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Een paar sfeerbeelden van de MKA-determinatiedag, 13 november 2015.
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MKA-kalender
Vrijdag 12 februari 2016
M aandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h
19.30 h

19.45 h
20.15 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje...
Mineraal van de maand: löllingiet - informatie verder in dit nummer.
jaarlijkse officiële algemene vergadering van de MKA vzw (details elders in dit
nummer).
'Van geologie naar Wetenschap van de Aarde'

P rof. Dr. Jean-P ierre Henriet

In Parijs stijgt de politieke koorts over het klimaat. Langs de Zuid-Amerikaanse kusten begint de
nieuwe El Niño toe te slaan, en alles wijst erop dat het eens te meer a big one wordt, die vermoedelijk
niet zal onderdoen voor deze van het recordjaar 1997-98. Het ijs van de Arctische Zee smelt veel
sneller dan verwacht. Atmosfeer, hydrosfeer (de oceanen, stromen en meren) en cryosfeer (het ijs)
vormen één gekoppeld systeem, waar de mens nu ook nog een beetje mee is gaan experimenteren.
Maar is de variabiliteit van deze "sferen" - waar we ook onze biosfeer mogen aan toevoegen werkelijk ontkoppeld van de dynamica van de aardplaten - onze lithosfeer?
Uiteraard niet, wanneer we naar de lange-termijn ontwikkelingen kijken. De motor van het klimaat
ligt in de oceanen, en de lange-termijn dynamiek van atmosfeer, hydrosfeer en biosfeer wordt in de
eerste plaats gestuurd door de "plays of the gateways", het spel van de "sluizen" tussen de
continenten die door de bewegingen van de aardplaten nu eens opengaan, dan weer dicht, hierbij
de stromingen van de oceanen verleggend van klimaatgordels met een exces aan zonnestralen (de
evenaar - waar onze wereldoceaan zijn energievoorraad voltankt) naar polaire gebieden, met een
deficit aan warmtetoevoer (de "lekken"), en omgekeerd.
Hoeveel tijd hebben wetenschappers wel nodig gehad om tot dit inzicht te komen, wat zijn de grote
"aha-momenten" geweest? Een boeiend verhaal op zich: de groei van geognosie en geologie, naar
Wetenschap van de Aarde. Dit verhaal wordt ons gebracht door Prof. Dr. Jean-Pierre Henriet,
professor geologie op rust, maar nog steeds heel actief verbonden aan de Universiteit Gent. Het
wordt ongetwijfeld een avond die je niet snel zal vergeten!
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Zaterdag 13 februari 2016
Vergadering van de W erkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Zeldzame edelstenen

Bart Heym ans

Robijn, saffier, smaragd kennen we allemaal. Maar heb je al eens gehoord van zektzeriet, hauyn, londoniet,
ekaniet of painiet… dit zijn namen van zeldzame en minder bekende edelstenen. Vandaag geven we een en
korte inleiding over deze en andere zeldzame stenen die meestal speciaal voor de verzamelaar geslepen
worden. Zijn er nog andere zeldzame edelstenen in je bezit, breng ze gerust mee

Zaterdag 13 februari 2016
Vergadering w erkgroep 'M icrom ineralen' in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem,

van 13h30 tot 16h30

Micromounts van Belgische vindplaatsen.
De laatste jaren zijn we met de MKA al enkele malen gaan mineralen zoeken in Belgische groeven.
Ik denk dan vooral aan Beez, Bierghes, Lompret en Marche-les Dames. Vroeger zijn we met de
club ook wel eens in Wellin geweest en nog veel langer geleden in Winterslag op de afvalhopen
van de mijn. Laten we eens de micromounts van deze vindplaatsen onder de microscoop bekijken
en bij een gezellige babbel bespreken.
Van Beez en Bierghes zijn ook gratis te verkrijgen steentjes
aanwezig. Indien er van andere Belgische vindplaatsen
nog vraagtekens in jullie verzameling zitten kan je ze
natuurlijk ook meebrengen.
Als je over een microscoop beschikt breng je deze best
mee.

Beurzenkalender
Charleroi (BE), 6-7 februari 2016, 10-18 h. Beurs (mineralen en fossielen)
Salon communal, Place Kennedy, Marchienne-au-Pont (bij Charleroi).
Info : Jacques Livin, Groupe Spéléologique de Charleroi, Rue de Couillet 146, 6200 Châtelet
 0479 555743, www.gsc-asbl.be/joomla/salon-aux-mineraux-et-fossiles.html
Deurle (BE), 21 februari 2016, 10-18 h. Ruil-beurs van Nautilus vzw
Centrum de Vierschaar - Xavier de Cocklaan 5 - 9831 Deurle.
Info : Tom Costes, Kerkstraat 43, 9830 Sint-Martens-Latem
 0477 171870,  tom.costes@me.com, www.nautilusgent.be
Antwerpen (BE), 27-28 februari 2016, 12-18/10-17.30 h (beurs 'Intergem' van ACAM)
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen
Info : Ghilaine Hofmans, p.a. ACAM vzw, Frans de L'Arbrelaan 12, 2170 Merksem.
 03 5690175 of 0496 146503,  suzy.hofmans@telenet.be, www.acam.be/fairs
Hannut (BE), 6 maart 2016, 10-18 h. Beurs (Mineralen en fossielen).
Marché Couvert, 1 rue des Combattants, Hannut.
Info : Raymond Vanderlinden, Rue des Charrons 26, BE-1357 Helecine.
 019 655731,  rvanderlinden@voo.be www.champ-hannut.be
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MKA-nieuws
Algemene ledenvergadering op vrijdag 12 februari 2016

Op vrijdag 12 februari 2016 wordt de jaarlijkse algemene vergadering van de Koninklijke Mineralogische
Kring Antwerpen vzw georganiseerd om 20.00u in het lokaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem.
Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement "Stemprocedures MKA" zijn op deze vergadering enkel de effectieve leden die op 31 januari 2016 in regel waren met hun lidmaatschapsbijdrage
2016 stemgerechtigd.
Ook de toegetreden leden worden uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en er eventueel vragen
te stellen. Zij zijn echter niet stemgerechtigd.
Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van een volmacht door
een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder zijn van meer dan één volmacht.
Het volmachtformulier vind je hieronder.
De effectieve leden (of hun gevolmachtigde) worden verzocht het aanwezigheidsregister af te tekenen
bij de secretaris.
Agenda
1. Jaaroverzicht 2015.
2. Financieel verslag 2015 en budget 2016.
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding.
4. Vaststelling ledenbijdrage 2017.
5. Varia.


* Volmacht
Formulier (of kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin
van de algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze tekst
wordt aanvaard.

Ondergetekende (naam en voornaam), ..................................................., effectief lid van M.K.A. vzw,
geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam

...................................................,

effectief lid van

M.K.A. vzw, om in zijn plaats op 12 februari 2016 geldig te stemmen op de algemene
ledenvergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw.

Datum ....../....../.........................

Geonieuws 41(2), februari 2016

Handtekening ..............................................
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Boek 'Mineral Reich Eifel'
De Eifel heeft bijna gans haar natuurlijke pracht te danken aan de gevolgen van vulkaanuitbarstingen, duizenden jaren geleden. Kratermeren en restanten van vulkaankegels zorgden voor een uniek
landschap. De talrijke groeven en ontsluitingen laten ons niet alleen toe terug te kijken in de
geologische geschiedenis van deze streek, maar vormen ook een unieke speeltuin voor mineralenverzamelaars. Er worden namelijk tal van mineralen gevonden (meer dan 400), waarvan een aantal
uiterst zeldzaam zijn. In de Eifel werden al heel wat nieuwe mineralen ontdekt. Niet minder dan 43
species hebben hun hun type-vindplaats in deze regio (stand eind 2015). Het is dan ook voor ons
een van de mineraalrijkste gebieden die als het ware om de hoek gelegen zijn.
Weise Verlag, uitgever van Lapis, gaf onlangs een splinternieuw boek uit over de mineralen van dit
gebied: 'Mineral Reich Eifel'.
Bibliografische gegevens: Weise Verlag, Duitstalig, auteurs: Bernd Engelhaupt en Willi Schüller, 340
pagina's, meer dan 1300 kleurenfoto's en afbeeldingen, verschenen in november 2015, formaat
28,5 x 24,5 cm, gebonden, prijs 59.80 €.
Het is een mooi verzorgd, degelijk "koffietafelboek', met prachtige foto's maar ook goede teksten. Na de beschrijving van de vindplaatsen komen de mineralen aan bod in alfabetische volgorde. Tal van foto's tonen echt indrukwekkende
micromineralen.
Sommige foto's zijn wel in een nogal klein formaat afgedrukt, waardoor ze niet zo goed meer
tot hun recht komen, maar dat is gelukkig slechts
bij enkele foto's het geval. Dit boek is alleszins
absoluut zijn geld waard en een echte aanrader.
MKA-leden die het boek willen aanschaffen EN
AFHALEN OP EEN MKA-VERGADERING kunnen
het bestellen door een e-mail te sturen naar
Herwig Pelckmans:
herwig.pelckmans@gmail.com

