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HET BESTUUR VAN DE MINERALOGISCHE KRING ANTWERPE N
WENST U EN UW FAMILIELEDEN EE N
VOORSPOEDIG 197 8

De stichtingsakte en de statuten van de Mineralogische Krin g
Antwerpen v .z .w . verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsbla d
van 17 november 1977 onder aktenummer 9925 .
Door deze publikatie is de op 11 mei 1963 gestichte feitelijk e
vereniging "Mineralogische Kring van Antwerpen" overgegaan in ee n
vereniging met rechtspersoonlijkheid als een vereniging zonder
winstoogmerk .
------------------------------ -

MKA v .z .w . -- AKTIUITEITEN VUOR JANUARI 197 8

- VRIJDAG 13 JANUARI 1978 ❑m 20 uur : jaarlijkse algemene ledenvergaderin g
in het lokaal Qmmeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen .

Er is GEEN ruilgelegenheid r
Agenda : 20 .[1U uur : efihaling van de bestellingen (wij hopen tegen die tij d

de bestellingen van Estwing--gereedschap te hebben) .
door de voorzitter .
Er zullen dia's vertoond worden over de divers e

20 .15 uur : -- Jaarverslag over 1977

aktiviteiten van het afgelopen jour .
-- Verkiezing van een raad van beheer en twe e
k ❑ mmissarissen .
-- Diverse mededelingen en formaliteiten .
De leden worden verzocht zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn om he t

resultaat van de verkiezingen zo representatief mogelijk te maken .
*- ZATERDAG 14 JANUARI 1978 van 10 tot 12 uur in het lokaal Ommeganokstraa t
26 te 2000 Antwerpen : JEUGDVERGADERIN G

N1INERALENBEURZEN IN JANUARI 197 8
-------------------------------- 29 januari 78 : FRIEDRICH8HAFEN-B1]DENSEE (Duitsland), MussegelMnde ;
Inlichtingen : Patzslt, Alemannenstrasse 91 ,
D-7993 Kressbrnnn .
29 januari 7B : ANGERS (Frankrijk), la Roseraie, 9 tot 18 uur ;
enkel ruil .

2.
KONTRIBUTI E
Zoals u in het vorig nummer van Geanieuws kon vernemen blijft het bedra g
van de kontributie, ondanks de inflatie, ongewijzigd op 300 EF (voor d e
jeugdleden onder de 18 jaar 200 BF) . In deze ledenbijdrage is ee n
exemplaar van Geode inbegrepen .
Mogen wij u verzoeken uw bijdrage over te make n op P .R . 000-0477954-3 5
t .n .v . Mej . M .L . Boonroy, 8el g.itlei 123, bus 1 4 te 2000 Antwerpen .
Stel a .u .b, de betaling niet uit ; u bespaart u w bestuur tijd en geld
door onmiddellijk uw bijdrage over te maken .
MINERALOGISCHE KRING ANTWERPEN v .z .w .
De praktische schikkingen in verleend met de aanstaande verkiezinge n
zullen tijdens de vergadering van 13 januari 1978 door de voorzitte r
haarfijn uitgelegd worden .
Ter informatie delen wij hier de namen mee van leden die tot nu to e
de wens te kennen gegeven hebben effektief lid respektievelij k
kandidaat-beheerder te worden van de MKA v .z .w . Personen die nog nie t
voorkomen op deze lijst(en) kunnen zich alsnog (meer dan zeer dringend )
vábr 1 januari 1978 opgeven als effektief lid en/of kandidaat--beheerder .
Elders in dit nummer vinden zij daartoe een inschrijvingsformulier da t
ze zo vlug mogelijk moeten opsturen aan het sekretaricat van de NiKA ,
Ripstraat 108 te 2780 Sint-Gillis-Waas .
Slechts de effektieve leden hebben stemrecht .
Lijst van de effektieve lede n
Bal K .
Boonroy M .L .
Borzée M .
Caelen R .
Cortois P .
Deerns F .
De Bruyn M .
De Jonghe J .
d' Hanens P .
Dillen H .

Di1s M .
Gielen H .
Heirman w .
Isratl W .
Jusgen L .
Michiels L .
Muchez G .
Op de Beeck E .
Plinke P .
Pirotte L .

Ruyssen C .
Van Leer F .
Tembuyser J ..
Vercammen A .
Tembuyser P .
Verhallen F .
Terryn M .
Vermetten R .
Tyck J .
leyn s H .
Van Craen M .
Wijns 8 .
Van Geethem J .
Wals L .
Van Goethem L .
Van hee P .
Van Immerseels G .

Lijst van de kandidaat-beheerder s
Boonroy M .L .
De Bruyn M .
d' Hanens P .

Dillen H .
Michiels L .
Op de Oeeck E .

Tambuyser J .
Tambuyser P .
Van Goethem L .

Van hee P .
Vercammen A .
Wals L .

We doen tevens een oproep tot eenieder de-et de mogelijkheid bes-ten t
om zich op te geven als kandidaat--kommisseris (zie statuten) .
Wie zich wil opgeven voor deze funktie ken eveneens gebruik make n
van het daartoe voorziene formulier, elders in dit nummer .
Vergeet niet uw inschrijving zo vlug mogelijk op te sturen aan he t
sekretariaat (vnl' 1 januari 78) !!!

