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MKA-kalender 
 
 
 

Vrijdag 1 november 2013 - vergadering 's Gravenwezel 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal "De Drie Rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 20.00 h. 
 
 
 
 
 
 
Deze zomer bezocht ons aller Axel Emmermann de belangrijkste eilanden van Hawaï (O'ahu, Maui 
en Hawaii). Zoals wel vaker gebeurt op dergelijke plaatsen, had hij ogen en tijd tekort. Vanavond 
zal Axel ons met woord en beeld een idee geven van de streek die door de Kilauea, momenteel de 
actiefste vulkaan ter wereld, geteisterd wordt. Daarnaast toont hij ons ook de "Summer 2013 Erup-
tion Update", een 35 minuten durende DVD met tal van vulkanologische bezienswaardigheden, zo-
als bijvoorbeeld een waterhoos die ontstaat waar lava in zee stroomt, een breuk die openscheurt 
en waaruit lava tevoorschijn komt, enz... Ambiance verzekerd! Voor één keer dus eens géén 
fluorescentie maar het zal er wel gloeiend aan toe gaan! 
 
 
 
Vrijdag 8 november 2013 - maandelijkse vergadering Edegem 
 

 
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
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... Mineraal van de maand : trolleiet - zie artikel verder in dit nummer. 

 
20.15 h  
 
 
 
 
In aansluiting op het verhaal van Bart de Weerd in januari van dit jaar zal Paul vertellen over zijn ervaringen n 
het Binntal sinds 1983. Het zal uiteraard gaan over Lengenbach, de grootste trekpleister van het dal, maar 
ook over de vele andere plaatsen die hij er bezocht, hoe die te bereiken zijn en de vondsten die er ook nu nog 
gedaan kunnen worden. 
 
Hij zal kort aandacht besteden aan een paar "gewone" mineralen van de Wannigletscher (niet de zeldzame 
waar Bart zijn aandacht vooral op richtte). Het grootste deel van het verhaal zal echter gaan over tochten 
naar en vondsten op vindplaatsen als de Gischi-gletscher, het Kriegalptal, Chummibort, het Mättital en de 
Fleschsee. Daarbij komen niet alleen klassieke Alpiene mineralen aan bod (zoals kwarts, rutiel, anataas, 
brookiet, epidoot, apatiet en hematiet), maar ook minder gewone als monaziet, uraanmineralen en zeolieten. 
Vanzelfsprekend horen bij dit verhaal ook een aantal anekdotes over de "Strahlers" van het dal, en last but 
not least mooie plaatjes van de prachtige en heel bijzondere flora (en fauna) van het dal. 
 
 

Paul Mestrom
"Binn, nog steeds een paradijs"

Axel Emmermann
"Vulkanische virtuositeiten op Hawaii" 
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Zaterdag 9 november 2013 - edelsteenkunde - Edegem 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h. 
 
Practicum : obsidiaan 
Vandaag gaan we weer met de praktijk aan de slag. De apparatuur is aanwezig en we 
onderzoeken deze keer obsidiaan, ook bekend onder de naam vulkanisch glas. Heb je ook 
exemplaren van dit gesteente in je verzameling, dan zouden wij het fijn vinden als je ze wil 
meebrengen om ze met de aanwezige apparaten te onderzoeken. Op deze vergadering is er ook 
de gelegenheid om edelstenen aan te kopen uit iemands erfenis. Meer gegevens over onze 
vergaderingen vind je zoals altijd op de website van de werkgroep, 
edelsteen.mineralogie.be 

 
 

MKA-nieuws 
 
 

Lidgeld 2014 

 
 
De leden worden verzocht het lidgeld 2014 over te maken op de MKA bankrekening. Het lidgeld en de 
regeling voor buitenlandse leden is ongewijzigd : 
 het lidgeld is wereldwijd : individueel 27 EUR of gezin 32 EUR. 
 leden die in België wonen ontvangen maandelijks het tijdschrift via de post zonder extra 

portkosten. 
 buitenlandse leden die maandelijks Geonieuws willen ontvangen via de post betalen extra 

portkosten : + 7 EUR (dus individueel 34-EUR of gezin 39-EUR). 
 buitenlandse leden die de hele Geonieuws jaargang in slechts één zending (in november) willen 

ontvangen moeten die extra portkosten niet betalen. Zij kunnen hun tijdschriften ook afhalen op 
Minerant of op de vergaderingen. (Buitenlandse leden die voor deze formule kiezen : gelieve dit 
aan de secretaris te melden en eventueel afspraken te maken voor tussentijdse afhalingen van het 
tijdschrift).  

 
Voor alle leden blijft er uiteraard ook de mogelijkheid om maandelijks het tijdschrift in een 
kleurenversie te downloaden van de website : www.minerant.org/mka/gn-digitaal.html.  Daarvoor 
moet men zich eenmalig registreren via www.minerant.org/mka/registreren.html. 

 
Uw voordelen als lid : 
alle activiteiten van de vereniging (vergaderingen, werkgroepen, uitstappen, website, …); tijd¬schrift 
Geonieuws; pdf-versie van het tijdschrift steeds in kleur via de website; e-boeken via de website; 
gratis boeken en tijdschriften ontlenen in de bibliotheek; gratis toegang op MINERANT voor leden en 

 Individueel Gezin Inclusief tijdschrift per post : 

België 27 EUR 32 EUR 10x per jaar, incl. verzendingskosten 

Andere 
landen 

34 EUR 39 EUR 10x per jaar, incl. extra verzendingskosten 

27 EUR 32 EUR Volledige jaargang in één zending in november 
IBAN: BE36 7895 8091 0281  -  BIC: GKCCBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. Marialei 43, 2900 Schoten, België 
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geregistreerde gezinsleden en nog véél meer ! 
 Belgische leden : in bijlage vindt u een overschrijvingsformulier, u kunt uiteraard ook gebruik 

maken van PC-banking met aanduiding van het lidnummer en de naam van het lid (zeker als de 
bankrekening op een andere naam staat) 

 Andere landen : gelieve uw bijdrage over te maken, vrij van kosten voor de begunstigde, op de  
M.K.A. bankrekening. Betalingen met de volledige IBAN en BIC code mogen u niet meer kosten 
dan een “gewone” binnenlandse betaling ! 

 
Voer de verrichting vandaag nog uit, zo verliest u het niet uit het oog (maak gebruik van 
de memodatum) ! 
 
Leden die voor 2013 een gezin-lidmaatschap betaalden, vinden achter hun lidnummer de code 'G' (op 
lidkaart of Geonieuws omslag). Leden toegetreden na 1 juli 2013 zijn reeds lid voor 2014 en dienen 
dus geen bijdrage meer te storten.  
 
U kunt alweer op onze eeuwige dankbaarheid rekenen door meteen te betalen ! 
 
 

Over te nemen : Living Stone - Stone Shop (Blankenberge) 

 
 

Nadine Vanacker zoekt een overnemer voor haar mineralen- en juwelen-
winkel "Living Stone - Stone Shop", Vissersstraat 47 in 8370 Blankenber-
ge. Het gaat om een zeer bloeiende zaak met zowel tal van vaste klan-
ten als een toeristen-publiek. Wat vele verzamelaars niet weten is dat je 
bij Living Stone niet alleen juwelen en siervoorwerpen vindt, maar ook 
een héél grote keuze aan systematische mineralen voor verzamelaars. 
Ook de collectie van haar vader, die een van de grootste mineralenver-
zamelingen van België heeft nagelaten, is te koop, liefst als één geheel, 
maar eventueel ook per lot of per stuk. 
 

Wie geïnteresseerd is in een overname van de winkel of van delen ervan neemt rechtstreeks tele-
fonisch contact op met Nadine Vanacker via  050 415628 of via e-mail info@livingstone-shop.be. 
Voor de geïnteresseerden worden de mineralen uiteraard ook per stuk of per lot verkocht.  
 
Je kan er ook een kijkje gaan nemen, dagelijks (behalve op dinsdag) van 10 tot 12 en van 14 tot 
18.30 h, en op zondag van 14 tot 18 h. Heel wat informatie vind je ook op de website 
www.livingstone-shop.be. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D2 PHASER – X-ray Powder Diffraction on a desktop 
  
The D2 PHASER is an amazing desktop X-ray diffraction tool 
enabling the analysis of poly-crystalline material. The D2 PHASER 
desktop diffractometer is equipped with an integrated PC and a flat 
screen monitor. The new and very easy-to-use workflow software 
DIFFRAC.SUITE allows measurement and analysis right out of the 
box.  
The D2 PHASER comes with a unique choice of detectors: 
 Scintillation counter for the entry into the world of X-ray powder 

diffraction  
 LYNXEYETM detector for collection of high quality X-ray powder 

diffraction data with unprecedented speed  
 XFlash® detector for simultaneous acquisition of X-ray powder 

diffraction and X-ray fluorescence data 
 
The D2 PHASER is the most compact and fastest, all-in-one crystal-
line phase analysis tool available on the market. It is mobile and 
easy to install with only the need for standard electrical power. The 
D2 PHASER is therefore ideal for laboratory or on-location operati-
on, in other words, it is a true Plug’n Analyze system. 
www.bruker-axs.com/d2phaser.html 
 

 
 

BRUKER BELGIUM s.a./n.v.      WWW.BRUKER.COM 
bruker@bruker.be                     Tel: +32 2 726 76 26 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
Mogelijk heb je in de twee vorige nummers van Geonieuws tevergeefs naar de eeuwenoude MKA-beur-
zenkalender gezocht... en hem niet gevonden. In de eerste plaats was dat te wijten aan plaatsgebrek in 
deze beide jubileum-uitgaven, maar er is meer aan de hand. Om verschillende redenen zullen wij de 
beurzenkalender in zijn huidige vorm niet verder publiceren. 
 
Het initiatief dateert nog van de tijd toen de dieren nog spraken (of beter : toen er nog geen internet 
was), en het voor de verzamelaars moeilijk was om informatie te vinden over mineralenbeurzen in bin-
nen- en buitenland. Met de huidige communicatiemiddelen, in het bijzonder het internet in al zijn ver-
schijningsvormen, leek het ons niet meer zinvol om elke maand heel veel werkuren te besteden aan het 
verzamelen (en verifiëren) van de nodige informatie die je sowieso gemakkelijk zelf kunt terugvinden. 
Dit betekent ook een besparing van een 15-tal pagina's per jaar, die beter voor redactionele artikels 
kunnen gebruikt worden. 
 