Living Stone Shop is verhuisd
De mineralen- en juwelenwinkel 'Living Stone Shop', die gevestigd was in Blankenberge is verhuisd.
Nadine en Iris Vanacker verwelkomen je vanaf nu graag op hun nieuwe adres: Langestraat 22 in
Brugge. Terug naar de roots van de Vanacker-collectie als het ware. De winkel is, zoals vroeger,
dagelijks (behalve op zondag en dinsdag) open van 10 tot 12 en van 14 tot 18 h.
 050 415628 -  info@livingstone-shop.be - www.livingstone-shop.be
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De column van Cronstedt
De C-mineralen
uitdaging
Geef toe, de titel van deze column is helemaal niet duidelijk.
Is het de bedoeling om zoveel
mogelijk mineralen op te dreunen die met de letter c beginnen? C-mineralen, wat moeten we ons daar bij voorstellen? OK, wat dacht je van “koolstofmineralen”? Nu
duidelijker? Euh, neen, eigenlijk niet! Bedoel je nu de
organische mineralen, of alle mineralen die het element koolstof in hun formule hebben zitten? Wel, laten we even teruggaan naar het begin van dit verhaal...
We schrijven half december 2015, wanneer we in onze
mailbox een hoogst ongewoon bericht ontdekken over
The Carbon Mineral Challenge. Een mineralenwedstrijd? Dat klinkt wel leuk, dus lezen we dapper verder
wat een zekere Katie Pratt ons te vertellen heeft.
De wedstrijd is het geesteskind van Robert Haazen
(zie vorige column), Robert Downs (je weet wel, van
het RRUFF), Daniel Hummer (neen, niet van die zware
auto's) en nog enkele collega's. Blijkbaar is het hun
bedoeling om zowel amateurs als professionele
mineralogen warm te maken voor het zoeken, vinden
en vooral beschrijven van nieuwe koolstofmineralen
vóór eind 2019.
Het geheel wordt afgeschilderd als een wereldwijde
jacht op nieuwe koolstofmineralen, en iedereen die
mineralen verzamelt, wordt uitgedaagd om mee te
jagen. Volgens bepaalde wetenschappers zijn er immers nog minstens 145 niet-ontdekte koolstofmineralen. Theoretisch gezien maken we dus allemaal kans
om er tijdens onze kaptochten één of meerdere te vinden! :-)
Voorts vermeldt het bericht nog dat de wedstrijd
geopenbaard werd aan de pers tijdens de
herfstmeeting van de AGU in San Francisco. Kan best
zijn, maar wat ben ik daarmee, als ik niet eens weet
waarvoor AGU staat? Gelukkig staat er ook dat je voor
meer info terecht kan op de webstek
http://mineralchallenge.net/.
Uiteraard surfen we gezwind daarheen, in de hoop
een duidelijker beeld te krijgen van waar het nu
allemaal om gaat. Maar naast de aankondiging van
een artikel van Haazen dat nog moet gedrukt worden
in de American Mineralogist - maar toch al online kan
gelezen worden - staat er ook niet danig meer info op
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de eerste webpagina's. Dan maar eens kijken naar de
FAQ, de veel gestelde vragen, voor wat meer uitleg
over wat men nu juist verstaat onder “carbon minerals”. Ja, dag Jan! Niks, noppes, nada! Hoe is dat nu
mogelijk? Je daagt de hele wereld uit om een bepaald
soort mineralen te vinden, maar de hamvraag, dé absoluut meest voor de hand liggende vraag die je ook
maar kan bedenken over dit project, die staat niet tussen de FAQ. Nergens op de website staat klaar en duidelijk te lezen over welke mineralen het nu precies
gaat (situatie eind december 2015)!
Uiteindelijk vergaren we dan toch wat meer info over
de “carbon minerals”, door uitgebreid te zoeken en tal
van webpagina's te lezen en te interpreteren. En vooral ook door het promo-fimpje te bekijken, dat overigens heel professioneel gemaakt is. Het gaat wel degelijk om alle mineralen die het element koolstof in
hun formule vermeld hebben. Dus niet alleen de organische mineralen, maar bvb. ook diamant, grafiet
en de carbonaten. In totaal zouden er al zo'n dikke
vierhonderd bekend zijn, waarvan er 75 beschreven
werden sinds anno 2000. Gemiddeld genomen, worden er sinds 2010 vier nieuwe koolstofmineralen per
jaar gevonden en beschreven. En volgens de meest
recente weersvoorspellingen, hangen er dus nog
minstens 145 in de lucht!
Hoe en waar je een nieuw koolstofmineraal kan vinden, wordt ook niet echt uitgelegd. Bepaalde plekken
worden wel gepromoot, zoals Tsumeb, de Clara of
Mont-Saint-Hilaire. Maar je hoeft niet zo ver te gaan,
want in theorie kan het zelfs in je eigen tuin!
Verzamelaars die mogelijks nieuwe koolstofmineralen
gevonden hebben, kunnen in Europa terecht bij Vera
Hammer (Nat. Hist. Mus. Wenen) en/of Adrian Jones
(Univ. Coll. London). We wensen deze wetenschappers alvast veel sterkte bij het verwerken van de golfvloed aan onbekende mineralen die hen de volgende
vier jaar ongetwijfeld gaat overspoelen, en nog meer
succes bij deze toch wel hoogst opmerkelijke wedstrijd!

Koolstofrijke groetjes, Axel

 axel.cronstedt@mineralogie.be
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Schatten op zolder
18 oktober 2015

Koen van Vooren
Herwig Pelckmans (links) en Koen van Vooren (rechts). Foto © Hugo Bender.

Sinds vorig jaar ga ik met mijn dochters op mineralenjacht op Minerant. Hanna begon een paar jaar
geleden met haar collectie nadat ze op een rommelmarkt een paar kwartskristallen had aangekocht.
Niet veel later hield een bekende krant een actie met mineralen en edelstenen en was dochterlief
verkocht. Niet alleen dat, ze besmette gelijk ook bijna het hele gezin. Beide zussen en ja, ik beken,
ook de papa moesten eraan geloven.
In het begin was het lastig zoeken. Zin om alle rommelmarkten van het hele land af te schuimen
had ik niet en eens de krantenactie voorbij was, bleef het ook op dat front muisstil. Wist ik veel...
Een zoektocht naar winkeltjes leverde wel iets op, maar niet al te dicht in de buurt. Toevallig kwam
ik online een zekere meneer Bender tegen, die me de MKA aanraadde.
Deze zomer trok ik mijn stoute schoenen aan, werd ik lid en abonneerde ik me op Geonieuws. Onze
vakantie naar Cap-Blanc-Nez had de interesse nog meer aangewakkerd. Het probleem was alleen:
veel artikels waren me te technisch en die arme Hanna snapte er natuurlijk nog veel minder van. De
foto's waren prachtig, dat wel.
Toen las ik dat er dit weekend schatten werden tentoongesteld. De dochters waren niet thuis, dus
ging ik alleen op pad. De Drie Rozen, de schatkamer van dienst, bleek heel makkelijk te vinden en
dus stapte ik al rond kwart over tien de grote zaal binnen. Affiches van Minerant en ander promomateriaal aan de inkom vertelde me dat ik op de juiste bestemming was.
Mijn dochter had me al een paar keer toevertrouwd dat er in haar collectie heel wat stenen waren
waarvan ze niet wist of het mineralen waren, laat staan welke. In een helder moment had ik dus een
lege ijsdoos bovengehaald en daar heel wat van die anonieme exemplaren in ondergebracht. Ik
gooide er nog een paar notitieblaadjes en een balpen bovenop en weg was ik.
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Daar sta je dan, een kersvers MKA-lid, nog nooit naar een vergadering geweest, nog niemand van
de club ontmoet, behalve misschien op Minerant, maar dat was ten eerste alweer heel wat maanden
geleden en ten tweede herkende ik niet meteen iemand... Dan maar gewoon op de man af... Meneer
Pelckmans, die zou me kunnen helpen, zeiden ze. Hij leek eerst een beetje verbaasd, maar daarna
boog de determinatie-expert zich met engelengeduld over alles wat ik had meegebracht.
De stukken die we hadden gevonden op het strand van de Cap bleken een pak opwindender dan ik
had gevreesd. Gewoon wat mooie stenen? Misschien, maar er zat bijvoorbeeld ook marcasiet tussen!
Hanna vindt het vast geweldig nieuws.
Een van de weinige stenen die ik dacht te kennen bleek geen granaat maar korund, legde meneer
Pelckmans me uit. Hij toonde het met de binoculair. Iemand anders gaf me tussendoor een steen
met sphalerietkristallen. Bekijk ze maar! Neem maar mee! Iedereen was ontzettend vriendelijk en
geduldig.
Toen ik wat later langs de verschillende standen liep en heel wat bijeen sprokkelde, kreeg ik van heel
wat mensen ook het verhaal achter de stenen te horen. Een stukje dat op de beurs een enkele euro
kostte bleek een heel dure steen te zijn, niet omwille van het mineraal op zich, maar omdat de auto
van de vinder tijdens de expeditie ter plaatse gestolen was. Een ander mineraal, een prachtige oranje
kwarts, was afkomstig uit de Ardèche. De verkoper legde me precies uit waar ik ze kon vinden. Een
gratis mineraal uit Alaska bracht bij de standhouder aangename herinneringen naar boven. Rustig
dat het daar was!
De gedetermineerde stenen liggen klaar op Hanna's bureau, met een affiche van Minerant 2016
erbovenop. Mijn (vele) aanwinsten liggen uitgestald op een mooi plekje, de verhalen en indrukken
waarmee ze vanaf nu zijn ingepakt vormen een fijne herinnering aan een aangename en leerrijke
voormiddag.