3.
UIT ONZE TIJDSCHRIFTE N
Lapis, 2(11), nov . 77 -- Speciaal nummer over sfaleriet .
6-9
: "Zinkblende n
15--17 :"Die 70 Mineralien vom Alten Markt" (Trepca-Yaegaslavië) ,
1B-2G :"Vam Venetianerstallen zum Schaubergwerk" (Ramsbeck-Duitsland) ,
27-2S :"Pisos de Europa" (Spanje) ,
29-31 : "Geachliffene Eilenden "
32-33 :'"Sammelnotizen aus Spanien" ,
bi-35 :"Kristallf❑ rmen- 13 . Die tetragonale bipyramide" ,
37--38 :'Das Deutsche Edelsteinmuseum" (Idar-Oberstein) .
Der Aufschluss, 28(11), nov .7 7
409-412 :"Die zeolithe im basolt von Ober-Widdersheim, Vagelsbarg" ,
413-415 :"Hydr'ocerussit von Taumeb/SW-Afrika" ,
427-442 ;"Der Richelsd ❑ rfer Kupferschiefer und reine Fossilien . IV" ,
443-446 :"F ❑ ssilien eus dem Tertir von Oelgien" ,
447-453 :"Cyprinus priscus H .v . Meyer - ein narpfen aus der obermiozne n
Kieselgur von Beuern (Krs . Griessen)" ,
454-455 :"Geologische Miniaturen : S'áulen in Uulkangesteinen" .
Schwelzer Strahler, 4(8), nov . 7 7
317-323 :"Kcntakt--Zwillinge von zwei Quarzfundstellen in Eraubfnden(CH)" ,
32B--333 :"Funde der letzten Jahre vom Galanda(CH)" ,
334-335 :"Erlebnisse suf einer Struhlert ❑ ur" ,
341-347 :"Mineralogische Meldung" (Disentis, Graubunden, CH) ,
348-354 :"Heworragendo Calcitfunde im Tamina- und Calfeisental "
(St-lillen, EH) ,
35'-355 : "Ein Riesenopcti t" (Lengis alp . Oberwald, Wallis, CH) ,
355-357 :"Nadelriuarze vom Mbmlichen, GE" .
Mineralien Magozin 1(6), nov-dec 197 7
257 :"Scirnwler und H!ndler : Uber eins notwendige Portnerschaft" ,
256--262 :"Die Mineraliensemmiung der ► i Clausthal" ,
253-268 : "9aum, Pilz ader Alge? E.in unge]. stes E;ntsel der Paleontologie" ,
265x-273 :"Gesteinbildende Mineralien aus den Alpen" ,
274--278 :"Die ersten SchUtte sind die schwersten -- Gedanken zu m
Mineraliensammeln" .
2B4-268 : "Wie ein Mristall entsteht" ,
289-297 :"Jura-AufschlDsse am Hande der Westalb, 2 . Teil" ,
298-305 :"Mete ❑ rite" ,
3D6--31U : "Foac i1ien freintzen - Kunstharze in der Pr 5paration" ,
310-311 :"Neue Minerale" (alezaniet, bellidoiet, brassiet, calciouranoiet ,
challantiet, chengboliet, duranusiet, ferrihydriet, graemiet ,
harodaiet, hydroostrcphylliet, incaiet, jegoweriet, junniet ,
kazakoviet, khademiet, kinoshitaliet, koc,shviet) ,
314-315 : "Wissenawertes fDr den Micram ❑unter" .
Urner Mincralienfreund, 15(5), nov . 7 7
81--87 :"Auswahi von Aufwachsstellen der Mineralien und Einflesse d e
Nebengesteins auf die Anardnung der Mineralien" ,
B7-94 :"Die Sammiungen und Schetzknstehen der Strahler tdffnen sich "
9496 : "E= undstellenbericht"-,
96 :"Sandrosen mit SchweizerfMhnchen" .
Nautilus, 7(2), nov 7 7
47-53 :"Noo wegen onder hamer en beitel" ,
55--60 : "De Ijstijden" ,
L1 -67 :''Leg chemie" ,
69-72 :"Excerpta Mineralogica" .

.,
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NIEI*I *E BOEKEN IN DE MKA-BIBLIOTHEE K
---------------------------------- 1 . Oxide Mineral e
Dit derde deel van de reeks "Short course noten" werd uitgegeven doo r
de Minereingical Society of America en bevat 502 pagina's .
Inhoud :

1 . The crystal chemistry end structure of oxide minerale a s
exernplified by the Fe-Ti-oxides (D .H . Lindsley) .
2. Experimentel studies of oxide minerale (D .H . Lindsley) .
3. Oxide minerale in metamorphic rocks (D . Rumble) .
4, Oxidation of opaque mineral oxides in basalts (5 .E . Haggerty) .
5. Oxide mincrels in lunar rocks (A . El Goresy) .
6. Opaque oxide minerale in meteorites (A . El Goresy) .
7. The mangenese oxides - a bibli ❑ grophic c ❑ mmentery (J .S . Huebner )
8. Opaque mineral oxides in terrestrial igneous rock s
(5 .E . Heggerty) .