Anderzijds zullen we toch een compacte beurzenkalender in Geonieuws blijven opnemen, met de Belgi-
sche beurzen en een paar buitenlandse beurzen (Benelux en daarbuiten) die voor ons lezerspubliek rele-
vant zijn. Daarenboven zullen we op onze website de nodige links aanbrengen naar externe beurzenka-
lenders en andere informatiebronnen mbt de mineralenbeurzen wereldwijd. 
 
Montigny-le-Tilleul (BE), 2-3 november 2013, 9-17/9-13 h (ruil-beurs van 4M). 
Centre Culturel, rue Wilmet, Montigny-le-Tilleul 
Info : Francis Hubert, rue de Marbaix 70, 6110 Montigny-le-Tilleul.  
  071 517103,  francis.hubert@belgacom.net, www.quatrem.be 
 
Leuven/Wezemaal (BE), 3 november 2013, 11-17 h (HONA fossielenbeurs). 
Feestzaal "Wezemaal", Holsbeeksebaan 1, 3111 Wezemaal (bij Leuven) 
Info : info@hona.be, www.hona.be 
 
Luxemburg (LU), 9-10 november 2013, 10-18 h (mineralenbeurs). 
Luxexpo, 10 circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg 
Info :   00352 710512 of 00352 621621922,  wolffjb@pt.lu, www.luxmineral.com 
 
Liège (BE), 9-10 november 2013, 10-18 h (mineralenbeurs Intermineral van AGAB). 
Palais des Congrès, Esplanade de l'Europe 2, 4020 Liège 
Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, 4500 Huy. 
  085 232939,  liegeintermineral@gmail.com, www.agab.be 
 
Zwijndrecht (NL), 16 november 2013, 10-17 h. (Geode-beurs). 
Develstein College, Develsingel 5, NL-3331 GZ Zwijndrecht. 
Info : Nico Kuik, Patrijsstraat 63, NL-3353 BA Papendrecht. 
  0031 78 6156615,  nicokuik@hetnet.nl, www.geodezwijndrecht.nl/beurzen 
 
Antwerpen (BE), 16-17 november 2013, 12-18/10-17.30 h (beurs van ACAM) 
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2020 Antwerpen 
Info : Ghilaine Hofmans, p.a. ACAM vzw, Frans de L'Arbrelaan 12, 2170 Merksem. 
  0496 146503,  suzy.hofmans@telenet.be, www.acam.be/fairs 
 
Harelbeke (BE), 1 december 2013, 10-17 h (Lithos) 
Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke. 
Info :  Luc Verfaillie, Houtkaai 28, 8000 Brugge. 
  0474 758549,  stone-d-1971@telenet.be, www.lithos-harelbeke.org 
 
Haarlem (NL), 15 december 2013, 10-17 h (Nederlandse Lapidaristen Club) 
Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4, Haarlem. 
Info : D. Knoester, Ravestein 32, NL-2403 JK Alphenaan den Rijn 
  0031 172 432289,  haarlemsebeurzen@mineralennlc.nl, www.mineralennlc.nl 
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De column van Cronstedt 
 
 

Catalogeren - 
pergamijn 
 
T’is immer goed in eigen boe-
zem te kijken, zei … Dolly Par-
ton? Enfin, wat ik maar wou 
zeggen, is dat zelfkennis het 

begin van de wijsheid is, of zoiets. Dus zit ik nu 
met een vreselijke kater. Want ook al beschouw ik 
mezelf als een fervent mineralenverzamelaar, toch 
heb ik geen verzameling. Althans niet volgens een 
goede vriend van me. Hij ziet "het bij elkaar bren-
gen van een (groot) aantal stenen in een relatief 
kleine ruimte (huis) door één persoon met niet al 
te veel orde" niet als een echte verzameling, maar 
eerder als een toevallig (en waarschijnlijk best ge-
zellig) samenzijn van diezelfde specimens. Volgens 
hem kan je pas van een échte mineralenverzame-
ling spreken, als al je steentjes netjes gecatalo-
geerd zijn. En daar wringt bij mij nu net het 
schoentje… 
 
Een catalogus aanleggen… ik heb er vaak aan ge-
dacht, maar veel verder is het nooit gekomen. Je 
weet wel, die klassieke mix van “te weinig tijd” en 
"“geen idee van de juiste manier om zoiets te 
doen". Met de computer misschien? In deze mo-
derne tijden waarschijnlijk wel de beste aanpak, 
maar toen ik startte met verzamelen, waren er 
nog geen PC’s. Toen had men nog de gewoonte 
om alle specimens te noteren in een boek en alzo 
ganse catalogi te vullen met sierlijk handschrift.  
 
Of om steekkaarten te maken van elk exemplaar, 
en die netjes te bewaren in fichebakken. Een volg-
nummer, aangebracht op het specimen (of op iets 
dat vast hangt aan het specimen), bracht je 
steeds feilloos bij de juiste steekkaart. Maar wat 
moest je in ’s hemelsnaam beginnen met (alle) 
bijhorend(e) etiket(ten)? 
 
Onlangs was ik op bezoek bij een respectabele 
heer op rijpe leeftijd die voor dit probleem een 
zeer eenvoudige oplossing bedacht had. In plaats 
van steekkaarten, gebruikte hij omslagen. Geen 
gewone briefomslagen, maar van die grote, trans-
parante omslagen van pergamijn, die de postze-
gelverzamelaars gebruiken om grotere hoeveelhe-
den postzegels in te bewaren. Op de omslag 
rechts bovenaan stond het (referentie)nummer 
van het specimen, en in de enveloppe zaten net-
jes alle oude(re) etiketten. Daarnaast had hij 

enkel nog enkele ringmappen met losse bladeren, 
waarop hij zijn aanwinsten noteerde. Ook hier 
eerst het nummer, gevolgd door de info die op het 
etiket stond en de info over de aanwinst zelf 
(meestal datum van aankoop en prijs). 
 
Het systeem beviel me wel, omdat het enerzijds 
heel eenvoudig is en niet veel tijd in beslag 
neemt, en anderzijds toch alle info kan bewaren 
die ik wou bewaren. De bijhorende ringmappen 
zijn niet absoluut noodzakelijk, je kan immers ook 
gewoon alle info noteren op de omslag zelf, of op 
een bijkomend blaadje dat mee in de enveloppe 
gaat. Pergamijn is een speciale lucht- en waterre-
sistente papiersoort, en zou naar het schijnt veel 
langer meegaan dan gewoon papier, minstens 
zo’n 200 jaar… . 
 
In de pergamijnen omslagen bleken nog enkele 
andere interessante dingen te zitten. Zo had de 
verzamelaar er ook steeds zijn eigen etiketten in-
gestoken. Indien een specimen vervangen werd 
door een beter exemplaar, kon de voorganger on-
middellijk de verzameling verlaten, voorzien van 
alle info én een mooie etiket verwijzend naar zijn 
eigen verzameling. 
 
En gezien zijn hoge leeftijd, had hij de laatste ja-
ren ook naamkaartjes bijgehouden van alle bezoe-
kers die zijn verzameling bewonderd hadden, en 
hun voorkeur voor een bepaald specimen hadden 
uitgedrukt. Je weet wel, in het genre van "Jef, als 
je ooit beslist van dit prachtexemplaar weg te 
doen, dan wil ik dat!". Of: "Als jij er niet meer 
bent, dan…". Het klonk misschien wat luguber, 
maar ik vond het wel een uitstekend idee. De 
kans dat zijn verzameling op de vuilnisbelt be-
landt, is hierdoor quasi nihil. En dat is toch ook 
mooi meegenomen.  
 

Pergamijnen groetjes, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Ik ben (bijna) steeds te bereiken via 
axel.cronstedt@mineralogie.be !
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"Apatite - the great pretender" 
 
 
 

Raymond Dedeyne      
 

 
Uitgegeven door Lithographie Ltd, Denver, Colorado in 2013. 
Deel 17 in de Engelstalige reeks ExtraLapis 
Diverse auteurs, ISBN 978-0-9836323-3-7 
128 pp., 210 x 295 mm, 650 gram, softcover 
32 EUR (Lapis D) of 35 USD (Mineralogical Record USA) 
(beide prijzen excl P&P) 
 
 
 
De traditie wil zo stilaan dat op de beurs van Tucson een nieuw 
deel uit de Engelstalige reeks extraLapis wordt voorgesteld en 
dit jaar vormt daarop geen uitzondering. De inkt van het vorige 
nummer (Nr. 16: "Amethyst - uncommon vintage") is nog maar 
amper droog of daar komt het volgende deel al op ons af: een 
monografie over apatiet (hier gebruikt als verzamelnaam voor 
het mineralogisch trio fluorapatiet/hydroxylapatiet/chloorapa-
tiet). De neventitel “The Great Pretender” (de grote huichelaar, 
bedrieger) is ontleend aan het muzikale wereldsucces uit 1955 

van The Platters (waar is de tijd van toen?) en verwijst naar de naamgeving van het mineraal dat 
historisch frequent met andere gelijkaardige mineralen werd verward (cfr. het Griekse ”apatein”, 
wat bedriegen, misleiden betekent).  
 
Inhoudelijk worden bij wijze van introductie zowel apatiet als de apatietsupergroep (een verzame-
ling van meer dan 40 mineraalsoorten met een gelijkaardige kristalstructuur) voorgesteld aan de 
hand van hun fysische eigenschappen (6 pp) - de nadruk ligt hierbij vooral op het kristallografisch 
aspect. Daarna wordt dieper ingegaan op kleur en luminescentie (8 pp). Dan volgt een kort over-
zicht van de geschiedenis van apatiet (3 pp), waarbij we nader kennis maken met de type vind-
plaats Ehrenfriedersdorf in het Duitse Harzgebergte. Het theoretisch gedeelte wordt afgerond met 
een uitgebreid overzicht van de geologie van het mineraal (7 pp). 
 
Vervolgens start een wereldreis, waarbij de belangrijkste vindplaatsen worden aangedaan. Eerst 
komen de VS aan bod met niet minder dan 10 pp (per slot van rekening is dit een Amerikaanse 
uitgave!).  
 
Daarna komt Canada aan de beurt (10 pp): naast het onherbergzame noordwesten krijgt hier 
vooral de zuidoostelijke CMB (Central Metasedimentary Belt) aandacht. Pittig detail: een reuzen-
kristal van 500 pond hieruit afkomstig werd in 1878 in Parijs tentoongesteld - het oorspronkelijke 
kristal zou nog groter zijn geweest, ware het niet dat de scheepskapitein vond dat het aan boord 
teveel plaats innam en het prompt in kleinere stukken liet breken!  
 