Foto © Hugo Bender
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MKA-determinatiedag
Rik Dillen
Vergeleken met bv. postzegelverzamelaars hebben mineralenverzamelaars het niet gemakkelijk.
Niet alleen kunnen zij hun verzameling niet kwijt in een bureaulade, maar is het identificeren van de
vruchten van hun verzamelwoede niet enkel gebaseerd op wat ze visueel kunnen waarnemen. Nee,
bij onze hobby komt er heel wat meer kijken, en zonder hulpmiddelen lukt het meer niet dan wel
om specimens met enige zekerheid te determineren.
Een paar maanden geleden was er binnen het bestuur een levendige (en blijkbaar vruchtbare) discussie over diverse initiatieven mbt het determineren van mineralen en edelstenen. Al gauw werd
duidelijk dat verschillende werkgroepen best een gezamenlijk initiatief konden nemen, en zo werd
onze 'determinatiedag' geboren, die doorging op zaterdag 14 november 2015 in de zaal Elzenhof in
Edegem.
Het was de bedoeling om de aanwezigen te laten kennismaken met diverse technieken die ze zelf
thuis kunnen toepassen... zowat huis-tuin-en-keuken-chemie (en fysica) dus.
Paul Tambuyser beet de spits af met een boeiende meer algemene uiteenzetting over het determineren van mineralen (waar edelstenen deel van uitmaken).
Theo Muller had het over het meten van de brekingsindex van edelstenen en grote mineraalfragmenten (na bewerking). Hij vertelde honderd-uit over het maken van de nodige slijpvlakjes en hun
minimale grootte, en wat we kunnen leren uit de metingen. Heel belangrijk - en dat was de teneur
van de ganse dag - was de praktische demonstratie.
De brekingsindex kan in veel gevallen een belangrijk determinatie-hulpmiddel zijn. De eenvoudigste
methode om die te meten is op een gepolijst oppervlak met een gemmologische refractometer,
waarvan de MKA er verscheidene ter beschikking heeft. Voor de Becke-lijn-methode heb je natuurlijk
wel een polarisatiemicroscoop nodig, maar geen nood, ook die zijn aanwezig binnen de MKA.
Een paar uur nauwlettend luisteren vergt natuurlijk veel energie. Ter plaatse werden de nodige
broodjes-met-smos en andere heerlijkheden bezorgd, en met ettelijke honderden kilocalorieën extra
konden we er weer tegenaan.

Paul Tambuyser

34

Theo Muller

Geonieuws 41(2), februari 2016

Herwig Pelckmans

Paul Mestrom

Na de zalige broodjeslunch was het de beurt aan Herwig Pelckmans om ons wakker te houden (en
hij is daarin met verve geslaagd) met zijn presentatie over het fenomeen dubbelbreking, waargenomen met de polarisatiemicroscoop. Er waren voor de demonstraties twee polarisatiemicroscopen
beschikbaar. Uiteraard werd ook voor dit onderwerp de nodige aandacht besteed aan demonstraties.
Paul Mestrom, van kindsbeen af een enthousiast scheikundige, vergastte (met twee t's) ons op een
aantal microchemische proefjes, die moeten toelaten om met vrij grote zekerheid en selectiviteit de
aanwezigheid van bepaalde ionen aan te tonen, wat alweer erg belangrijk kan zijn om bepaalde
mineralen van elkaar te onderscheiden. Ik voelde me bij momenten terug in de scheikunde-klas van
een paar (nou ja) jaar geleden.
Tenslotte gaf Theo Muller nog uitgebreid toelichting bij het bepalen van de dichtheid van mineralen
met behulp van de hydrostatische balans, maar ook door gebruik te maken van het verschijnsel
drijven-zweven-zinken in zware vloeistoffen, zoals oplossingen van natriumpolywolframaat, bromoform, diiodomethaan enzovoort.
Heel de dag was zo opgezet dat er ruim gelegenheid was voor demonstraties allerhande en om
vragen te stellen. Ook na de laatste presentatie werd er nog duchtig nagekaart en gedemonstreerd.
Het determineren van mineralen is een van belangrijkste meerwaarden die we aan onze leden kunnen bieden, en ons bestuur is zich daar terdege van bewust. Deze erg in de smaak gevallen determinatiedag zal dus zeker nog vervolgacties krijgen. Zo wordt er op 12 maart 2016 al een nieuwe
determinatiedag gepland, die nog meer in het teken zal staan van 'hands-on' experimenten en metingen. Verder worden een aantal bijdragen beschikbaar gesteld via de website en/of Geonieuws.
Een dikke proficiat voor de organisatoren en sprekers, met name Paul Tambuyser, Theo Muller, Paul
Mestrom en Herwig Pelckmans.
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What you see ain’t what you get…
een pyrietspecimen met een
identiteitscrisis

M eertje op het diepste punt van de M ina Am pliación a
Victoria in N avajún, m et links een 'schraapzone' w aar je
naar hartenlust pyrietjes kunt delven.
Foto © Franco Lazzari.

Raymond Dedeyne

Minerant 2014: 10 mei, zaterdagmorgen, 9 uur. Ik werk nog even een snelle verkenningsronde af
langsheen de verkoperstands vooraleer het echte beursgeweld in al zijn hevigheid losbarst. MKA
'brother in arms' Pierre Rosseel heeft enige tijd geleden zestig Euro neergeteld om in het zweet zijns
aanschijns vier uren lang te mogen kappen in de Mina Ampliación a Victoria in Navajún, La Rioja,
Spanje en de oogst aan pyrietkristallen is daarbij overvloedig geweest. Je kunt die uiteraard moeilijk
allemaal zelf bijhouden en dus probeert Pierre nu een deel daarvan te slijten aan de modale verzamelende beursganger.
Nu is Navajún - met zijn 16.38 vierkante kilometer en zijn welgeteld 21 inwoners - vooral (indien al
niet nagenoeg uitsluitend) bekend vanwege zijn goedgevormde kubusvormige pyrietkristallen.
Iedere rechtgeaarde verzamelaar heeft er daar wel één of meerdere van in zijn collectie. Een lot
pyrietkristallen uit Navajún kun je heden ten dage dus bezwaarlijk nog sensationeel noemen – maar
met het aanbod van Pierre is toch iets vreemds aan de hand: de meeste specimens vertonen nog
wel de kubusvorm, maar dan wel van licht tot zwaar vervormd. OK, toegegeven – nog altijd niet
wereldschokkend, want wie wordt nu wild enthousiast van schotsenscheve kristallen in een wereld
waar (quasi) perfectie het hoogste doel is?
Mijn aandacht is ondertussen echter wel getrokken door één enkel letterlijk punt- en ribbengaaf
specimen dat zich voordoet als een nagenoeg ideale… afgeknotte tetragonale piramide! Zowel basisals topvlak zijn quasi perfecte vierkanten met als zijde 28, respectievelijk 21 mm bij een hoogte van
28 mm: zie bijgevoegde foto en kristaltekening. De hellingshoek laat zich, via het laatste restje
driehoeksmeetkunde dat mij na al die jaren nog rest, berekenen op zoiets als 80-81° (tenminste in
zoverre na al die jaren het kookpunt van een rechte hoek nog altijd onveranderd op 90° is gebleven?).
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Nu heb ik na lang verzamelen al wel enige vervalsingen de revue zien passeren en mijn eerste
instinctieve reactie is dan ook het specimen in kwestie te inspecteren op mogelijke aanwijzingen van
'kwaliteitsverbeterende ingrepen van menselijke hand' als daar zijnde zagen, slijpen, vijlen en andere
minder fraaie toestanden. Niet dat ik Pierre er ook maar in de verste verte van verdenk dat hij zich
tot dergelijke praktijken zou durven verlagen – maar ik wil in deze absoluut op veilig spelen.
En ziet, ook de oogloep bevestigt: dit specimen is zo natuurlijk
als maar enigszins kan; no trucare, no foefelare – op de kristalvlakken kan ik nu zelfs om-en-om de voor pyriet zo typische
strepingen waarnemen. Dit is klaarblijkelijk een eigenwijs pyrietkristal dat zich niets van kristallisatiewetten aantrekt en zich
bijgevolg als tetragonaal in plaats van kubisch manifesteert! Het
specimen in kwestie verwisselt dan ook snel van eigenaar voor
de overigens niet geringe investering van... drie Euro.

