooral om de vakgebieden 
scheikunde, natuurkunde, wiskunde, biologie, en natuurlijk geologie en mineralogie. Naast 
de ongeveer 800 tentoongestelde instrumenten heeft het museum achter de schermen 
nog een depot waar in totaal zo'n 5000 instrumenten van de sloophamer gered werden en 
zorgvuldig bewaard voor het nageslacht. 
 
Je vindt er letterlijk alle mogelijk soorten toestellen, van zelfgebouwde prototypes gemaakt 
voor het uittesten van nieuwe technieken tot commerciële routine-toestellen die in een ver 

verleden in serie geproduceerd werden. Je kan er bvb. 
de originele laboratoriumtafel zien van Friedrich August 
Kékulé von Stradonitz, de uitvinder van de aromatische 
benzeenring, een van de basisstructuren in de 
organische chemie. Hij werd geboren in Darmstadt, en 
studeerde o.a. in Giessen, en be-
haalde zijn doctoraat in Parijs. Hij do-
ceerde chemie aan de Gentse univer-
siteit van 1858 tot 1867. Het is in zijn 
Gentse periode dat hij de grootste 
wetenschappelijke vondst deed, na-
melijk de structuur van de benzeen-
ring. 
 
Ook mogen we o.a. Leo Baekeland (1863-1944) niet 
vergeten, de uitvinder van een van de allereerste 
kunststoffen, bakeliet. Hij was niet alleen een uitmuntend 

Friedrich August Kékulé 
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wetenschapper, maar ook een gewiekst zakenman. Zijn uitvinding maakte hem ook lid 
van het beperkte clubje van dollar-miljonairs in het begin van de twintigste eeuw. 
 
Het museum beschikt over een uitgebreide bibliotheek, met een schat aan historisch be-
langrijke leerboeken en allerlei wetenschappelijke werken. 
 
De tijdelijke tentoonstelling "MineralUGent" behandelt leven en werk van mineralogen met 
Gentse roots. Zowel vochteniet als Vochten wél waren van de partij op de opening . Op 
de opening konden we tal van bekende Gentse geologen en mineralogen ontmoeten, en 
zelfs een foto maken van 3 mineralogen naar wie een mineraal genoemd werd : Noel Bla-
ton, Renaud Vochten en Michel Deliens. De openingstoespraken werden gehouden door 
Prof. Dr. Danny Segers, directeur van het museum, Prof. Em. Dr. Paul De Paepe en Prof. 
Dr. Luc Moens, vice-rector. Ook de drie auteurs van het nieuwe boek "Minerals with Belgi-
an roots, from hopeite (1824) to tazieffite (2009)" waren present, en de ontstaansgeschie-
denis van het boek werd uitgebreid toegelicht. Daarna volgde een gezellige receptie waar 
we ongelooflijk veel bekenden uit de wereld van de mineralogie tegen het lijf liepen. Een 
heel gezellige bedoening alleszins. Oorspronkelijk was het de bedoeling om, samen met 
de presentatie van het boek, de meeste mineralen die erin vermeld staan, tentoon te 
stellen. Vermits een groot deel van die mineralen radioactief zijn, werd Renaud Vochten 
bereid gevonden om representatieve specimens uit zijn verzameling tentoon te stellen. 
Door omstandigheden konden deze specimens echter niet tijdig hun veilige opslagplaats 
(het Institute of Radiation Control in Gent) verlaten. In extremis moest Eddy Van Der 
Meersche de oude collecties van het Geologisch Instituut van de Universiteit Gent indui-
ken om deze lacune op te vullen. Het resultaat is desalniettemin zeer geslaagd. Naast 
materiaal uit publieke verzamelingen werd ook ons 
medelid Paul De Bondt bereid gevonden om enkele 
specimens uit zijn verzameling tentoon te stellen. 
Een lust voor het oog, Paul ! 
 
De tentoonstelling "MineralUGent" is dé gelegenheid 
bij uitstek om het Gentse "Museum voor de geschie-
denis van de wetenschappen" eens te bezoeken. 
 
Praktische gegevens : 
 www.sciencemuseum.ugent.be/ 
 Het museum is gevestigd in gebouw S30 op de 

campus "De Sterre" (Krijgslaan) van de Universiteit 
Gent, ingang De Pintelaan. Vanuit Antwerpen is de 
eenvoudigste reisweg : E17, uitrit "Akademisch 
Ziekenhuis" (eerste uitrit voorbij uitrit "Gent-Centrum"), 
vanaf het einde van de uitrit tweede straat links, en 
ongeveer 1.5 km verder bevindt zich de campus met 
gebouw S30 aan de rechterkant. 

 Het "Museum voor de Geschiedenis van de Weten-
schappen" is open van maandag tot en met vrijdag, 
telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 17u. Het 
museum is ook nog open op twee zondagen, van 14 
tot 16 h : 30 mei en 27 juni. Het museum is gesloten in 
het weekend, op universitaire sluitingsdagen en 
gedurende de maand augustus. 

 Toegang : 2,50 € 
 

 
Rik Dillen 
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Minerals with Belgian Roots 
from hopeite (1824) to tazieffite (2009) 
 
Eddy VAN DER MEERSCHE, Paul DE PAEPE & Georges 
STOOPS 
Gent, Academia Press, 2010. 231 pagina's, talrijke foto's 
en tekeningen. 
 