Dan volgt Mexico (6 pp) waar vooral de legendarische “ijzerberg” Cerro de Mercado opgevoerd 
wordt (voor meer details hierover zij verwezen naar de uitgebreide bijdrage hierover in Mineralogi-
cal Record 5/ 2011 ). Hier werden de geeloranje apatietkristallen - vele daaronder van slijpkwaliteit 
- vooral beschouwd als een vervelende onzuiverheid die nefast was voor de staalkwaliteit: vóór 
1985 werden ze door vrouwen en kinderen met de hand uitgesorteerd en verkocht voor 5 dollar 
per … emmer!  
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De tocht gaat verder naar Brazilië (13 pp) waar vooral de pegmatieten van Minas Gerais aan bod 
komen. Het Zuid-Amerikaans continent wordt afgerond met een bespreking van apatiet uit de An-
des - voornamelijk Peru, Bolivia en Columbia. 
 
Voor Europa kan Panasquiera onmogelijk op het appel ontbreken (12 pp) - hier krijgen we er zelfs 
nog een reeks beschouwingen omtrent specimenvervalsingen en -reparaties bovenop. Apatiet uit 
de Alpen (4 pp) gaat vooral over Zwitserland en de Oostenrijkse Knappenwand en Zillertal.  
Azië laat zich vertegenwoordigen door Noord Pakistan (10 pp - Gilgit en Baltistan), Afghanistan (2 
pp - Nuristan, waar het moeilijk ontginnen is door een gebrek aan springstof: dat komt ervan als 
die quasi volledig door de bermbomindustrie wordt opgeslokt!) en Japan en China (5 pp). Dan is 
het de beurt aan apatiet uit Rusland en de vroegere USSR-deelstaten (9 pp). Veel aandacht gaat 
hier uiteraard naar het schiereiland Kola met ’s werelds grootste apatietvoorkomen: hier is de apa-
tiet- (lees: meststoffen) industrie zó belangrijk dat er een complete stad (Apatity) naar werd ge-
noemd (tenzij natuurlijk de naam rechtstreeks uit het Grieks is afgeleid en aldus voor “stad van be-
driegers” staat - met die Russen weet je maar nooit?!?). Hier blijkt zelfs hoe apatiet ooit van recht-
streeks militair belang is geweest: eens bestookte Peter de Grote de Zweden met sferische apatiet-
concreties als kanonskogels. 
 
Daarmee is de wereldreis dan voltooid - we verlaten onze planeet en gaan nog even de ruimte in 
voor meteoritisch apatiet (4 pp) om tenslotte af te sluiten met 5 bladzijden literatuurreferenties 
voor wie er maar niet genoeg kan van krijgen. 
 
U hebt het al gemerkt: deze monografie geeft een behoorlijke en zeer uitputtende behandeling van 
een onderwerp waarover bij mijn weten momenteel geen andere populariserende lectuur bestaat. 
De afzonderlijke hoofdstukken zijn stuk voor stuk geschreven door auteurs die expert zijn in hun 
eigen deelgebied - zoals Alfredo Petrov, Dudley Blauwet, Jaroslav Hyrsl, Luiz Menesez om er maar 
een paar met naam te noemen en dan doe ik alle anderen die niet worden vermeld hiermee tege-
lijk zwaar onrecht aan. Voor de illustraties tekenen dan weer een hele resem fotografen die allang 
hun sporen hebben verdiend - tenminste als namen als Roberto Appiani, Joe Budd, Jordi Fabre en 
Jeff Scovil u iets zeggen? 
 
Het valt echt niet mee om nog suggesties te verzinnen die dit werk nóg completer en nóg beter 
zouden kunnen maken. Tenzij misschien het feit dat Afrikaanse apatietlocaties totaal niet aan bod 
komen: nu staat dit werelddeel inderdaad wel niet zo direct bekend om zijn overvloedige en spec-
taculaire specimens maar een kleine bijdrage over pakweg apatiet uit Imilchil, Marokko zouden hier 
niet hebben misstaan. 
  
Misschien toch nog wel deze verwittiging voor aspirant lezers: door zijn aantrekkelijke lay-out en 
fotowerk oogt dit werk bedrieglijk als één van de vele “eye-candy” uitgaven waarmee we de dag 
van vandaag regelmatig worden geconfronteerd. Wat hier voorligt is echter geen koffietafelboek of 
geen zoveelste "praatjes bij plaatjes"-publicatie, integendeel: door de grondige behandeling van de 
diverse onderwerpen is het veel diepgaander. Maar dat betekent helaas tegelijk dat de tekst occa-
sioneel iets moeilijker toegankelijk is: dit geldt zowel voor het theoretisch gedeelte als voor enkele 
van de vindplaatsbesprekingen. Dat wil dan ook weer niet zeggen dat je een door de wol geverfde 
kristallograaf of geoloog moet zijn om te begrijpen waarover het gaat, maar enige basiskennis ter 
zake is toch wel meegenomen. Maar uiteraard kun je dit werk de degelijkheid van de tekst moeilijk 
als een gebrek aanrekenen!  
 
Samenvattend: deze publicatie is eens te meer een voltreffer voor de uitgevers van de reeks 
ExtraLapis (E), die hiermee ten overvloede bewijzen dat ze bij elke nieuwe editie van sterk naar 
sterker gaan.               
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Mineraal van de maand 
trolleiet 
 
 

Rik Dillen 
 
Door de themanummers met betrekking tot het gouden jubileum van de Mineralogische Kring Ant-
werpen werd het mineraal van de maand eventjes naar de achtergrond verdrongen, maar uitstel 
hoeft geen afstel te zijn... hier zijn we weer, met een kersvers mineraal.  
 
We vertoeven in het aangename gezelschap van de fosfaten, en zullen ons deze keer toespitsen op 
trolleiet, dat we situeren in de lipscombiet-trolleiet groep : 
 
richelliet Ca3Fe3+

10(PO4)8(OH,F)12.nH2O 
trolleiet Al4(PO4)3 (OH)3

lipscombiet Fe2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2

zinclibscombiet ZnFe3+
2(PO4)2(OH)2 

 
Een klein deel van het Al in de formule kan vervangen worden door Fe3+ (Blomstrand, 1868). 
Trolleiet is monoklien, puntgroep 2/m, met roosterparameters a = 18.894 Å, b = 7.161 Å, c = 
7.162 Å, β = 99.99° en Z = 4. De structuur werd in 1964 opnieuw bestudeerd door Sclar et al., en 
meer in detail in 1974 door Moore en Araki. Het vormt lamellaire tot massieve aggregaten. Herken-
bare kristallen zijn helaas zo goed als onbestaande. Het vertoont een onduidelijke splijting in twee 
richtingen, en de breuk is effen tot conchoidaal. Het is zowat het hardste fosfaatmineraal (8.5 in de 
schaal van Mohs !), en de densiteit is ongeveer 3.09. 
 
Het mineraal is wel goed herkenbaar op de specimens door zijn typisch pastelblauwe kleur met een 
groenige zweem. De glasglans is moeilijk waarneembaar. 
 
Het komt voor in amphiboliettische metamorfe gesteenten. 
Vaak komt het voor samen met een paar andere specifieke fosfaten, o.a. augeliet, goyaziet, 
lazuliet en berliniet, en het voelt zich erg op zijn gemak in de korrelgrenzen tussen goyaziet en 
lazuliet, en ook tussen berliniet en augeliet (Linnemann, 2007). 
 
In totaal zijn wereldwijd een vijftiental vindplaatsen bekend zodat trolleiet 
toch al eerder tot de zeldzame soorten behoort. 
 
Trolleiet werd ontdekt in de Västanå ijzerertsmijn, Näsum, Bromölla, 
Skåne, Sweden, en in 1868 beschreven door Blomstrand. In de oudere 
literatuur is de schrijfwijze Westanå i.pl.v. Västanå. Het vormt hier bleek 
grijsblauwe korrels en aggregaten, en komt voor samen met o.a. lazuliet, 
berliniet en een hele reeks andere interessante mineralen. De Västanå 
ijzerertsmijn is trouwens niet alleen de type-vindplaats voor trolleiet, 
maar ook voor attakoliet, augeliet en berliniet. 
 
Ook ons "eigenste" ottréliet zou er voorkomen, naast chloritoid... hetzelf-
de probleem dus als het mineraal uit de streek van Ottré : afhankelijk van 
de verhouding Mn/Fe heb je met choritoid dan wel met ottréliet te doen, 
en op zicht is het onderscheid onmogelijk te maken. Deze kleine ijzererts-
mijn was actief van 1804 tot 1916. 
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De mijn behoort tot dezelfde geologische formatie als de plaats waar wij deze maand de mosterd, 
pardon, de trolleiet, vandaan haalden, namelijk Hålsjöberg in Värmland, en ook nog een derde 
vindplaats van trolleiet, namelijk Hökensås, Tidaholm, Västergötland. 
 
Op de Halsjöberg werd in een kleine groeve kyaniethoudende kwartsiet gewonnen als aluminium-
erts. De groeve wordt in de literatuur vermeld sinds het begin van de vorige eeuw, en wordt (werd 
?) uitgebaat door Svenska Kyanite AB. Het is overigens de typevindplaats voor arrojadiet-(SrFe) en 
svanbergiet, dat er al in 1851, lang voor de opening van de groeve, ontdekt werd. 
 
Het materiaal dat we deze maand aanbieden bevat licht-grijsblauwe korrelige aggregaten die 
vooral uit trolleiet bestaan, met wat bijmenging van o.a. berliniet (niet op zicht te onderscheiden) 
en scorzaliet (donkerder blauw gekleurd). De bruine korrels die je op de meeste specimens vindt 
zijn rutiel. 
 
Een andere vindplaats die soms vertegenwoordigd is in Belgische verzamelingen is de Buranga 
pegmatiet in Rwanda, de typevindplaats voor gatumbaiet, bertossaiet en burangaiet. Nog in 
Rwanda werd trolleiet gevonden in de Rubindi pegmatiet, tevens type-vindplaats voor een nog 
niet zolang geleden ontdekt fosfaat, ferrorosemaryiet (Hatert et al., 2004/2005).  
 