Het pyrietkristal in kwestie

Nu heb ik allang geleerd dat er in het leven maar heel weinig
absolute zekerheden zijn – zoals wie tegen de wind in spuugt,
fluimen in zijn gezicht mag verwachten en dat voor niets de zon
opgaat. Nog zo’n zeldzame als een paal boven water staande
zekerheid die mij met de paplepel werd ingegeven is dat pyriet
kristalliseert in het kubisch stelsel, kubisch-diploïdale klasse en
daar horen al dan niet afgeknotte tetragonale piramiden hoegenaamd niet in thuis.
Hier is duidelijk iets vreemds aan de hand: een honderdprocentig natuurlijk kristal dat op zijn eentje een van de basiswetten
van de kristalmorfologie tart. Misschien betekent dit wel het
einde van de kristallografie zoals we die kennen en mogelijks
moet die bij deze grondig herschreven worden?

Het wordt mij al snel duidelijk dat ik hier niet op mijn eentje uit
kom – ik zal professionele hulp moeten inroepen. Ik overweeg
mijn opties: leg ik mijn probleem voor aan mijn biechtvader of
aan mijn psychiater of misschien wel aan een professionele kristalmorfoloog? Ik beslis uiteindelijk
maar voor de laatste mogelijkheid te gaan – echter niet zonder enige reserve want ik ken die kerels
vooral als niet gemakkelijk voor één gat gevangen te zetten: eenmaal in het nauw gedreven kunnen
ze rare sprongen maken. Uit eigen ervaring weet ik immers hoe ze de meest wonderbaarlijke en
elegante kristallisatietheorieën opbouwen – om dan weer met evenveel gemak alle (vermeende)
uitzonderingen die je daarop dacht te kunnen aandragen te weerleggen met nog véél vernuftiger
hersenspinsels.
En jawel - ook ditmaal is dat niet anders: hier is wat ik ongeveer van het finaal verdict opsteek.
Een gegeven mineraalsoort kristalliseert onveranderlijk in dezelfde kristalklasse, binnen hetzelfde
kristalstelsel. Voor pyriet zijn dat achtereenvolgens de kubisch-diploïdale klasse en het kubisch stelsel: die liggen nu eenmaal vast, anders zou het eenvoudigweg geen pyriet zijn. Er blijft daarbij echter
wel nog de keuze tussen zeven verschillende kristalvormen: kubus, dodecaëder, octaëder, pentagondodecaëder, trisoctaëder, trapezoëder en diploïd – of onderlinge combinaties daarvan. Welke
vorm(en) een gegeven mineraalspecimen precies vertoont hangt af van de waarden van een stel
parameters toen het werd gevormd: enkele daarvan zijn bvb temperatuur, druk, pH en samenstelling
van de oplossing; maar dat is een niet-limitatieve opsomming. Uit Navajún is voornamelijk de kubusvorm bekend maar in een beperkt areaal komen er ook pentagondodecaëders voor: blijkbaar is
daar de kristallisatie doorgegaan onder afwijkende omgevingsparameters. Maar zelfs lokaal kunnen
de omstandigheden zodanig zijn dat twee verschillende vormen gelijktijdig met elkaar gaan concurreren.
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Zo worden de voor pyriet zo typische strepingen of striaties gevormd wanneer verschillende kristalvlakken (zoals bijvoorbeeld kubus- en pentagondodecaëdervlakken) zich gelijktijdig proberen te ontwikkelen op eenzelfde oppervlak van het groeiende kristal. Wanneer een kubusvormig pyrietkristal
mooie gladde kristalvlakken vertoont (zoals dat voor Navajún frequent het geval is) dan zijn dat in
de regel ook perfecte kubussen, die hooguit in één richting wat meer zijn gegroeid (dus wat langer
zijn) dan in de overige richtingen.
Pyrietkristallen daarentegen met striaties of gelijkaardige oppervlaktestructuren vertonen geregeld
gebogen of anderzijds vervormde oppervlakten – en dat kan tot bizarre eindresultaten leiden, waarbij
de twee (basis)vormen nog nauwelijks als zodanig te herkennen zijn. En dat is waarschijnlijk wat
hier met het specimen in kwestie is gebeurd: op vier van de zes kristalvlakken (waarom niet op de
twee andere blijft een open vraag) wisselen kubus en pentagondodecaëder met elkaar af wat uiteindelijk resulteert in een schijnbaar tetragonale piramide. Het ontstaan van deze laatste is puur
toevallig: in het door Pierre aangeboden lot zat niet één goedgevormde kubus – integendeel, alle
specimens waren sterk vervormd en datgene dat ik er uitpikte was meteen ook het enige dat 'tetragonale aspiraties' vertoonde. Bij nauwkeurige inspectie kun je overigens ook merken dat de vermeende viertallige as (loodrecht op de twee evenwijdige vlakken) ook al niet is wat het lijkt: de
schuine vlakken vertonen striaties waarvan de richting per vlak om en om negentig graden verdraaid
is – een niet mis te verstane aanwijzing dat het hier effectief om een tweetallige as gaat.
Overigens zijn dergelijke striaties niet enkel bij pyriet bekend: ook bij kwarts kunnen ze voorkomen,
en meer specifiek op de prismavlakken. Hier worden de strepingen toegeschreven aan een oscillerende groei van prismavlakken en spitse romboëdervlakken – ze staan daarbij loodrecht op de lengterichting van het kristal. Dergelijke striaties leiden geregeld tot misvormde, taps toelopende kistallen
waarvan gezegd wordt dat ze de 'Tessiner habitus' vertonen.

Aan het werk in een zone rijkelijk voorzien van pyrietkristallen. Foto © Franco Lazzari.
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De klassieke pyrietkristallen van de Mina Ampliación a
Victoria in Navajún, La Rioja, Spanje.
Foto © Rob Lavinsky, iRocks.com

Geef zelf toe: al bij al is dit toch een eenvoudige maar afdoende verklaring voor (minstens een deel)
van het bizarre gedrag van het pyrietkristal in kwestie - waarin ik mij uiteindelijk wel kan vinden. En
die bovendien ook nog eens vermijdt dat de meest elementaire grondslagen van de kristalmorfologie
moeten worden herzien: ik zou niet weten waar de tijd te halen – ik heb zo al genoeg andere
beslommeringen aan het hoofd (zoals het plegen van paginalange Geonieuws-bijdragen over specimens van drie Euro).

Met dank aan Paul Tambuyser voor het wetenschappelijk advies en de kristaltekening
(gemaakt met Krystalshaper), aan Rik Dillen voor de foto van het pyrietkristal in kwestie,
en aan Franco Lazzari voor de foto's in situ.

Navajún, La Rioja, Spanje.
Foto © Franco Lazzari.
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Mineraal van de maand
löllingiet
Rik Dillen
Deze maand zijn we nog eens te gast bij de sulfiden-familie, en nog wel de sulfiden met zowat de
eenvoudigst denkbare formule: AB 2 . A is hierin een of ander metaalion (Pb, Fe, Ni, Co, Pt...), en B
is S, As, Sb, Se,...
Het klassieke tabelletje met geestesverwanten van löllingiet:
löllingiet

FeAs 2

saffloriet

CoAs 2

clinosaffloriet

CoAs 2

rammelsbergiet

NiAs 2

costibiet

CoSbS

Uiteraard vraag je je bij dergelijke formules (en ook bvb. bij die van pyriet, FeS 2 !) af hoe het in deze
verbindingen zit met de 'valenties'? Want in eerste instantie zou je bvb. FeS verwachten. Maar dat is de
formule van pyrrhotien, niet van pyriet. Hoe zit dat dan?
In pyriet gaat het niet over een sulfide-ion S2-, maar om een disulfide-ion S 2 2-, waarin de beide zwavels
verbonden zijn door een covalente binding, en dus is de formule-eenheid in het geval van pyriet FeS 2 , en
niet FeS. Hetzelfde geldt voor löllingiet, maar daar gaat het dan over As (arseen) in plaats van over S
(zwavel).

