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A N T WERP E N

VERGADERINGEN
- VRIJDAG 13 FEBRUARI 1976 cm 20 .00, lokaal Ommeganckstraat 26 ,
2000 ANTWERPEN .
Voordracht door H . Dillen over het gebruik van X--straaldif-fraktometri.e voor het identificeren van mineralen . Een teks t
over dit onderwerp verschijnt in Geode '75 .
- ZATERDAG 14 FEBRUARI 1976 van 10 .00 tot 12 .00 h, lokaal Ommeganckstraat 26, 2000 ANTWERPEN .
Jeugdvergadering .
LIDGELD 197 6
Wij verzoeken onze leden die hun lidgeld (300,- voor gewone of 200 j voor jeugdleden) voor 1976 nog niet betaald hebben dit zo spoedi g
mogelijk over te maken op P .R . nr . 000-0477954-35 t .n .v .

Mej . M . L . Boonroy, Belgiëlei 123 9 bus 14, 2000 Antwerpen .
Geode '75 wordt gratis bezorgd aan alle leden die hun lidgeld betaal d
hebben .
BIBLIOT±i EK
De leden worden eraan herinnerd dat de uitleentermijn van boeke n
maximaal 2 maanden bedraagt . Gezien het feit dat druk van de beschikbare werken gebruik wordt gemaakt verzoeken wij de leden deze rege l
stipt te volgen, en boeken die zij langer dan 2 maanden in hun bezi t
hebben onmiddellijk in te leveren .
The Mineralogical Recor d
Voor twee. jaar schreven wij in op twee jaargangen (74-75) van "Th e
Mineralogical Record") . Mede in verband met de inflatie bleek he t
wenselijk opnieuw voor twee jaargangen kollektief in te tekenen ; dit
vermindert inderdaad de bank- en transferkosten.
De kwaliteit van het tijdschrift is uitstekend en goed aangepast aa n
het niveau van de meeste leden .
Leden die verder "The Uinera1''ical Record" wensen te ohtvangen worde n
verzocht hun naam, voornaam en volledig adres (met evtl . busnummer )
te bezorgen aan de heer P . VAN HEE, DEUZELDLAAN 16/1, 2120 SCHOTEN .
Zij maken eveneens een voorschot van 500,- over op bankrekening nr.
409-7000711-71 (Kredietbank) t .n .v . de heer P . Van Hee .
De inschrijvingen warden definitief afgesloten op 31 januari 1976,
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Wie nadien nog wil inschrijven of wie slechts voor één jaar wil inschrijven kan bij het bestuur de nodige inlichtingen verkrijge n
maar moet zelf de nodige bankverrichtingen doen .
RUILBEURZEN
GENTILLY2(F) 21-22 februari 1976, van 10 tot 20 h, Centre Culture l
de Gentilly, rue Jules-Ferry 2, F-94250 GEN.TILLY .
SCHOTEN (B) : zondag 7 maart 1976 in de stadsfeestzaal Kielpark ,
Sint-Bernardsesteenweg, 2000 .ANTWERPEN.
Inlichtingen en inschrijvingen s A .C .A .M ., J . Hendrickxstraat
49, 2120 SCHOTEN, Tel . 031/58 .52 .55 .
GENT (B) ; zondag 14 maart 1976 in het Casino, Citadelpark, 9000 GENT ,
Inlichtingen en inschrijvingen : Nautilus, Biest 16, 911 0
SintAmandeberg.
BOURG-d' OISANS (F) : van 27 maart tot 30 maart 1976 .
Inlichtingen v Syndicat d'initiative, F--38520 Bourg`d-Oisan s
(IsêreDauphiné) .
TuBINGEN (D) : 11 april 1976, van 10 .00 h tot 17 .00 h, Turn- un d
Festhalle Lus-tnau . Inlichtingen : N. Pauls, D-6700 TuBINGEN ,
G6rlitzerweg 7 .
AMSTERDAM (NL) 2 13e Gea-beurs, op zondag 25 april 1976 van 10 .00 h
tot 17,00 h in getrouw "De Hoeksteen" (Marcanti), Jan van
Galenstraat 6-10, Amsterdam W .
Inlichtingen : de heer J .J . van den Bergh, Valeriuslaan 43 ,
NL-UITHOORN .
MARSEILLE (F) : 8 en 9 mei. 1976 5 Foire Internationale de Marseille ,
Parc Chanot, Entrée Bd . Rabatou .
Inlichtingen : Section Géeingie ASPTT, rue Lapierre 2 ,
F-Aix--en Frovenoe .
VRAAG EN AANBOD
vraag : trilobieten, vissen
aanbod a Dinosaurus eieren, trilobieten vireux, vissen van Frankrijk .
G . Van Immerseels, Jan de Cord .esstraat 12, 2100 Deurn e
Tel . 031/24 .86 .95 .
DE RUILBEURS TE PARIJS
_ (6-7 DECEMBER1975) ,
Deze beurs had plaats in het Hotel PLM St .-Jacques, 17 Bd . St . Jacques ,
F--75014 PARIS (Mêtro : St . Jacques) .
De eerste indruk die men opdoet bij het binnengaan is die van de grot e
luxe die de gehele Franse hoofdstad kenmerkt .
Er was een prachtige en doelmatige verlichting, overal vasttapijt ,
kortom, het gebouw was erg smc,akkvol ingericht .
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Wat de mineralen betreft kan men eveneens spreken van luxe, maa r
luxe wordt duur betaald, en dat is de keerzijde van de medaille .
Enkele voorbeelden zullendit duidelijk maken auripigment ,
Getchel Seine, U .S .A ., 5 X 5 cm : ong . 300 BF ; pyriet in suikerdolo miet, Lengenbach, Zwitserland, 5 X 5 cm : 300 tot 400 BF ; olivijnbom, Dreis, Duitsland, 4 à 5 om 0 : 4 00 BF.
Anderzijds waren er ook prachtige specimens te bewonderen : o .a . ee n
stuk pyrrhotien-XX (20 X 20 cm) van Trepca, realgar-XX tot 3 cm ,
zeer grote vanadiniet-XX van Mi-Bladen .
Op een beurs op zulk een niveau is het spijtig dat veel exposante n
niet eens de moeite doen om de juiste naam en vindplaats te vermelden ,