Van de Amerikaanse vindplaatsen is de Champion mine, White Mountain, Laws, Inyo County, Ca-
lifornia wel de bekendste. Ook van deze vindplaats circuleren heel wat specimens onder verzame-
laars. Het gaat om een oude sillimaniet-groeve die uitgebaat werd door de Champion Sillimanite 
Corporation. 
 
Verder komt trolleiet nog voor op enkele vindplaatsen in Japan, Madagascar, Australië en 
Rusland. 
 
Scorzaliet in kwarts wordt wel eens verwerkt tot en aangeboden als siersteen. Als je een paar 
voorbeelden wil zien moet je maar eens naar "trolleite" zoeken op E-Bay. 
 

Trolleiet werd genoemd naar Hans Gabriel Trolle-Wach(t)meister 
(1782-1871), een Zweeds scheikundige (de "t" tussen haakjes duidt 
aan dat sommige bronnen de t wél schrijven, andere niet). 
Oorspronkelijk was deze merkwaardige man kanselier van justitie in 
Årup, en bekleedde hij een aantal andere belangrijke politieke, so-
ciale en gerechtelijke functies. Maar zijn bewondering voor die an-
dere beroemde chemicus, Jacobus Berzelius, was zo groot, dat hij 
op 35-jarige leeftijd vroeg om in diens laboratorium te mogen ko-
men werken. Later richtte hij zelf laboratoria op, o.a. in Årup. 
Gedurende de daaropvolgende 30 jaar wisselden "Professor Berze-
lius" en "His Excellency" meer dan 400 brieven uit (Trofast, 1998). 
Details over de gezamenlijke projecten van Trolle en Berzelius wer-
den o.a. beschreven door Schutt (1997), en de complete levensloop 

van de merkwaardige chemicus werd in 1864 gepubliceerd door G. Anrep. 
 
Mispak je overigens niet als je via Google naar deze Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister zoekt : je 
stoot op een aantal hits voor een andere Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister, huidige bewoner van 
een van de mooiste kastelen van Zweden (zijn echtgenote is kleedster in de koninklijke hofhou-
ding), die met het mineraal trolleiet voor zover bekend niets te maken heeft. 
 
Type-materiaal van trolleiet wordt bewaard in de collecties van de universiteit van Wroclaw in 
Polen onder nr. II-9575. 
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Sainte-Marie-aux-Mines 2013 : 
de jubileumeditie. 
Was er wel iets nieuws te zien ? 
 
 
 

Raymond Dedeyne 
 

 
Toen in 1962 François Lehmann voor het 
eerst een bescheiden mineralenbeursje in 
een godvergeten nest met de naam 
Sainte-Marie-aux-Mines inrichtte had de 
brave man er hoogstwaarschijnlijk niet het 
minste vermoeden van dat dit gebeuren 
de volgende vijftig jaar gestaag zou 
uitgroeien tot het mastodontevenement 
zoals we dat heden ten dage kennen: de 
derde grootste mineralenbeurs ter wereld, 
met om en bij de duizend standhouders. 
 
Jawel, dit jaar tekende Sainte-Marie voor 
de vijftigste jubileumversie van de beurs 

die het stadje pas echt op de kaart zette. Na de perikelen van verleden jaar waarbij de beurs ei-zo-
na verhuisd werd naar het nabijgelegen Colmar - was dit de tweede editie die geheel werd ver-
zorgd door het stadje zelf, onder leiding van zijn energieke burgemeester Claude Abel. En van deze 
taak hebben ze zich met brio gekweten: vergeleken met de vorige editie waren de organisatie nóg 
efficiënter, het personeel nóg vriendelijker en de algemene stemming nóg beter. 
 
Het valt echt niet mee om punten voor verbetering aan te duiden. OK - het weer gedurende de 
eerste dagen was ronduit slecht, maar dat kun je de organisatie moeilijk ten euvel duiden. Dit jaar 
vatte ik mijn beurs al aan op woensdagmorgen vroeg met de gewaardeerde hulp van een bevrien-
de standhouder die mij de vereiste toegangsdocumenten bezorgde (probeer het maar niet zonder: 
als gewone sterveling-verzamelaar kom je er gewoonweg niet in!). De lucht oogde wel niet bijster 
goed, maar optimistisch als we zijn toog ik overmoedig ten strijde in sandalen, korte broek en T-
shirt (in je bloot bovenlijf maak je je de dag van vandaag zonder tattoos toch maar hopeloos bela-
chelijk). Dat is me voor de godganse dag echter wel zuur opgebroken: bitter koud en hopeloos 
zwaar bewolkt met om het kwartier een regenbui om mij te herinneren aan mijn vestimentaire 
lichtzinnigheid. Naar de avond toe werd ik als apotheose dan nog eens vergast op de o zo typische 
en niets ontziende stortbui waarvan ik tot dan toe dacht dat ze er in Sainte-Marie enkel hete dagen 
mee plegen af te sluiten. De daaropvolgende donderdag en vrijdag waren al niet veel beter, maar 
op zaterdag en zondag zou het weer beter geworden zijn - dat laatste heb ik echter van horen zeg-
gen, want toen was ik al weer op weg naar huis. 
 
Als ik dan toch een negatief punt op rekening van de organisatie moet schrijven dan misschien dit: 
ten behoeve van zowel de mineralen- als de gem-beurs werden dit jaar nieuwe terreinen aange-
boord. Dat op zich is uiteraard alleen maar toe te juichen, ware het niet dat in het geval van de mi-
neralenbeurs dit niet op afdoende manier voor de bezoekers werd aangeduid. In het stadspark 
Jules Simon werden in één grote tent en in een stel kleinere voor het eerst zo’n vijftig standhou-
ders ondergebracht - verschillende hiervan waren nieuw en voor de verzamelaar hoogst interes-
sant. Om toegang te krijgen tot deze ruimte had je aan (de oude) kassa 2 enkel de straat over te 
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steken en even je toegangsticket te laten zien aan (de nieuwe) kassa 2b. Maar wat wil je: mensen 
(en dus ook mineralenverzamelaars) zijn nu eenmaal gewoontedieren en alle verwittigingborden, 
plattegronden en wegwijzers ten spijt hebben velen de weg naar de nieuwe ruimte niet gevonden. 
Uiteraard waren de betrokken standhouders hier helemaal niet mee opgezet, want die zagen uit-
eindelijk maar een fractie van het totaal aantal beursbezoekers hun tafels passeren. Volgend jaar 
moet dit beslist beter! 
 
Niettegenstaande alle positieve is het bij een bepaalde categorie verzamelaars blijkbaar toch nog 
bon ton om te beweren dat Sainte-Marie niets nieuws te zien bood en dat alles er veel te duur 
was. Wat de eerste vaststelling betreft: een massaal aanbod van spectaculaire nieuwe vondsten 
bleef dit jaar inderdaad achterwege - evenals trouwens in de recente beurzen van Tucson en Mün-
chen. Vergeet daarbij echter niet dat we op dat gebied de laatste jaren effenaf verwend geweest 
zijn: vooral de niet aflatende stroom nieuwigheden uit China kon eenvoudigweg niet blijven duren. 
Maar wie echt bereid is zijn ogen de kost te geven vond ook dit jaar zonder veel problemen nog al-
tijd tal van kleinere nieuwigheden of “herontdekte” mineralen uit langvergeten klassieke locaties of 
buitenkansjes uit de liquidatie van een of andere oude verzameling - zoals ik hierna ten overvloede 
zal proberen aan te tonen. Maar daartoe moet je de beurs wel in detail hebben gezien, wat een-
voudigweg niet kan op één enkele dag: ikzelf spendeer hieraan typisch drie dagen intensief zoeken 
van negen uren elk, en dan nog kun je er donder op zeggen dat ik niet alles gezien heb. Je moet 
er ook tijdig zijn - hoe vroeger hoe liever. Echte koopjes zie je zienderogen verdwijnen van de 
woensdag naar de vrijdag toe; op zaterdag vind je enkel nog het sterk afgeroomde deel van wat 
origineel toch al in zeer ruime mate aanwezig was en Sainte-Marie op zondag is eigenlijk voor toe-
risten. Verder verdient het ook aanbeveling je beursbezoek in de mate van het mogelijke voor te 
bereiden: het loont om de verslagen van de grotere beurzen zoals Tucson en München eens door 
te nemen zoals die worden gepubliceerd in de internationale literatuur - zo blijf je min of meer op 
de hoogte van het reilen en zeilen op de internationale mineralenmarkt. 
 
En was Sainte-Marie nu echt zo duur? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. Sommige hande-
laars hanteerden inderdaad van te hoge naar occasioneel zelfs totaal losgeslagen prijzen - een 
praktijk waaraan vooral de hedendaagse Amerikaanse wijze van mineralenmarketing schuld heeft. 
Dat wil dan ook weer niet zeggen dat elk specimen met een hoog prijskaartje automatisch over-
prijsd is: zeldzaamheid, perfectie en esthetiek dienen nu eenmaal betaald te worden. Waar het 

 Sainte-Marie-aux-Mines editie 2013. Foto  Rik Dillen 
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echter om gaat is dat je als verzamelaar toch nog geredelijk stukken zoekt (en vindt) waarvan de 
prijs past binnen je eigen prijsklasse en waarvan je zelf vindt dat je waar voor je geld krijgt - niets 
meer, niets minder. Bovendien betaalt - tenminste in mijn ervaring - in Sainte-Marie nagenoeg nie-
mand een vraagprijs: hier kun je je onderhandelingstalenten de vrije teugel laten en kortingen van 
minimum 10 tot meer dan 50 % zijn daarbij realiseerbaar. Dit jaar bood vooral het negotiëren bij 
Chinezen en Indiërs onverhoopte perspectieven: hun omzet over de eerste beursdagen bleef ge-
voelig beneden de verwachtingen (volgens sommigen door het slechte weer - volgens anderen dan 
weer door de aanhoudende Europese economische crisis) en dat deed vele handelaars al vroeg be-
sluiten om dan toch maar voor het omzetvolume te gaan. Het eindresultaat was dat sommigen al 
op vrijdag op hun betere specimens spontaan discounts van 50% aanboden (normaliter worden 
dergelijke reducties enkel op zondag toegekend en dan enkel op specimens van doorgaans minde-
re kwaliteit) - en dan moest het echte onderhandelen nog beginnen! Het spreekt voor zich dat ik 
daar mijn voordeel heb bij gedaan. 
 