Tussen de mineralen vermeld in de bovenstaande tabel bestaan ook mengreeksen, wat betekent dat
overgangsmineralen bestaan, bvb. in het gebied tussen rammelsbergiet en löllingiet, en tussen löllingiet en saffloriet. In de praktijk bevat löllingiet vaak ook wel wat Ni en een beetje Co. Wie hier dieper
op wil ingaan verwijzen we naar de literatuur (o.a. Hem, 2004).

Dit fasendiagramma geeft de
samenstelling weer van Ni-, Co- en
Fe-arseniden. naar G.A. Kroutov (in
Kostov, 1968)
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Löllingietkristallen van Schladming, Steiermark, Oostenrijk (2 linkse kristallen) en van Stokø,
Langesundsfjorden, Larvik, Vestfold, Noorwegen. Naar Goldschmidt, Atlas der Krystallformen.

Löllingiet is orthorhombisch, wat betekent dat alle hoeken van de elementaire cel 90° zijn. De verdere
roosterparameters zijn a = 5.16 Å, b = 5.93 Å en c = 3.05 Å, Z = 2. Goedgevormde kristallen van
dit mineraal komen relatief zelden voor. Het gaat dan om prismatische kristallen // [001], en soms
ook dubbel-beëindigde pyramidale kristallen. De grootste kristallen ooit gevonden waren wel 50 cm
(zie verder bij Finland)! Tweelingen (en drielingen) volgens {011} komen ook voor.
Een eerder onduidelijke splijtingsrichting wordt soms waargenomen volgens {010} en {101}. De
hardheid is ongeveer 5 in de schaal van Mohs, en de densiteit ongeveer 7.45.
Löllingiet is opaak, en staalgrijs tot zilverwit. De streepkleur is heel donker grijs, bijna zwart, en het
vertoont een levendige metaalglans, zeker op verse, niet-verweerde oppervlakken. Optisch is het
sterk anisotroop.
Löllingiet komt voor in mesothermale ertsafzettingen, meestal samen met andere sulfiden (vooral
Fe-, Ni- en Co-sulfiden), vaak in een calciet-ganggesteente. Het wordt soms ook wel gevonden in
pegmatieten.
'Mesothermaal' is een meer specifieke term voor hydrothermale afzettingen die gevormd werden bij matige
temperaturen (200-300°C) en matige diepte onder het aardoppervlak.

Naast de type-vindplaats(en) Lölling en Schladming in Oostenrijk, en het Poolse Zloty Stok
(vroeger Reichenstein genoemd), en de plek waar 'ons' mineraal van de maand vandaan komt (Bou
Azzer in Marokko, zie bijdrage van Herwig Pelckmans in dit nummer), komt löllingiet nog voor op
een aantal andere plaatsen. Uiteindelijk moeten we tot de conclusie komen dat löllingiet niet zo
zeldzaam is: MINDAT vermeldt eventjes 712 vindplaatsen. Maar op het merendeel van deze vindplaatsen komt het enkel in massieve vorm voor.
Kristalletjes tot enkele mm komen voor in de (overigens mooi rood fluorescerende) calciet van Franklin, New Jersey, USA. De meeste specimens die in verzamelingen voorkomen zijn lichtjes geëtst met
verdund zoutzuur om wat calciet te verwijderen en de löllingiet-kristalletjes beter tot hun recht te
doen komen. Zowel min of meer blokvormige als prismatische kristalletjes komen hier voor.
In Duitsland komt het als prismatische kristalletjes voor in de zgn. 'Grube 371', Schlema-Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen.
Dan zijn er nog een paar vindplaatsen in Spanje, zoals bvb. de Carlés Mine, Carlés, Salas, Asturias,
en Burguillos del Cerro, Badajoz, Extremadura, waar zowel massieve aggregaten als mooie kristalletjes voorkomen.
Een eigenaardige combinatie is löllingietkristallen in analciem, zoals in Arøya, Langesundsfjorden,
Larvik, Vestfold, Noorwegen.
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De laatste jaren werden ook heel spectaculaire löllingietkristallen gevonden in China, met name in
de Huanggang Fe-Sn ertsafzetting, Hexigten Banner, Ulanhad League, Binnen-Mongolië. Hier werden
o.a. in het voorjaar van 2012 kristalaggregaten gevonden tot bijna 10 centimeter lang. Deze specimens behoren ongetwijfeld tot de beste löllingieten ter wereld, en zijn ook nu nog te vinden op een
goede beurs.
De Gabe Gottes Mine, Sankt Jakob vein, Neuenberg, Ste Marie-aux-Mines, Haut-Rhin, Alsace, Frankrijk, heeft dan weer talrijke radiaalstralige aggregaatjes opgeleverd.
In België werd het, voor zover we konden nagaan, nog nooit aangetroffen.
De grootste löllingieten werden tot nu toe aangetroffen in Finland, in de Kaatiala pegmatiet, in de
buurt van Kuortane. Naast vooral kwarts en veldspaat leverde deze toermalijnhoudende pegmatiet
ook 5 ton löllingiet, meestal massief, maar af en toe in kristallen tot wel 50 cm! Op deze plaats werd
ook voor het eerst kaatialaiet gevonden, een ijzerarsenaat dat ontstaat als secundair mineraal (=
verweringsprodukt) op löllingiet.
Grote massa's van löllingiet werden ook aangetroffen in de Kobokobo pegmatiet bij Kivu, Congo.
Löllingiet geniet de twijfelachtige eer over heel wat aliassen te beschikken. In de loop der tijden
werd het al bedacht met de volgende namen: loecopyriet, arseniosideriet, arsenosideriet, hüttenbergiet, loellingiet, mohsien, pharmakopyriet, 'prismatischer Arsenikalkies' (meer hierover in de bijdrage
van Herwig Pelckmans in dit nummer).
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Kristalmorfologie van löllingiet
Herwig Pelckmans
Dit ijzerarsenide behoort tot de meest symmetrische klasse van het orthorombisch stelsel; de rombisch-dipiramidale klasse. In deze klasse vallen de drie loodrecht op elkaar staande 2-tallige assen
samen met de kristalassen a, b en c en loodrecht op elke 2-tallige as is er een symmetrievlak. In de
kristallografie duidt men dit ook wel aan met het symbool 2/m 2/m 2/m (of afgekort mmm) waarin
telkens 2/m staat voor 2-tallige as loodrecht op een symmetrievlak.
De afmetingen van de elementaire cel van dit mineraal zijn a=5.300 b=5.983 en c=2.882 (volgens
het Handbook of Mineralogy) of a = 5.16 Å, b = 5.93 Å, c = 3.05 Å (volgens Mindat). Samen met
twee van de meest algemene kristalvormen van löllingiet, {110} en {101}, geeft dit het volgende
resultaat met het tekenprogramma Smorf (figuur 1):

101
Figuur 1: eenvoudig kristal van löllingiet;
combinatie van de vormen {110} en {101}.

110

Meestal zijn de kristallen prismatisch volgens de c-as (figuur 2), maar soms kunnen ze ook prismatisch volgens de b-as zijn (figuur 3). In beide gevallen werd de veel voorkomende kristalvorm {011}
toegevoegd aan de combinatie {110} en {101}.

011

101

110
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Figuur 2: grote, langgerekte {110}-vlakken zijn kenmerkend voor prismatische kristallen van löllingiet,
gestrekt volgens de c-as.
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Gewoonlijk bevat löllingiet kleine hoeveelheden kobalt of nikkel die wat van het ijzer vervangen. De
vervanging van ijzer door kobalt zou de structuur niet veranderen. De vervanging van ijzer door
nikkel daarentegen zou aanleiding geven tot het langer worden van de eenheidscel volgens de c-as
(Bétekhtine, 1968) en dus een verklaring kunnen zijn van prismatische kristallen zoals in figuur 2.

011
101

Figuur 3: grote, langgerekte {101}-vlakken zijn
kenmerkend voor prismatische kristallen van löllingiet,
gestrekt volgens de b-as.

110

Een nagenoeg equidimensionaal kristal van Franklin, New Jersey, USA, toont naast de algemene
vormen {110}, {101}, {011} en {111}, nog enkele bijkomende vlakjes door de vormen {100}, {010}
en {120} (figuur 4):

111
011
101

010
110

Fig 4: geïdealiseerde tekening van een meer complex
löllingietkristal dat gevonden werd in Franklin, New
Jersey, USA (naar Palache et al., 1944).