 
Vermits ik ook met veel interesse de column van Cronstedt 
(GN maart 2010) had gelezen, waren mijn verwachtingen 
hoog gespannen. Hoe zou het boek er juist uitzien? Zou 
het voldoen aan mijn verwachtingen? Gek in feite, maar 
ergens had ik me zelfs ingebeeld hoe groot het zou zijn: 

waarschijnlijk een A5 formaat, net als de vorige twee werken van Eddy Van Der Meersche 
over de Eifel. 
 
Toen Eddy uiteindelijk mijn exemplaar overhandigde, bleek het boek veel groter dan ik 
verwacht had: zo’n 21.5 bij 26.5cm; iets kleiner dan het klassieke A4 formaat dus. Tevens 
is het voorzien van een geïllustreerde harde kaft, in plaats van een zachte kaft. Door de 
kleurenillustraties rechtstreeks op de cover te plaatsen, wordt een stofomslag in feite 
overbodig; wat ik persoonlijk een zeer goede keuze vind. Het boek is niet te zwaar, te 
klein of te groot, maar ligt net prima in de hand en voelt lekker aan. Je voelt als het ware 
dat je kwaliteit in handen hebt. 
 
Is die kwaliteit ook binnenin te vinden? Wel, als je 
het werk openslaat, valt al snel op dat het op luxu-
eus, glanzend papier gedrukt is. De lay-out ziet er 
erg verzorgd uit, de foto’s zijn mooi en de kristalte-
keningen passen perfect bij de inhoud. De indeling 
is vrij strak gehouden en herhaalt zich, waardoor je 
als lezer al snel je weg vindt, zonder zelfs eerst de 
inleidende teksten gelezen te hebben. Het boek 
werd ook terdege ingebonden in plaats van gelijmd. 
 
Een blik op de inhoudsopgave toont dat het boek in 
feite uit twee grote delen (of wortels) bestaat. Ener-
zijds zijn er de mineralen die hun typevindplaats in 
België hebben; samen goed voor zo’n 33 beschrij-
vingen. Anderzijds heb je de mineralen die ooit ge-
noemd werden naar mensen die (ooit) de Belgische 
nationaliteit hadden of hebben. Dat zijn er een 
zestigtal; hun beschrijvingen beslaan de pagina’s 85 
tot en met 221. Vochteniet sluit bij hen het rijtje af. 
 
 
 
 
 

 
De drie auteurs (van boven naar onder) : Eddy Van Der 

Meersche, Paul De Paepe, Georges Stoops. 
Foto's © Rik Dillen. 
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Uiteraard worden beide delen voorafgegaan door de klassieke ingrediënten. In een edito-
riale nota beschrijft Danny Segers de geboorte van de idee achter het boek en de bijho-
rende tentoonstelling. Het voorwoord is van de hand van Ernst Burke, voormalig voorzitter 
van het IMA-CNMC, en staat vol interessante weetjes. De inhoudsopgave wordt gevolgd 
door de korte bijdrage (3 pagina’s plus literatuurlijst) van Georges Stoops over “What’s in 
a name?”. Daarna volgt de Key to the mineral descriptions, die in detail uitlegt wat je (niet) 
kan verwachten bij de individuele beschrijvingen van de mineralen, en dus zeker de moei-
te loont om grondig te lezen. 
 
De beschrijvingen van de mineralen zelf volgen steeds hetzelfde stramien en beslaan elk 
gemiddeld twee bladzijden. Een grijze focus box vermeldt (indien gekend) de etymologie, 
chemische formule, kristalstelsel, typevindplaats, typemateriaal, IMA-status, referenties en 
kristaltekeningen. Daarna geven de diverse foto's (zowel SEM als macro-opnamen) van 
specimens uit publieke en privé-verzamelingen een beeld van het mineraal in kwestie. 
Nagenoeg alle kleurenfoto's (tot 6 per mineraal) werden gemaakt door Eddy Van Der 
Meersche, wat uiteraard garant staat voor hun kwaliteit. Hekkensluiter is de biografische 
informatie, die waar mogelijk voorzien is van een (recente) foto van de persoon in kwestie. 
Bio- en bibliografische referenties sluiten elke beschrijving af. 
 
Aan het eind van het boek vinden we uiteraard het dankwoord. Het aantal personen en in-
stellingen die daar vermeld worden, geven enig idee van de enorme omvang van dit pro-
ject. Photo credits en twee indexen (één van persoonsnamen en één van mineraalnamen) 
vormen de laatste pagina’s. 
 
Na zes jaar (!) was het boek eindelijk af. Het moet de auteurs bijna bloed, zweet en tranen 
gekost hebben om dit alles te verwezenlijken. Het resultaat is dan ook ronduit schitterend; 
de auteurs verdienen een staande ovatie ! 
 

[Herwig Pelckmans] 
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Cursus petrografie van 
Prof. Alphonse Renard 
(renardiet). 
Foto © Rik Dillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veldboekjes van Jules 
Cornet (cornetiet) 
Foto © Rik Dillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vochteniet en Vochten 
wél...  
Foto © Rik Dillen 