Maar laten we eens kijken wat er nu precies allemaal te vinden was. We beginnen met China, een 
land dat in veel mineralenverzamelingen nog altijd schromelijk ondervertegenwoordigd is. Daar-
voor waren vroeger verschillende redenen, maar die zijn tegenwoordig zo onderhand één voor één 
achterhaald: er is een ruim aanbod aan schitterende specimens in alle prijsklassen; die zijn heden 
ten dage van langs om meer goed gedocumenteerd en de benodigde achtergrondliteratuur is - 
voornamelijk dank zij Berthold Ottens - degelijk en vlot beschikbaar. En wat vervalsingen betreft: 
occasioneel werd (en wordt) met verf- en lijmkwast inderdaad wel een en ander bijgewerkt, maar 
noem mij de nationaliteit die zich hier niet aan bezondigt. Overigens: een verwittigd man is er twee 
waard en de meeste “verbeteringen” zijn relatief primitief en met wat ervaring redelijk gemakkelijk 
te onderkennen. 
 
Zoals min of meer was te verwachten betekende dit jaar de definitieve doorbraak voor mineralen 
uit Guanghang, Binnen Mongolië. In 2011 maakten die al een schuchtere entree op de beurs, voor-
namelijk met (zeer dure!) specimens hedenbergiet en ilvaiet (nvdr het ilvaietspecimen op de foto 
hieronder kostte 15000 EUR bij Pregi Gemme). Verleden jaar kon je met wat geluk en een dikke 
portefeuille ook al een arsenopyriet en een löllingiet op de kop tikken maar dit jaar gaan de sluizen 
pas volledig open: praktisch elke Chinese handelaar die zichzelf ietwat respecteert biedt 
Guanghang specimens aan die kwalitatief van redelijk tot zeer goed kunnen worden bestempeld en 

IIllvvaaiieettkkrriissttaalllleenn  vvaann  BBiinnnneenn--MMoonnggoolliiëë..  
FFoottoo    RRiikk  DDiilllleenn 
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dat tegen prijzen die zij het wel niet echt laag, dan toch al een stuk redelijker zijn dan voorheen 
het geval was. Je weet niet wat je eerst moet kiezen: dubbelbeëindigde ilvaiet, uitwaaierende 
bundels hedenbergiet, andradiet in verschillende kleurschakeringen, magnetiet, kwarts in diverse 
verschijningsvormen (prasem-, scepter-, artisjok-, groene-), arsenopyriet in typische waaiervorm, 
samengestelde löllingietkristallen tot 10 cm groot, witgrijze scheeliet (duur), helviet (peperduur),… 
En vergeet vooral niet de fluoriet in diverse kleuren en kristalvormen: groene, violette, roze, groen- 
op violette (twee generaties) die zowel als kubische, octaedrische als kuboctaedrische kristallen 
voorhanden zijn. Het indrukwekkendste is hier echter wel wat onder de goed gekozen naam van 
“ice cubes” wordt aangeboden: volledig kleurloze en doorzichtige kristallen tot 2 cm groot die 
tegelijkertijd zowel kubische, octaedrische als dodecaedrische karakteristieken demonstreren. Wie 
verkondigde daar weer dat er in Sainte-Marie niets nieuws te zien was? 
 
Wat Chinese nieuwigheden betreft noteren we verder nog witte torenvormige pagodes van calciet 
uit Leiping, Hunan die intens rood fluoresceren. Wenshan, Yunnan kenden we uit het verleden al 
als de bron van menige bizarre calcietvorm, maar ditmaal verrast Hunan Sinophile Mineral Museum 
(waarom Chinese mineralenhandelaars altijd weer de term “museum” in de naam van hun business 
moeten inbouwen is mij een raadsel) ons toch weer met witte koraalachtig vertakte structuren die 
bij nazicht met de handloupe dan toch weer volledige kristallijn (en ongeschonden!) blijken opge-
bouwd te zijn. De sideriet/chalcopyriet/tetrahedriet combinaties die verleden jaar zo talrijk aanwe-
zig waren zijn dit jaar enkel nog te vinden bij enkele handelaars die er fabelachtige prijzen voor 
verlangen en die blijven volhouden dat ze uit Dahongshan, Yunnan komen - niettegenstaande 
Ottens’ schitterende bewijsvoering in Lapis 2013, 2 dat Kaiwu, Guizhou de correcte vindplaats is. 
 
Ook interessant zijn kwalitatief zeer goede specimens uit sommige ondertussen klassiek geworden 
Chinese mijnen die nu aan een fractie van de toenmalige prijs worden aangeboden: dit laat zich 
waarschijnlijk verklaren door een ondertussen opgetreden marktverzadiging terwijl de betrokken 
mijnen verder goede specimens blijven voortbrengen. Voorbeelden hiervan zijn de cinnaber twee-
lingen uit Tongren, Guizhou; scheelietkristallen van ettelijke centimeter uit Xuebaoding, Sichuan en 
de overbekende groene pyromorfiet uit Daoping, Guangxi. Wie die nog niet in zijn verzameling had 
(of wie toentertijd moest tevreden zijn met een kwalitatief minder exemplaar) kan hier zijn slag 
binnenhalen! Ik doe zelf mijn voordeel met een rondom rond ongeschonden antimonietspecimen 
uit Nandan, Guangxi en met een handstuk dat bezaaid is met tot 5 cm lange, perfecte calcietskale-
noëders uit Daye, Tonglushan, Hubei - twee generaties, fantoom en rood gekleurd door koperin-
sluitsels. Dat laatste had ik al sinds enkele beurzen op het oog, maar telkens moest ik verstek laten 
gaan vanwege onverantwoord hoge vraagprijzen. Als ik ditmaal quasiachteloos en zonder veel 
hoop vraag wat dat ding dan wel moet kosten kan ik mijn oren niet geloven als de verkoper zonder 
verpinken “25 Euro” debiteert. Ik vergeet van verbouwereerdheid nog verder af te dingen… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scheeliet van Huya, 
Xuebaoding, Sichuan, 
China. Kristal van 
ongeveer 5 cm. 
Foto  Rik Dillen. 
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Globaal gezien moet ik de Chinezen nageven dat ze over de laatste jaren een grote sprong voor-
waarts gemaakt hebben (om het in hun eigen terminologie te stellen) op het gebied van kwaliteit 
en documenteren van specimens. Veel stukken zijn tegenwoordig van een goede tot uitstekende 
kwaliteit. En waar de doorsnee Chinese handelaar in een niet zo ver verleden tot niet veel meer in 
staat was dan om prijzen op een rekenmachientje in te tikken en je daarna vragend aan te kijken 
krijg je tegenwoordig meer en meer te maken met mensen die goed weten wat de verzamelaar wil 
en wat ze zelf aan te bieden hebben. Vroeger keken ze vreemd op wanneer zo’n Westerse snoes-
haan met handen en voeten probeerde uit te leggen dat hij wilde weten waar hun specimen van-
daan kwam - daarna volgde typisch zo’n vijf tot tien minuten uitzichtloos over-en-weer gegesticu-
leer in een niet nader te omschrijven gebarentaal totdat de arme man in kwestie het tegen alle 
verwachtingen in uiteindelijk toch scheen te vatten en je op samenzweerderige toon met een bre-
de glimlach toevertrouwde dat het ging om een specimen uit - jawel - tsjaina!. Nu snappen ze snel 
waarover het gaat en kunnen de meesten zich uitdrukken in een behoorlijke kwaliteit Engels (in al-
le geval beter dan dat van veel Fransen en Italianen!) en waar dat nog niet het geval mocht zijn 
vragen ze snel om assistentie van een collega die de taal wél machtig is. Nu weet ik wel dat ieder-
een zomaar vindplaatsdata kan spuien maar als je naderhand hun gegevens gaat natrekken in de 
literatuur of op MinDat dan blijkt van langs om meer dat wat ze je wijsmaakten wel degelijk steek 
houdt! 
 
Laat mij dit Chinees hoofdstuk afsluiten met nog dit pikant detail: de Chinezen waren niet enkel in 
Sainte-Marie om mineralen te verkopen maar ook om te kopen. Een partij goede Spaanse fluorie-
ten vertrok in alle geval al richting Oosten. Zou het dan toch waar zijn dat ze daar ook al aan het 
verzamelen geslagen zijn? 
 
Een ander land dat mij (mineralogisch tenminste) nauw aan het hart ligt is India - en ook dat heeft 
dit jaar niet ontgoocheld. Het zou getuigen van een verregaande wereldvreemdheid om uit de Dec-
can Traps een reeks voorheen onbeschreven, splinternagelnieuwe mineralen te verwachten, maar 
telkens ontdekken ze binnen het hun toegemeten palet van mineraalsoorten, kleuren en kristalvor-
men toch weer enkele aantrekkelijke nieuwe combinaties. 
 
In Lapis 2013, 3 beschreef Berthold Ottens als addendum aan het Tucsonverslag een nieuwe varië-
teit apophylliet uit Chalisgaon: steilpiramidaal zonder zichtbare prismavlakken en diepgroen 
gekleurd door celadonietinsluitsels. Een dergelijke publiciteit heeft haar effect duidelijk niet gemist: 
voor specimens die op de keper beschouwd esthetisch niet eens zo hoog scoren (tenminste op 
mijn persoonlijke waardeschaal) wordt vlot tussen de vijfhonderd en de duizend Euro gevraagd! 
Maar blijkbaar zijn er wel degelijk grenzen aan de goedgelovigheid van de (meer gefortuneerde) 
verzamelaar: op vrijdagavond liggen de betrokken specimens er allemaal nog stuk voor stuk 
onaangeroerd bij. 
 
Wie absoluut dan toch een diepgroene toestand wil toevoegen aan zijn verzameling gaat beter 
voor de celadoniet-doortrokken heulandietkristallen uit Aurangabad die in dikke kammen zijn bij-
eengegroeid: die kunnen op geen recente literatuurreview bogen en kosten bijgevolg minder dan 
een tiende van hun apophyllietcollega’s . 
 
Dan heb ik het eerder voor een budgetvriendelijke nieuwigheid uit Jalgaon: geblokte apophylliet 
met lichtgroene (vanadiumgekleurde) kern, witte scoleciet naaldclusters en witte heulandiet 
kristallen liggen kriskras en royaal verdeeld over een poreuze donkerbruine matrix. Geen van de 
kristallen is veel groter dan een centimeter maar het kleureneffect is prachtig: een duidelijk bewijs 
dat het niet altijd duur of groot moet zijn om ook mooi te zijn. 
 