120
100

Alle kristaltekeningen werden gemaakt door Herwig Pelckmans met Smorf (zie www.smorf.nl )

Referenties – literatuur
Bétekhtine, A., 1968. Manuel de minéralogie descriptive. p. 251-253.
Palache et al., 1944. System of Mineralogy, 7th Ed. Vol. I, p. 301.
http://www.mindat.org/show.php?id=2426
http://rruff.info/doclib/hom/lollingite.pdf
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Historiek en typevindplaats(en)
van löllingiet
Herwig Pelckmans
De eerste dingen die ik steeds probeer te achterhalen als ik een mineraal in detail wil leren kennen,
zijn de eerste beschrijving en de eerste plaats waar het gevonden werd. In dit geval zag het er vrij
eenvoudig uit op Mindat. Voor de typevindplaats wordt verwezen naar een plaats in Oostenrijk,
meer bepaald naar de Wolfbau mijn, Revier Lölling, Hüttenberger Erzberg, Hüttenberg, Region Friesach - Hüttenberg in Karinthië. En nog steeds volgens Mindat, was het Wilhelm Karl von Haidinger
die in 1845 als eerste dit ijzerarsenide beschreef en het noemde naar het mijngebied Lölling, waar
de typevindplaats zich situeert.
Uiteraard is het altijd raadzaam om een en ander even nader te bekijken. Was deze eerste beschrijving op het web te vinden? Gelukkig wel, en plots had ik meer vragen dan antwoorden! Want niettegenstaande de zeer korte beschrijving, valt een en ander toch wel op (zie figuur 1). In zijn Handbuch der Bestimmenden Mineralogie, beschrijft de Oostenrijkse mineraloog Wilhelm Haidinger Lölingit bij de Geogeniden, meer bepaald bij de Kiese, als een “Ax otom er Arsenikkies ” en verwijst
hij daarbij naar Mohs. Daarnaast vermeldt hij enkel nog R eichenstein als vindplaats, en Leuk opyrit als synoniem.
Reichenstein is de oude Duitse benaming van wat nu in Polen gelegen is en Zloty Stok (gesitueerd
in het Ząbkowice District in Lower Silesia) genoemd wordt. Deze historische vindplaats van goud in
arsenopyrietaders, die al in de 16de eeuw een bekende goudmijn was, leverde ook talrijke prachtige
specimens van löllingiet. Het is dan ook op zijn minst eigenaardig te noemen dat Mindat deze vindplaats niet beschouwt als de typevindplaats van löllingiet, vermits het de enige plaatsnaam is die bij
de (zogenaamde) eerste beschrijving van löllingiet vermeld staat.
Wat het synoniem leukopyrit betreft: die naam werd bedacht door de Amerikaanse mineraloog
Charles Shepard en beschreven in zijn Treatise on Mineralogy in 1835. Het materiaal waarop zijn
beschrijving stoelde, was blijkbaar een bizarre vondst: “A crystal of arsenical iron, weighing two or

three ounces, was found in Bedford County, Pennsylvania, but it is not known under what circumstances." (Dana, 1868). Opmerkelijk is wel dat er in Bedford County verder geen enkel spoor van

ijzerarseniden gevonden werd. Dat het ook om een meteoriet zou kunnen gaan, werd destijds door
Shepard, die tevens een autoriteit was op het gebied van meteorieten, zelf reeds uitgesloten.
Recentere bronnen gaan er dan ook van uit dat het om artificieel materiaal ging (Clark, 1993).

Figuur 1. De
beschrijving van
löllingiet, zoals ze
verscheen in het
Handbuch der
Bestimmenden
Mineralogie van
Haidinger (1845).
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Figuur 2:
De eerste beschrijving van löllingiet, zoals ze
verscheen in het boek 'Grundriss der Mineralogie'
van Mohs (1824)

Maar zoals wel meer het geval is, is de historiek
van dit mineraal een beetje ingewikkelder. In
de zesde editie van het System of Mineralogy
van Dana vinden we meer tekst en uitleg, hier
vrij vertaald:
“Genoemd door Chapman naar Mohs, door wie

het mineraal voor het eerst beschreven werd,
en die Lölling vermeldt als de eerste plaats waar
het gevonden werd. Maar de naam mohsite was
al eerder toegekend aan een variëteit van ilmeniet. Daarom werd de naam die Haidinger had
gegeven (lölingite), weerhouden in de 5de editie (1868), voor het mineraal Fe 3 As 4 van Reichenstein, en de naam van Shepard (leucopyrite) voor arseenrijk ijzer met de formule FeAs 2 .”
En om het nog een beetje complexer te maken,
gaat Dana (vrij vertaald) verder met:
“Een beetje vroeger werden deze namen echter
reeds door [de Oostenrijkse mineraloog] Victor

von Zepharovich gebruikt, maar dan andersom:
löllingiet voor FeAs 2 en leucopyriet voor Fe 3 As 4 ;
en dit werd ook zo aangepast in de latere versies van de 5de editie. … het lijkt me het beste
om beide variëteiten te verenigen onder de
meest algemeen aanvaarde benaming.”
Blijkbaar heeft de befaamde Duitse mineraloog
Friedrich Mohs dit mineraal voor het eerst beschreven, en heeft hij het toen geen eigen
naam gegeven. Hij noemde het in 1824 in zijn
Grundriss der Mineralogie (zie figuur 2) eenvoudigweg … “Ax otom er Arsenikk ies ”.
Voor de betekenis van oude Duitse mineraalnamen zoals Arsenikkies verwijzen we naar het
uitstekende artikel van Paul Tambuyser dat eerder in Geonieuws verscheen (Jg. 38(2); februari
2013).
Het adjectief axotomer is afgeleid van het
woord axotoom, waarvan we de betekenis in
het eerste volume van het boek van Mohs
(1822) terugvinden, en dat we vrij vertaald kunnen interpreteren als “met één splijtvlak dat loodrecht
op de lengte-as van het kristal staat”:
“Die Theilbarheit heisst im rhomboedrischen, pyramidalen und prismatischen Systeme axotom oder

axentheilend, wenn Sie in einer einzigen, auf der Axe der Crystal-Gestalt senkrecht stehenden Flache
erscheint.”
Voorts vermeldt Mohs niet één, maar wel drie vindplaatsen voor zijn axotomer Arsenikkies! Naast

Löling haalt hij ook nog Schladming en Reichenstein aan (zie figuur 2 onderaan):
“... zuweilen begleitet von Skorodit, in der Löling bei Hüttenberg in Kärnthen, auch zu Schladming in
Steyermark; auf den andern zu Reichenstein in Schlesien.”
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In het boek Practical Mineralogy (1843) van de Engelse mineraloog Edward Chapman vinden we
een voor die tijd reeds vrij omvangrijke beschrijving, ook al had het toen nog steeds geen eigen
benaming. Reden te over voor Chapman om dit mineraal zonder naam naar Mohs te noemen, voor
wie hij grote bewondering koesterde en die het als eerste had beschreven:
“M ohsine … This substance having no general name, I have bestowed upon it that of the able and

celebrated Mineralogist by whom it was first distinguished, and to whom the science is in many
aspects so much indebted.”

Chapman wist dat er toen ook al een Mohsite bestond, maar zag daar geen graten in:
“… the name of M ohsite has been given to another mineral; … the different terminations of these
names will serve to keep them distinct from each other in the memory.”
Noch Zepharovich noch Dana waren het daar mee eens; beiden kozen voor de naam die Haidinger
het gegeven had (zie hoger), waardoor mohsine al snel in de mineralogische vergeetput terecht
kwam.
Volledigheidshalve dient ook nog de vermelding “prismatic arsenical pyrites” in het System of Mineralogy van de Schotse mineraloog Robert Jameson (1820) aangehaald te worden, omdat dit in feite

kan beschouwd worden als een (gedeeltelijke) allereerste vermelding van löllingiet. De gegevens die
Jameson publiceerde, waren echter afkomstig van Mohs. Daarenboven valt ook arsenopyriet onder
de noemer “prismatic arsenical pyrites”, waardoor deze beschrijving te algemeen is om als eerste
beschrijving van löllingiet aanvaard te worden.
De eerste vermelding van löllingiet met het juiste aantal “l”-en, vinden we in het boek van de Oostenrijkse geoloog Moriz Hörnes van 1847, dat tevens wat bijkomende informatie geeft:
“Haidinger benannte dieses Mineral nach dem Fundorte, welcher die Stücke lieferte, an denen Mohs
zuerst die Untersuchung vorgenommen hatte.”