te

abstrakt wordt .
zodat het geheel
Verder hebben we veel foutieve benamingen gezien . Een voorbeeld :
"Chalcopyrite, origine : Liëge, Belgique" . Het betrof hier septarië n
uit de Rupeliaanse klei, aangekocht te Luik . Daarenboven gaat het ,
zoals U zal kunnen lezen in Geode 75 cm pyriet . De prijs : 720 F F
voor een stukje van 10 X $ cm .
Verder zagen we als namen voor dezelfde pyriet ook nog marcasiet ,
en zelfs borniet .
Er werden erg veel zeolieten van India aangeboden tegen interessant e
prijzen (o .a. okeniet), alsook mooie groepen bournoniet XX en semseyiet- XX . Verder zagen we er goede specimens van minyuliet (Frankrijk) .
Wat wij ten stelligste afkeuren is een mooi kwartsen (beëindigd) ,
waarvan men een asbak had vervaardigd . Spijtig jenoeg blijkt dat me n
op elke beurs naast prachtige specimens schrijnende mispunten vindt .
MODE 7 5
In de loop van februari 1976 verschijnt het tweede jaarboek van
onze kring . Alle leden die hun lidgeld voor 1976 betaald hebben zulle n
van deze uitgave gratis een exemplaar ontvangen .
In tegenstelling tot vorig jaar wordt Geode 75 uitgevoerd in offsetdruk, zodat we het geheel nu rijkelijk kunnen illustreren me t
figuren en foto's .
Supplementaire exemplaren kunnen aangekocht worden aan de prijs va n
180,- (voor Nederland : Nfl . 15,- 9 inkl . porto) .
Een tiental onderwerpen die tot de interessesfeer van de amateurmineraloog behoren worden behandeld in Geode 75 .
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Wij geven U hier (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) ee n
idee van de inhoud a
- Elektronenmikroskopisch onderzoek aangaande de alfa,béta-overgan g
in kwarts .
- Pyriet en calciet in septaria .
- Een inleiding tot de X-straaldiffraktometrie voor het identificere n
van mineralen .
- Een uitgebreide reeks praktische wenken (met vele tabellen) bij het
reinigen en bewaren van mineralen .
- Onderzoekingen aan pyriet konkreties afkomstig van Cap Blanc •Nez ,
Frankrijk.
-

Waarnemingen langs de kust van Diane-Nee, Frankrijk .
Een verhaal over lapis lazuli .
Meteorieten .
Polarisatie en dubbelbreking .
- Fluoriet : een overzichtsartikel .
a De problematiek der vindplaatsopgave .
Reakties aangaande Geode 75, en artikels voor Geode 76 kan U bezorge n
aan : H . Dillen, Ripstraat 108, B-2780 SINT-GILLIS-WAAS .

Volgende maand vindt U in Geo-Nieuws een artikel van de heer L . WALS
over het mineraal BERYL .

JEUGBWEDSTRIJ D
Van een van onze leden, dhr . J . Van Immerseels kregen we enkel e
prachtige fossielen, die als prijzen voor de jeugdwedstrijd kunnen dienen . Het betreft een fossiele vis en twee gaaf bewaarde
trilobieten .
We danken dhr . Van Immerseels voor zijn spontane gift en hope n
dat nog andere leden dit voorbeeld zullen volgen !
P .T .
Jeugdige deelnemers, vergeet niet uw formulier vdár 1 februar i
in te . zenden!!