Opmerkenswaardig zijn ook de groengekleurde, piramidaal beëindigde calcietprisma's die gevon-
den werden bij het slaan van een nieuwe waterbron in het dorp Waijapur bij Aurangabad: die lij-
ken op het eerste zicht bedrieglijk veel op de klassieke calcieten op groene matrix uit het Irai ge-
bied in Rio Grande do Sul, Brazilië maar daarvoor zijn de kleine heulandietkristallen op de matrix er 
net iets teveel aan! Ik heb er met mijn exemplaar in alle geval al enkele geroutineerde verzame-
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laars laten instinken - sorry, slecht karakter! 
 
Twee handelaars hebben enkele Deccan Trap specimens bij met barietkristallen: niet echt specta-
culair maar wel ongewoon uit deze regio en bijgevolg onverantwoord duur. De bolvormige geel-
bruine fluoriet uit Aurangabad is verkrijgbaar op divers matrixmateriaal: mijn voorkeur gaat naar 
die met amethist. Enkele jaren geleden waren ze nog zeldzaam - nu zijn ze op Indische standen 
haast alomtegenwoordig en bijgevolg fel in waarde gezakt. Ook beterkoop geworden zijn powel-
lietkristallen, zolang je tenminste niet voor de grote specimens gaat - daarvan wordt de prijs nog 
altijd met vier cijfers geschreven. Ik heb altijd al een zwak gehad voor Indische “one of a kind” 
specimens en ditmaal valt mijn oog op wat ooit eens een calcietskalenoeder was, omgeven door 
een witte mantel van chalcedoon. Die werd wel op verschillende plaatsen doorbroken, maar is toch 
nog grotendeels intact gebleven terwijl de calciet in de loop der tijden gedeeltelijk werd opgelost: 
het eindresultaat is een calcietkristal dat op verschillende plaatsen zichtbaar is in zijn kooi van chal-
cedoon - al bij al een opmerkelijk “talking piece”. Het specimen zou gevonden zijn tijdens het aan-
boren van een waterbron in Modari, Nasik (er wordt in de Deccan Traps blijkbaar nogal wat naar 
water afgeboord). 
 
Ik weet het, ik val in herhaling want ik heb het eerder al geschreven maar het kan mijns inziens 
niet genoeg worden herhaald: wie specifiek geïnteresseerd is in Deccan mineralen moet ik sterk 
aanraden zelf zijn keuze te gaan maken in Sainte-Marie. Je vindt er een ongelooflijk uitgebreide 
keuze uit zowel zeldzaam als minder zeldzaam materiaal - alles van een door de band genomen 
goede tot excellente kwaliteit. 
 
Wie meer courante specimens zoekt (voor bvb het opbouwen van een jonge collectie) kan die daar 
uitzoeken uit een uitermate uitgebreid aanbod en profiteert daarbij van lage prijzen - het logisch 
gevolg van het kortsluiten van stappen in de aanleveringketen. Ter illustratie: voor een groot spe-
cimen van de befaamde witte “natrolietbollen” op zalmkleurige heulandiet uit Chalisgaon (ook wel 
beschreven als thomsoniet, alhoewel polarisatiemicroscopie eerder de natrolietkant op wijst) werd 
in Sainte-Marie drie jaar geleden vlot 150 a 300 Euro betaald. Dit jaar stonden diezelfde stukken 
afgeprijsd tot 70 Euro voor een superexemplaar van 7 bollen - en dan moest er nog over kortingen 
gesproken worden! 
 
Wat betreft zeldzaam materiaal is het al maar de vraag of je het sowieso hier te lande zult vinden 
en zo ja, aan welke prijs. Liefhebbers (zoals ikzelf) van “one of a kind” specimens tenslotte zijn hier 
wel gedoemd om op hun honger te blijven zitten. Vergeet ook niet dat Indiërs zelden afkerig zijn 
van een businessdeal. Ze bieden je spontaan discounts aan voor een waaier van redenen: omdat 
het een good morning is, vanwege de good business (in het begin van de beurs), vanwege de bad 
business (later op de beurs), omdat ze in jou een good old friend gezien hebben (zelfs al heb je de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natrolietbollen uit de 
omgeving van Poona, 
Maharashtra, India. 
Beeldbreedte ongeveer 
15 cm. 
Foto  Rik Dillen. 
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kerel in kwestie nog nooit voorheen gezien) - daarbij enige lichte vorm van lichamelijk contact niet 
schuwend (I just want minerals, mister - not a relationship!). Laat je echter niet te vlug overrom-
pelen en neem de moeite om te vergelijken met de prijzen bij de concurrentie. Ter illustratie: ik 
was al enkele jaren op zoek naar een goedgevormd robijnkristal. Op diverse Sainte-Marie beurzen 
was telkens een Indische edelsteendealer die precies had wat ik verlangde, maar dan wel aan 500 
Euro per kilogram (technische kwaliteit uiteraard, volledig opaak, géén slijpkwaliteit!). Dit jaar vind 
ik bij Matrix India (een mineralendealer) uiteindelijk dat droomkristal: een perfecte zeshoek, 3 cen-
timeter zijde, 3 cm dik, 217 gram aan … zegge en schrijven tien Euro! Een kleine omrekening leert 
je dat hetzelfde kristal bij de concurrentie mij zo’n dikke honderd Euro zou hebben gekost. 
 
En terloops: wat betreft determineren van mineralen weten veel Indische handelaars de dag van 
vandaag goed waarmee ze bezig zijn: zeldzame toestanden zoals epistilbiet, yugawaraliet, powel-
liet en goosecreekiet halen ze vlugger uit een partij specimens dan jij en ik dat samen kunnen. Vrij 
recent liet ik ook nog eens een stel Deccan natroliet/scoleciet/mesoliet specimens analyseren via 
microscopie (bij deze nog eens bedankt, Herwig) en daaruit bleek dat - het notoir moeilijke verschil 
tussen deze mineralen ten spijt - de originele determinatie op vijf van de zes monsters correct was 
uitgevoerd. 
 
Nepal ligt gesandwicht tussen India en China en presenteert via twee dealers (die mogelijks voor 
dezelfde firma opereren) zijn naaldkwarts uit Gamesh Himal, ten noordwesten van Kathmandu: 
clusters van millimeterdunne slanke naalden tot ettelijke centimeter lang die groengekleurd zijn 
door ingesloten chloriet en waaraan je je echt tot bloedens toe kunt prikken. Een doorsnee cluster 
bestaat uit enkele grotere naalden die door wat kleinere met elkaar verbonden zijn - de gevraagde 
prijs is niet bepaald laag te noemen. Mijn aandacht wordt echter vooral getrokken door een 
indrukwekkend vogelnestachtig speldenkussen van 22 x 16 x 8 cm dat langs alle kanten uit talloze 
naalden is gevormd - een aanhechtingspunt is in alle geval niet terug te vinden - en waarvan er 
maar één voorradig blijkt. Ik informeer zonder veel verwachting naar de prijs maar wanneer die 
amper gelijk blijkt te zijn aan het equivalent van twee kleine clusters is mijn besluit vlug genomen: 
dit specimen komt - uiteraard na nog de nodige negotiatie - in een niet nader te noemen collectie 
in de buurt van Antwerpen terecht. Ik let er nauwlettend op dat ze het specimen zorgvuldig inpak-
ken (ik vroeg mij al af hoe ze het in godsnaam zo volledig in Sainte-Marie hebben gekregen) en 
daarbij doet hun gewriemel met oude kranten en plasticzakken mij meermaals hartkloppingen krij-
gen maar ik moet toegeven dat toen ik thuiskwam er niet één los naaldje in de verpakking lag. Dit 
zijn duidelijk professionele inpakkers en daarenboven is dit spul veel minder breekbaar dan je op 
het eerste zicht zou denken. Eén van de verkopers is een eerder kleingebouwde, vriendelijke jon-
geman die vloeiend Engels spreekt en die ik mij van de recente Minerant herinner: hij was toen 
drager van een intrigerende wel 15 cm lange sik waaruit ik meende te kunnen besluiten dat hij 
waarschijnlijk aanhanger was van een voor westerlingen onbekende diepzinnige, mysterieuze reli-
gie ergens hoog uit het Himalayagebergte. Die sik is er nu echter niet meer en wanneer ik hem 
vraag naar de reden voor dat verlies antwoord hij heel nonchalant glimlachend “my girlfriend didn’t 
like it”. Zelfs in Nepal zijn mystiek en romantiek niet meer wat ze ooit waren…  
 
We verlaten Azië via Pakistan: AARS International (what’s in a name?) heeft fijne en mooie faden-
kwarts bij uit Tole in Zuid Waziristan, dicht tegen de Afghaanse grens - kostprijs amper 20 Euro 
per specimen. De man weigert dan ook zijn prijs verder te verlagen maar als ik er drie koop kan ik 
er wel gratis een vierde bij krijgen. Mij niet gelaten dan - ik kon sowieso toch al moeilijk mijn keuze 
maken uit de diverse vormen die hij aanbiedt. Hij heeft ook indrukwekkende brookietkristallen op 
matrix die naast duur en mooi ook vooral heel breekbaar zijn - de specimens zijn dan ook alle net-
jes met behulp van koperdraad vastgesjord op de bodem van hun individuele verpakkingen. 
 
Even een ommetje naar Tasmanië, vanwaar ditmaal niet de nouveau Beaujolais maar wel de nieu-
we oogst crocoiet uit het Dundas gebied is gearriveerd. Dit zijn indrukwekkend grote, complex op-
gebouwde en vooral hoogst breekbare superclusters - ieder afzonderlijk klaar gemonteerd in zijn 
op maat gemaakte plexi-showcase. Hoe ze dat klaarspelen is mij en nog vele anderen die zich  
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Brookietkristal (ongeveer 2 cm) van 
Kharan, Balochistan, Pakistan. 
Foto  Rik Dillen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

staan te vergapen een raadsel. Onnodig te zeggen dat de prijs hier vlotjes in de duizenden Euro’s 
loopt. 
 