Synthese en conclusies
Uit het bovenstaande kunnen we dus afleiden dat het in feite niet Haidinger maar Mohs was, die
löllingiet voor het eerst beschreef, in 1824. Mohs gaf het mineraal echter geen eigen naam. Chapman kwam op de proppen met mohsine in 1838, maar die naam werd zowel door Zepharovich als
door Dana verworpen, omdat mohsite reeds bestond. Haidinger noemde het lölingit in 1843, en na
de “spellingscorrectie” door Hörnes in 1847 leidde dat uiteindelijk tot het huidige löllingiet.
En vermits de eerste beschrijving van Mohs niet één, maar drie vindplaatsen vermeldt, heeft dit
mineraal in feite dan ook drie typevindplaatsen. Naast Lölling, dat algemeen gekend is als dé
typevindplaats, zou men ook aan Schladming (Oostenrijk) en aan Reichenstein (nu Zloty Stok
in Polen) de status van co-typevindplaats moeten toekennen.
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Löllingiet van Bou Azzer, Marokko
Herwig Pelckmans
Eind juni 2015 kreeg ik van Paul Vandevelde een e-mail:
“Dag Herwig,

Ik zou graag een onderzoek willen laten doen op een mineraal van Bou Azzer. In Sainte-Marie-auxMines kon ik hiervan een lot aanschaffen dat duidelijk afweek van de gangbare Marokko mineralen,
bovendien een aantal in degelijke handstukken. Slechts één Marokkaan had dit in de aanbieding, en
bovendien slechts één doos die duidelijk een verkeerde mineraalnaam droeg. Iván Blanco, met wie
ik naar SMAM ging, was daar ook 100 % zeker van. Raymond Dedeyne vond dat het absoluut moet
geanalyseerd worden. Hij gaf geen oordeel over welk mineraal het gaat.
Drie personen, waaronder 2 Franse kenners van Bou Azzer, gaven als volgt hun mening:
1) löllingiet of arsenopyriet; 2) löllingiet; 3) löllingiet of saffloriet”
Uiteraard volgde ook de vraag of dit door de Werkgroep Determinatie van de MKA kon bestudeerd
en/of geanalyseerd worden. Om een beter idee te krijgen van waar het om ging, stuurde ik Paul al
snel de volgende vragen en bemerkingen terug:
“Kan je me al eens representatieve foto bezorgen van de kristallen (?) van deze onbekende? Dan

kan ik het ding al eens met eigen ogen zien ...
Voorts: is de exacte vindplaats gekend, of enkel "Bou Azzer"?
En zijn er begeleidende mineralen? Zo ja, welke?
Vermits het hier hoogstwaarschijnlijk om een arsenide gaat, stel ik voor om iemand een slijplaatje
te laten maken en het op die manier te laten determineren. Ik kan eens informeren bij iemand van
Mindat, die dat mogelijks wil doen in ruil voor een specimen van wat hij moet bestuderen. Het grote
voordeel is dat de man die het onderzoekt een verband kan leggen tussen de eventuele verschillende
arsenides die hij vindt, terwijl je bij een "gewone analyse" enkel een totaalbeeld van het materiaal
voorgeschoteld krijgt. Daarna kunnen we het spul nog steeds laten analyseren, indien dat nog nodig
zou zijn.”
Het antwoord van Paul leverde niet danig veel bijkomende info op, omdat die er gewoon niet was:
“Ik stuur je zo dadelijk enkele foto's via WeTransfer. Er zitten amper sporen bij van een paar andere

mineralen. Het lijkt erop dat de meeste stukken voor 100% uit hetzelfde materiaal bestaan. 't Is
behoorlijk zwaar. Er waren geen verdere details, behalve Bou Azzer.”

Op de foto's waren duidelijk kristalletjes te zien (zie figuur 1 en 2). Paul beschreef de specimens als
volgt: “Meestal eerder bolvormige aggregaten, maar ook bij sommige stukken eerder aan de schubachtige kant, of de 2 samen op één stuk.”

Enkele dagen later kreeg ik van Paul 3 specimens in bruikleen, om nader te bestuderen. Na het
napluizen van wat literatuur ondernam ik een
poging om van het kleinste, meest homogene
specimen de dichtheid te bepalen. Arsenopyriet zit
qua dichtheid (6,07) immers een stuk lager dan
saffloriet (7,2) en löllingiet (7,4). Enkele metingen
met behulp van een gewone keukenweegschaal
leidden uiteindelijk tot een soortelijk gewicht van
ongeveer 6,6. Deze dichtheid was duidelijk te hoog
voor arsenopyriet, maar ook wat laag voor löllingiet
of saffloriet. Een meer nauwkeurige determinatieBou Azzer
methode drong zich dus op.
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Löllingietkristallen van Bou Azzer, Tazenakht, Ouarzazate, Souss-Massa-Draâ, Marokkko.
Beeldbreedte ongeveer 15 mm. Verzameling en foto © Paul Vandevelde
Deze löllingietkristallen lijken op die van recente vondsten uit Huanggang, Binnen-Mongolië, China
(deze laatste zijn wel beduidend groter)
We besloten dan ook om de hulp van een professionele mineraloog in te schakelen, die beschikt
over de nodige faciliteiten om slijpplaatjes te maken en te bestuderen. Vermits de meeste mineralogen zich specialiseren tijdens hun loopbaan, ging ik op zoek naar iemand die vertrouwd is met sulfiden en dergelijke. Uiteindelijk ging een specimen in een klein pakje, na het betalen van de hoge
verzendingskosten, op weg naar het verre … Australië!
De reactie van Paul, zelf een fervent reiziger, wil ik je niet onthouden:
“Amai Herwig, dat stukske gaat nog eens flink op reis. Ben minstens even benieuwd en nog meer
verrast. De betaling regel ik later. Paul”
Begin oktober kreeg ik van Ben Grguric uit Australië de melding dat het monster was aangekomen;
op zich reeds een hele geruststelling. Volgens hem zag het er inderdaad naar uit dat het slechts om
één mineraal ging, maar de studie van een slijpplaatje zou dat bevestigen:
“Macroscopically it appears to be a single phase. I will make a polished section and see if there is

more than one mineral. Might be a few weeks before I get a booking for microanalysis but it will get
done.”

Bij het leggen van het contact met Ben, had ik hem ook geschreven over ons tijdschrift. Het was
dan ook een aangename verrassing om te lezen dat hij onze Geonieuws best wel leuk leesvoer vond,
zelfs nadat de teksten door de vertaalmachine van Google waren gehaald:
“PS. I like the club magazine, was reading an article on felsobanyaite from Dorset.”
Enkele weken later verscheen meer info in mijn mailbox. Het slijpplaatje was onderzocht en Ben had
er zelfs enkele foto's van gemaakt (zie figuur 3 en 4). Met gekruiste nicols was het monster sterk
anisotroop en kon hij zien dat het was opgebouwd uit blokvormige kristallen (zo'n 200 tot 500
micrometer groot) die in elkaar gegroeid zijn:
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Links: beeld van het slijpplaatje, bekeken met enkelvoudig, gepolariseerd en gereflecteerd licht. De grijze
massa is enkel löllingiet; de zwarte materie is Epofix, het hars waarin het specimen gemonteerd werd.
Beeldbreedte 1.2mm, foto Ben Grguric.
Rechts: ander beeld van het slijpplaatje, opnieuw bekeken met enkelvoudig, gepolariseerd en gereflecteerd
licht. Naast de löllingiet (grijs met een zweem van blauw) en de Epofix (zwart), is nog een ander mineraal te
zien (wit). Mogelijk gaat het hier om gedegen bismuth, maar dat werd niet verder onderzocht. Beeldbreedte
0.6mm, foto © Ben Grguric.

“I made up a polished section of the sample. Images are attached. Field of view in the x-direction in
the 10x image is 1.2 mm, while in the 20x image it is 0.6mm. In both cases the black in the reflected
light microscope images is the Epofix epoxy mounting medium. Under crossed Nicols the sample is
strongly anisotropic and can be seen to be an intergrowth of blocky crystals, typically 200-500 microns across. Unfortunately the light levels with crossed Nicols are low and my camera can’t get a
good image.“
Gelukkig had Ben ook de tijd genomen om drie analyses uit te voeren met een X-stralenfluorescentiespectrometer ('XRF'):
“I didn’t get time on the SEM however considering the sample was essentially monomineralic, I

performed three analyses on the polished section using an XRF machine. This yielded the following:
Fe:
20.3%, 22.6%, 28.05%
As:
71.35%, 68.51%, 63.04%
Ni:
3.13%, 3.59%, 3.26%
S:
2.67%, 2.21%, 2.10%
Co:
2.55%, 3.03%, 3.55%”
(zuiver löllingiet, FeAs 2 , bevat 27.15 % Fe en 72.85 % As).
Uit deze analyses en uit de optische eigenschappen kon Ben besluiten dat het inderdaad gaat om
löllingiet, waarbij slechts een beperkt deel van het ijzer vervangen is door nikkel en kobalt, en een
klein deel van het arseen door zwavel:
“Optical properties in plane polarised reflected light were grey-white colour, relatively high reflectan-

ce and good polish with bluish anisotropy. Under slightly uncrossed Nicols the anisotropy was strong
in bluish and brownish colours. These analyses and the optical properties are consistent with lollingite
with minor Co and Ni substituting for Fe and minor S substituting for As.”