Dan is Marokko aan de beurt: een groot deel van het aanbod is hier kwalitatief eens te meer totaal 
beneden peil - dit schijnt in Sainte-Marie zo stilaan een kwalijke gewoonte te worden. Waar China 
en India in het verleden uit hun fouten leerden blijkt dat om een of andere niet te vatten reden 
voor Marokko niet op te gaan. Natuurlijk moet je oppassen voor veralgemeningen: in een onooglijk 
tentje vind ik tussen een partij cobaltocalciet uit Bou Azzer welgeteld toch nog één uitstekend 
exemplaar met piramidaal beëindigde prisma’s dat achteraf ook nog eens sterk dieprood fluores-
ceert - wat vrij uitzonderlijk zou zijn. Alle andere exemplaren zijn echter zo gemolesteerd dat er in 
een redelijke collectie geen plaats meer voor te vinden is. Dat betekent niet dat er in Sainte-Marie 
geen goede Marokkaanse stukken te vinden zouden zijn - maar die duiken dan telkens wel bijna 
systematisch op bij niet-Marokkaanse verkopers. Horst Burkard heeft bijvoorbeeld zeer attractieve 
azuriet/malachiet specimens uit Mecissi, tussen Alnif en Erfoud. Die zouden afkomstig zijn uit lokale 
prospectieactiviteiten naar koper - tot een echte ontginning is het er nooit gekomen. 
 
Uit Oumjerane, ten zuiden van Alnif hebben we zowel de witgrijze XL-bariettafels die we voor het 
eerst zagen op de beurs van Brussel in 2012 als de relatief nieuwe arsenopyrietvondsten die fel 
overprijsd zijn: ettelijke honderden Euros voor een specimen waarop nauwelijks individuele kristal-
len te onderscheiden zijn is schromelijk overdreven. Er is nieuwe apatiet uit de regio Imilchil - 
“hoog” is hier als adjectief zowel toepasselijk op de kwaliteit als op de prijs. Totaal van de pot ge-
rukt zijn de prijzen van de ondertussen welbekende blauwe bariet uit de nabijheid van Nador: een 
redelijk specimen kost hier tussen de 500 tot 1000 Euro - een krankzinnige prijs voor iets wat vol-
gens diverse bronnen in ruime mate beschikbaar zou zijn. In de recente Mineralogical Record 
2013, 3 werd van de hand van Tomasz Praszkier een uitgebreid, zeer degelijk geïllustreerd artikel 
gepubliceerd over nieuwe vanadinietvondsten uit de streek van Mibladen/Aouli. En toeval of niet 
(sic!): laat diezelfde vanadiniet nu ook hier massaal worden aangeboden door Spirifer, de business 
outfit van Tomasz. Het zijn weliswaar goede (en dure) stukken maar toch kan ik een déjà-vu ge-
voel niet onderdrukken: het ontgaat mij eenvoudigweg wat ze zou moeten onderscheiden van de 
vele andere goede vanadinietspecimens die ik hier al sinds jaren de revue zag passeren? 
 
Alle voorgaande bijeengenomen blijkt dat Marokko niettegenstaande alles op mineraal gebied nog 
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altijd kan boeien door zijn regelmatige aanvoer van belangrijke en aantrekkelijke nieuwigheden - 
alleen kunnen er vraagtekens gezet worden achter de daarbij gevoerde prijzenpolitiek. 
 
In recente jaren doken in Sainte-Marie occasioneel wel eens enkele hemimorfiet- en cerussietspeci-
mens op uit M’fouati, Congo-Brazza - wellicht via postkoloniale connecties met Frankrijk. Dit jaar 
werd dat actieterrein blijkbaar verlegd naar het nabije (50 km meer oostelijk gelegen) Mindouli: 
schitterende clusters lichtblauwe plaatvormige hemimorfietkristallen die parallel vergroeid zijn tot 
kamvormige structuren worden aangeboden in diverse maten voor vrij redelijke prijzen. Mindouli 
en M’fouati liggen beiden nagenoeg op de grens met de RDC (“onze” gewezen Congo) en de 
betrokken minerale voorkomens zouden doorlopen in de Bas-Congo, maar daar heb ik echter nog 
geen specimens van gezien. 
 
We maken kennis met twee nieuwkomers in Sainte-Marie: Grover en William Pasión van Import & 
Export Pasión SAC. Ze bieden een goed sortiment Peruviaanse mineralen aan - waaronder nogal 
wat minder courant materiaal dat bovendien ook nog eens uitstekend gedocumenteerd is. Al snel 
blijkt ook dat beide heren vrij behoorlijk onderlegd zijn in de materie. Vooral vermeldenswaard zijn 
hier de grote (tot 5 cm) kristallen kuboctaedrische galeniet in associatie met sfaleriet en 
seligmanniet uit de Mina Palomo, Castrovirreyna Prov. (vooral bekend om haar goedgekristalliseer-
de realgar); langgerekte goed beëindigde epidootkristallen uit Coayllo, Canete Prov. en goed be-
zette axinietspecimens uit Flor del Peru, Pisco Provincie. 
 
Luiz Menesez is met zijn Braziliaanse mineralen in Sainte-Marie zowat een vaste waarde geworden. 
Dit jaar heeft hij niet echt nieuwe vondsten bij maar zijn hematietrozen uit de Coluna Mine, Ouro 
Preto zijn indrukwekkend. Wie er nog geen had uit vorige jaren kon hier dit jaar zeker zijn gading 
vinden aan vrij redelijke prijzen. 
 
Doorgaans is mottramiet niet bepaald een fotogeniek mineraal maar de recente exemplaren uit de 
Ojuela mine, Mapimi, Mexico maken daar een uitzondering op: elegante tweekleurige (zwart en 
bruin) stalactitische aggregaten die net als elfenbankjes tegen hun oranjebruine, sterk limoniethou-
dende matrix aan gekleefd zitten. Het is al weer enige tijd geleden dat de eerste exemplaren hier-
van opdoken en origineel is er nogal wat discussie geweest over de correcte determinatie. Verder 
onderzoek heeft ondertussen bevestigd dat het hier wel degelijk om mottramiet gaat. Het is de 
eerste maal dat ik deze specimens in Sainte-Marie in enige kwantiteit aangeboden zie - wat dan 
ook weer niet betekent dat ze overvloedig aanwezig waren. 
 
Het enige echte nieuwe uit de Verenigde Staten is de blauwe haliet op sylviet matrix uit de Intrepid 
Potash East Mine in de buurt van Carlsbad, New Mexico. De meest waarschijnlijke reden voor de 
blauwe kleur is het ontstaan van roosterdefecten door bestraling met natuurlijke radioisotopen. 
Deze vondst werd zeer uitvoerig beschreven in Mineralogical Record 2013, 1 en - zoals kon worden 
verwacht - heeft dat zo zijn effect op de prijs: voor een kubusje van 1 cm zijde op matrix wordt 
vlot tot 50 Euro gevraagd. Met een haliet densiteit van ongeveer 2 komt dat omgerekend ruwweg 
op zo’n 25000 Euro per kilo, waarmee waarschijnlijk tegelijk ook een nieuwe wereldrecordprijs voor 
1 kg keukenzout wordt gevestigd. En dat alles dan nog voor recent geborgen specimens waarvan 
nog niet eens vaststaat dat ze in een verzameling stabiel zullen zijn: halietmonsters kunnen zich 
onvoorspelbaar extreem hygroscopisch gedragen. Daarbij vervagen eerst de ribben en de hoek-
punten tot tenslotte het kristal volledig vervloeit tot een viskeuze zoutbrij. Overigens is blauwe (en 
violette) haliet in Europese verzamelingen niet zo zeldzaam: in de meeste oudere collecties zul je 
wel één of meerdere specimens vinden uit Heringen, Hessen, Duitsland. Ik zag twee Mineranten 
geleden nog een vuistgroot exemplaar verkopen voor 50 Euro - maar ja, de glans of de luster of de 
kleurdiepte of ik weet niet welke andere eigenschap die Amerikanen uitvinden om prijzen de hoog-
te in te jagen zal wel niet goed geweest zijn? 
 
Nochtans is in Sainte-Marie niet alle Amerikaans spul zo onverantwoord duur: verspreid doorheen 
de beurs vind ik nog enkele oude, kleine loten Amerikaanse klassiekers aan een prijs waar ik in 
deze tijden niet meer op had durven hopen. Een Franse handelaar biedt hemimorfiet aan uit de 79 
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Mine, Gila Co, Arizona: tot 7 millimeter grote lichtblauwe botroïdale sfeertjes royaal verspreid over 
een witte matrix waartegen ze mooi contrasteren. Een Duitser heeft dan weer azurietconcreties - 
blauwe kogeltjes tot 1 cm diameter - uit de Nacimiento Mine, Lost Lake Claim, New Mexico. En een 
Spanjaard helpt mij aan goed gekristalliseerde intens blauwe azuriet op (gestabiliseerde) kleimatrix 
uit de Blue Grotto Prospect in La Sal, Utah.   
 
Wat betreft Europa is er vooreerst uitstekende pyromorfiet uit de Grube Gute Hoffnung, Mecher-
nich in de Eifel: een woud van met een eenvoudige oogloupe goed waarneembare grasgroene kris-
tallen op bruingele zandsteen. Die worden aan de man gebracht door mensen die ze zelf kapten en 
die er duidelijk geen fortuin aan hoeven te verdienen. Ook zeer aan te bevelen zijn de jonge Span-
jaarden van Elite Fine Minerals: ze maken in Sainte-Marie al voor de tweede maal hun opwachting 
met diverse Spaanse mineralen maar hun forte is vooral bariet uit de regio Murcia, die ze deels zelf 
bergen. Ze bieden ongelooflijk goede specimens aan tegen even ongelooflijk lage prijzen. Nadeel is 
wel dat ondertussen veel verzamelaars (en tussenhandelaars) dat hebben leren te appreciëren en 
hier moet je er bijgevolg vroeg bij zijn. Kom volgend jaar niet klagen dat je niet verwittigd was! 
 
Uit de Mine Lescure uit de Franse Ardeche is er weer de oude vertrouwde typische “jackstraw” ce-
russiet. De dikke bussels witte pijpenstrootjes verdringen zich op de kleiachtige matrix waaraan 
wel een (letterlijk) reukje zit, blijkbaar veroorzaakt door chemische stabilisatie: zónder vallen de 
specimens al heel snel uiteen. Evenzeer de moeite is een klein lot goed gekristalliseerde gele sabu-
galiet uit de Mine Margnac in de Franse Limousin, blijkbaar afkomstig uit een destockage via een 
gewezen mijningenieur. Sabugaliet is een zeldzame vertegenwoordiger uit de groep van de uraan-
glimmers: een zuur uranylfosfaat waarbij ook nog aluminium in het rooster zit ingebouwd. Dit is 
nogal radioactief materiaal, maar alle specimens zijn netjes gemonteerd in volledig dichte plastic 
doosjes: een voorbeeld voor veel andere standhouders. 
 
Verleden jaar al had Spirifer zowat het monopolie op gepolijste bariet/marcasiet schijven uit de 
Rudna kopermijn nabij Lubin, Neder-Silezië, Polen: gezaagde en aangeslepen platen waarin 
witgele, gezoneerde bariet omsloten zit door evenwijdig lopende ringen van metaalkleurig 
marcasiet - van verre enigszins vergelijkbaar met onze befaamde historische schalenblende 
exemplaren uit de streek van Moresnet. Dit jaar zijn er echter kapers op de kust: ook Darius en 

Jaroslaw Majcher bieden nu dergelijke schijven 
aan, niet alleen tegen een betere prijs maar boven-
dien hebben ze uit diezelfde mijn ook nog eens en-
kele specimens met dezelfde, zij het ditmaal uitste-
kend gekristalliseerde bariet: een dichte opeensta-
peling van honinggele clusters die elk gevormd zijn 
door talrijke quasi parallel naast elkaar gestapelde 
dunne lamellaire kristallen. Op het eerste zicht ont-
gaat je de gelijkenis tussen de schijven en de clus-
ters: het is pas wanneer je de achterkanten ziet - 
waar de bariet niet vrij kon uitkristalliseren - dat 
het je duidelijk wordt dat deze specimens dezelfde 
oorsprong hebben. Nu tolereer ik in mijn verzame-
ling normaliter geen geslepen toestanden, maar 
voor een dergelijke tandem ruim ik graag de nodi-
ge plaats in. 
 
 
 
 
 
 
 
Apatietkristallen op kwartskristal van Panasquiera, 
Portugal. Foto  Rik Dillen. 
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Een Portugees heeft enkele specimens bij van recent Panasquiera materiaal. Ze zijn niet erg 
indrukwekkend: de vergelijking met de klassiekers van weleer kunnen ze in geen geval doorstaan 
maar qua prijs zijn ze dan wel weer vergelijkbaar! Ik leer van de man dat mijnwerkers voor het 
buitenbrengen van specimens uit de mijn tegenwoordig zwaar gesanctioneerd worden: 
onmiddellijk ontslag indien het om wolfammineralen gaat en in alle andere gevallen twee dagen 
schorsing voor een eerste overtreding; dertig dagen voor een tweede; en ontslag voor de derde. 
De mijn wordt momenteel geëxploiteerd door Japanners die daarbij geassisteerd worden door 
Roemeense mijningenieurs. De opzichters/ploegbazen zijn gewezen Portugese mijnwerkers of hoe 
je van vroegere stropers boswachters maakt. 
 
Elk jaar maken in Sainte-Marie steeds meer Bulgaren hun opwachting met Madan-mineralen - dit 
jaar moeten er dat zo’n tiental zijn geweest. De kwaliteit van hun aanbod is uitstekend maar de 
prijzen liggen nagenoeg zonder uitzondering aan de hoge kant. Hoe ze dat laatste kunnen 
volhouden verwondert mij wel enigszins want per slot van rekening is galeniet uit Madan niet zo 
direct een mineraal vanwaar de gemiddelde verzamelaar tientallen specimens in zijn collectie wil of 
kan onderbrengen? Een handelaar vertelt mij hoe het daarginds aan toegaat: een mijnwerker 
verdient er maximaal 250 Euro in de maand voor zwaar, gevaarlijk en ongezond werk - het is er 
bloedheet vanwege de talrijke ondergrondse heetwaterbronnen. Maar er is nu eenmaal geen 
keuze: ander werk is er in de regio eenvoudigweg niet. Bovendien worden de mijnen er 
geëxploiteerd door vrij mafieuze privéfirma’s die om de haverklap het personeel niet uitbetalen - 
zodra de Bulgaarse staat op aandringen van de vakbonden een vermanend vingertje durft op te 
steken wordt gedreigd met bankroet of mijnsluiting. Mineralen buitensmokkelen is ook hier 
verboden - maar dan enkel in principe: het wordt oogluikend toegestaan want tenslotte moeten de 
kompels toch érgens hun mager kostje zien bijeen te schrapen. 
 
Tenslotte zijn er ook nog die standhouders die zich specialiseren in het aan de man brengen van 
stukken uit oude verzamelingen - goede bronnen van klassiekers uit ver vervlogen tijden waarvan 
er doorgaans maar één exemplaar voorhanden is. Julian Gruber heeft elk jaar wel iets voor mij bij 
en ook dit jaar laat hij mij niet in de steek: een manganiet uit Ilfeld, Duitsland waarvan de prijs 
nog niet is aangetast door het Amerikaans opblaasvirus; het descloiziet specimen van Berg Aukas 
in Namibia waar ik al jaren van droom; een goede Tsumeb azuriet; een uranocirciet uit Bergen, 
Vogtland, Sachsen en een handstuk hematiet “glaskop” - ditmaal niet uit Engeland of Marokko 
maar uit St Roman in het Schwarzwald: een drievoudig gelaagde schoonheid met tussen elke laag 
crèmekleurig gekristalliseerde dolomiet. 
 
 
 
Een paar blikvangers in Sainte-Marie-aux-Mines 2013 : 
1. Toermalijn var. "rubelliet" van de Cruzeiro mine, São José da Safira, Doce valley, Minas Gerais, Brazil 
2. Ettringiet-kristal van de N'Chwaning Mines, Kuruman, Kalahari, Northern Cape Province, Zuid-Afrika 
3. Zoisiet, var. "tanzaniet" van Merelani Hills, Lelatema Mts, Arusha-gebied, Tanzania 
4. Vivianiet van Huanuni, Dalence Province, Oruro, Bolivia 
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Top Minerals - ook altijd goed voor een leuke verrassing - helpen mij dit jaar aan octaedrische ga-
leniet uit Bleiberg, Duitsland en aan een mooie oud handstuk gips - of beter: een pseudomorfose 
van “iets” na gips uit Pötsching, Oostenrijk. Wat dat “iets” dan wel is zoeken we later wel uit: in 
Pötsching lag een brandende bruinkoolstorthoop en bijgevolg behoort anhydriet hier zeker tot de 
mogelijkheden. 
 
Bij een niet nader te noemen handelaar - waar ik mij doorgaans tevreden stel met vitrinekijken 
vanwege véél te duur - vind ik tegen alle verwachting in nog een goed en vooral betaalbaar hand-
stuk met amazonietkristallen uit de Ute Mine, Teller Co, Colorado: zo zie je maar weer dat je nooit 
moet wanhopen! Tenslotte verkoopt een Spanjaard mij voor een prikje nog een voor hem onbe-
kend handstuk uit Tsumeb: essentieel een ettelijke millimeters dikke donkergroene overkorsting op 
calciet. Hij noemt het gemakshalve maar malachiet (wat zeker niet klopt) maar het originele label 
vermeldt psittaciniet, wat volgens Bayliss’ Glossary of Obsolete Mineral Names een verouderde 
naam is voor mottramiet - en dat klopt dan wél weer.   
 
Nieuw aanbod beperkte zich dit jaar in Sainte-Marie niet alleen tot mineralen. Er werden niet min-
der dan drie nieuwe werken over mineralen voorgesteld: “Minéralogie de la France” van Eric Assel-
born, “Les Minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines” van Alain Martaud en het volumineuze/voluptueu-
ze (op de kop af 800 pp, meer dan 3 kg zware!) “Siegerland & Westerwald: Bergbaugeschichte - 
Mineraliënschatze - Fundorte” van Golze, Henrich, Hucko en Stötzel (uitgegeven door Bode Ver-
lag). Van al deze werken krijgt u op deze site ten gepaste tijde nog wel een recensie voorgescho-
teld - tenminste zodra ik de tijd heb gevonden om er mij doorheen te worstelen (geloof me vrij: 
een recensie schrijven over een boek gaat zoveel vlotter als je het ook werkelijk gelezen hebt!). 
Naar aanleiding van het vijftigste jubileumjaar worden her en der ook nog allerlei extra activiteiten 
georganiseerd. De meest opmerkenswaardige hiervan is wel de tentoonstelling “Trésors cachés 
d’Amérique” met (uiteraard) Amerikaanse specimens om van te watertanden die door verschillende 
bronnen werden aangeleverd en waarbij vooral het Parijse Musée National de l’Histoire Naturelle 
zijn duit in het zakje heeft gedaan. 
 
Tot zover mineralen en aanverwanten. Voor de rest weinig nieuws van het Elzasser front. Hotel Le 
Tilleul in Labaroche wordt nog altijd gerund (zowel letterlijk als figuurlijk) door Zoef de Haas in 
hoogsteigen persoon. Ze vraagt me bij dezer haar groeten over te maken aan alle MKA’ers die er 
ooit gelogeerd hebben - en ondertussen moet dat zowat het halve ledenbestand zijn geweest: dit-
maal krijg ik op donderdagmorgen bij het ontbijt onaangekondigd nog de helft van het Benderduo 
op mijn nuchtere maag. Zoef doet nog steeds niet de minste moeite om haar Elzasser superiori-
teitsgevoel te verbergen: als ik het waag om als digestief een Pineau des Charentes te bestellen 
word ik ter plaatse afgestraft met een afkeurende blik en een niet te misverstaan “Mais Monsieur, 
on est ici en Alsace!” - en ik kan naar bed mét schuldgevoel en zónder Pineau. Nochtans moet ze 
niet zo hoog van de toren blazen want de lokale keuken is nog steeds niet om over naar huis te 
schrijven. Zo ontsnap ik op donderdagavond nog op het nippertje aan een weerzinwekkende chou-
croute en de pizza “Volcan” bij Giovanni Pizza is zo taai dat het meer energie kost om die te kau-
wen dan dat je spijsverteringsstelsel er achteraf weer kan uithalen: een totaal energie-deficiënte 
toestand dus. Waar ik in mijn onschuld dacht dat de “Volcan” stond voor een ietwat pittige nieuwe 
creatie van de chef blijkt dat eerder te refereren naar het hoge vulkanisatiegraad van het (zowel 
letterlijk als figuurlijk) misbaksel.  
 
Maar met een beurs van dit kaliber neem ik dat 
er allemaal graag bij. Zeg nu zelf: welke verza-
melaar geeft nog om eten als je hem continu 
verzadigt met mineralen? Bij leven en welzijn 
zijn we er volgend jaar weer bij: ik kijk al met 
spanning uit naar de 51e editie en ik denk dat 
er ook dan nog wel iets nieuws zal te zien zijn.  
 