Groot was onze verbazing, toen we enkele dagen later in de pas verschenen Mineralogical Record
(Vol. 46 (5), p. 773) in het verslag van de beurs van Sainte-Marie een foto zien staan van … löllingiet
van de Bouismas mijn in Bou Azzer! Navraag bij Jordi Fabre wees uit dat het om één van de twee
geanalyseerde specimens ging die hij toen ter beschikking had. Thomas Moore, die het verslag
schreef, vermeldt verder nog over dit mineraal van Bou Azzer (vrij vertaald):
“... In de 'speciale uitgave Bou Azzer' van de Min. Rec. (Vol. 38(5)) staat dat löllingiet vrij algemeen
is als ertsmateriaal, maar dat het zelden vrijstaande kristallen toont.”
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Meer informatie vinden we in het schitterende boek Marokko, uitgegeven door Bode Verlag. Het
kobalt- en zilvermijnbouwgebied Bou Azzer, vooral bekend voor zijn prachtige erythriet, roseliet en
skutterudiet, wordt er uitgebreid in behandeld. Löllingiet werd er al in 1954 herkend en beschreven
door de Franse geoloog François Permingeat. Het maakt vaak deel uit van de ertsaders die in het
gebied ontgonnen worden. Mm-kleine tot 5 cm-grote kristallen zijn gekend van meerdere
vindplaatsen in de regio. Daarnaast is dit ijzerarsenide vaak het moedergesteente en de bron van
diverse secundaire ijzer-arseen-mineralen uit Bou Azzer. Zowel arseniosideriet, karibibiet,
parasymplesiet, scorodiet, schneiderhöhniet als symplesiet worden vaak op een matrix van
löllingiet aangetroffen (Jahn et. al., 2003).

Referenties en literatuur
Jahn, S. et al., 2003. Marokko. Bode Verlag, p. 103.
http://www.mindat.org/loc-2389.html

Dankwoord

Ik wens Ben Grguric te danken voor de analyses en foto's die hij voor de MKA heeft gemaakt en
voor de tip over de foto in de Mineralogical Record. Dank ook aan Paul Vandevelde voor de foto van
het mineraal van de maand.
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Boekrecensie
ExtraLapis 49 - Amethyst
Raymond Dedeyne
Uitgegeven door Christian Weise Verlag, München in 2015, diverse
auteurs, Duitstalig, ISSN 0945-8492, pp 118, 210 x 295 mm, 640
gram, softcover, 19.80 Euro (excl P&P)
Toen ik vernam dat het nieuw te verschijnen extraLapis 49 over
amethist zou gaan kon ik enig scepticisme niet onderdrukken. De uitgeefster van de Engelstalige
tegenhanger van de reeks extraLapis - hierna gemakshalve afgekort tot extraLapis(E) – had toch
nog maar pas in 2012 haar nummer 16 onder de titel “Amethyst - Uncommon Vintage” laten
verschijnen? De kwaliteit daarvan was uitstekend (zoals dat overigens voor nagenoeg alle andere
extraLapis (E) nummers het geval is) en het onderwerp werd vrij uitvoerig en uitputtend behandeld
(zie Geonieuws 4, 2013, p 87-89 voor een recensie). Je kon je met het nieuwe extraLapis nummer
dus maar best aan enige herhaling verwachten – maar hopelijk zou dat binnen de perken blijven.
Helaas… reeds bij een eerste vluchtig doornemen van het nieuwe nummer 49 kreeg ik al onmiddellijk
de ene déjà-vu na de andere te verwerken. Maar pas na het back-to-back vergelijken met extraLapis(E) 16 bleek de volle omvang van de herhaling: wat hier nu voorligt, is nauwelijks meer dan
een (ingekorte) vertaling naar het Duits…
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Om precies te zijn werden er van de originele zeventien bijdragen uit extraLapis(E) welgeteld tien
nagenoeg woordelijk vertaald naar het Duits – met name de algemene hoofdstukken over geschiedenis, geologie en fysische (vooral optische) eigenschappen en de bijdragen met betrekking tot
specifieke vindplaatsen: het oude Egypte, Bou Oudi (Marokkaanse zandloperamethist), Boekenhouthoek (cactusamethist uit Zuid Afrika), Madagaskar, Thunder Bay (Canada), Jacksons Crossroads
(Georgia, USA), Guerrero en Veracruz (Mexico). Hierbij werden ook de bijbehorende foto’s en tekeningen rijkelijk (zij het niet volledig) uit extraLapis(E) gekopieerd: sommige op origineel, andere dan
weer op vergroot of verkleind formaat en frequent in een andere volgorde – misschien in een vertwijfelde poging om het eindresultaat er toch nog zoveel mogelijk origineel te laten uitzien?
Zeven van de originele hoofdstukken werden helemaal weggelaten: amethist uit bekende Europese
vindplaatsen, het Westen van de VS en Goboboseb in Namibië; verzamelen in Thunder Bay (Canada);
een (uitermate bruikbare) lijst met technische amethisttermen en drie pagina’s (hoogst relevante)
literatuurreferenties. Zelfs de bijdrage over het Parana Basin (Zuid Brazilie/Noord Uruguay) - zo
ongeveer ’s werelds bekendste vindplaats voor amethist - moest eraan geloven: je kunt net zo goed
een boek schrijven over de geschiedenis van het Belgische wielrennen zonder daarbij ooit te gewagen van Eddy Merckx …
Tenslotte noteren we drie nieuwe bijdragen: een 17 pagina’s lange maar vrij overbodige fotogalerij
- ook hiervoor werd weer uitvoerig gesprokkeld in extraLapis(E) 16; 10 pagina’s over amethist in
Oostenrijk en Zuid Tirol en 6 bladzijden amethist uit Wallis (ik kan mij belangrijker vindplaatsen
voorstellen maar blijkbaar moeten in een Weise-publicatie nu eenmaal een minimaal aantal pagina’s
aan alpiene mineralen worden gewijd – of die nu relevant zijn of niet).
Als we uiteindelijk de balans van al het bovenstaande opmaken dan blijken in deze “nieuwe” uitgave
welgeteld drie van de dertien hoofdstukken (23%) nieuw te zijn - waarbij je dan nog moet rekening
houden dat “nieuw” in deze context niet eens noodzakelijk identiek is met “relevant”. Voor wie dit
liever in pagina’s omgerekend ziet: 33 van de 117 bladzijden (28%) zijn origineel, een uitermate
bedroevend laag cijfer - de rest is woordelijke vertaling.
Nu kun je natuurlijk aanvoeren dat iedereen het recht heeft om (geautoriseerde) vertalingen op de
markt te gooien. Maar dan vereist het goed fatsoen wel dat je daarbij tenminste refereert naar de
originele uitgave – terwijl je in deze nieuwe extraLapis 49 tevergeefs zoekt naar ook maar de minste
verwijzing naar de originele extraLapis(E) 16: goed fatsoen is anders! Toegegeven: de eerste nummers van extraLapis(E) waren ook back-to-back vertalingen van geselecteerde Duitstalige
extraLapis-nummers, maar toen werd telkens zeer prominent verwezen naar het origineel met de
letterlijke bewoording “Licensed edition in the English language of extraLapis XX with permission of
Christian Weise Verlag, Munich, Germany”! In dit nieuwe nummer 49 daarentegen zoek je tevergeefs
naar ook maar de minste verwijzing: dit is eenvoudigweg “not done”!
Verder getuigt het ook van weinig respect voor je abonnees die je zomaar ongevraagd (nagenoeg)
letterlijke vertalingen in de maag splitst van publicaties waarvan velen het origineel allang in huis
hebben: een potentiële occasionele koper kan zich nog altijd bedenken bij het inzien van een nieuwe
editie – een abonnee daarentegen heeft daarbij niet het minste verweer, die moet maar gewoonweg
tevreden zijn met wat in zijn bus valt.
Samengevat: extraLapis 49 - Amethyst pretendeert nieuw te zijn maar is nauwelijks meer dan een
Duitse vertaling van een ingekorte en deerlijk verminkte extraLapis(E) 16 over hetzelfde onderwerp.
Hiervoor verdient de uitgever – niettegenstaande een goede lay-out - dan ook niets meer dan een
absolute nul én daarbovenop nog een driewerf “shame on you”.
Laat het hierbij echter vooral duidelijk wezen dat de originele extraLapis(E) 16 “Amethyst – Uncommon Vintage” sterk aanbevolen blijft en overigens nog steeds vlot verkrijgbaar is (een goede verstaander enzovoort).
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