Dit wetenschappelijk werk bevat vooral gegevens over de kristalchemie ,
fosendisgrarnmen, fosenovergangen enz .
Que referenties is het boek, zoals men ken verwachten van een dergelijk e
uitgave, voorzien van een uitgebreid literatuuroverzicht dat goe d
up-to-date is .
2 . Tsume b
Dit boek is een specieel nummer van "The Mineralogical Record" 8(3) ,
mei-juni (1977), maar omwille van de omvang en de kwaliteit willen w e
er hier apart even op ingaan .
Het boek bevut 128 bladzijden met 31 kleurfoto's, 100 zwart-wit foto' s
en een heleboel kristaltekeningen van uitstekende kwaliteit .
Inhoud :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .
11 .

Inleiding
pagina 5
Geografische en politieke achtergrond
6
Historische schets
9
Geologische schets
14
Beschrijvende mineralogie
17
Perageneses
38
De "beste" Tsumeb-specimens
48
De Kogel--verzameling
51
Sidnoy Pieters
54
Foto's van Tsumeb-mineralen
55
Research (biouwe wulfeniet, keyiet, ludlockiet ,
leiteiet, schulteniet, malachiet-insluitsels i n
cerussiet)
86
12 . Een uitgebreid literatuuroverzicht
101

Zowel voor de amateur als voor de professionele mineroloog is het boe k
interssent, voorol door het uitgebreide literatuuroverzicht .
Het artikel over paragenesos bewijst uitstekende diensten bij d e
identifiketie van sommige mineralen .

5.
OVER MINERALEN III .
_

»

w

TOORMALIJ N

*

Mineralen waarover legenden bestaan zijn in het algemeen "oud", dat wi l
zeggen, al lange tijd aan de mensheid bekend . Op de éa n of andere
manier moeten ze don ook opvallende eigenschappen hebben, of tot d e
verbeelding spreken, zoals we bij turkoois en beryl hebben gezien .
Ook tourmalijn vormt op deze regel geen uitzondering ; ja, het verkree g
zijn naam door een eigenaardigheid die zich overigens notuurwetenschappelijk laat verklaren : de pyro-electriciteit . Dit is het verschijn sel dat een staf een electrisch veld om zich heen opwekt bij verwarmin g
of afkoeling .
Op het eiland Ceylon (tegenwoordig Sri Lanka), waar dit mineraa l
voorkomt, had men ontdekt dat een tourmolijnkristal, in de zon gelegd ,
geheel met stof bedekt raakt ; dit stof is door de pyro-electrisch e
eigenschap van het materiaal aangetrokken . Zo ontstond de nee m
turemali, stofvanger .
Geheel onafhankelijk van de inwoners van Ceylon ontdekten de Nederlander s
dit in de achttiende eeuw ; er bestond in die tijd een Nederlands e
handelsvestiging op Ceylon en zo kwam dit materiaal nok in Nederland .
De steen was mooi genoeg om er een onderzoek door juweliers aan te wegen ;
deze verwarmden de steen met houtskoolpoeder en ook hier bleek he t
pyra-electrisch karakter . Het ligt voor de hand dat in de natuurwetenschap veel gebruik wordt gemaakt van deze stof, temeer omdat ze ook no g
andere interessante eigenschappen bezit zoals piëza--electriciteit e n
dichr ❑ tsme, Over deze eigenschappen zal verder in dit verhaal nog iet s
worden gezegd ; eerst zullen we eens zien of we dit mineraal kennen .
Het is namelijk nogal complex van samenstelling en het kan niet goe d
onder é 6n chemische formule warden gebracht, Fleischer's Glossar y
(second edition, 1975) geeft als formule :
(Na,Ca)(M9,Fe 2 1 Fe 3+ ,Al,Li) 3 A18 (B0 3 ) 3 (Si 5 o 18 )(OH,F) 4
en daaruit blijkt al dat er heel wat mogelijkheden tot variatie zijn .
Dezelfde bron geeft als mogelijke variëteiten : buergeriet, draviet ,
elboiet, schaal, en er zijn er nog andere bekend .
We zullen er enige bespreken .
Elbaiet , geldeeliseerd : No(Li,Al) 3A1 5 (BO-33 ) 3 (Si O 18 )(OH) 4
. ,
Hierin is nl veel vereenvoudigd en we kun*ie di wel als en
e van d e
eindleden in de tourmalijn-groep zien . Elb{ziet kan groen zijn, maar oo k
rose of rood ; jo, op Elbe komen nok taurmalijnen voor die bijn a

kleurloos zijn maar aan het uiteinde zwart ; dit zijn de "moorkoppen" .
Do "turkekappen" hebben een rood uiteinde ; deze worden gevonden i n
California, U .S .A .
Droviet is geidealiseerd : NeMg 3 A l S (8 03 ) 3S i 6 0 1g (OH ) 1 , en dus opnieu w
a s*i` eee`n eindlid te beschouwen .
Deze steen heeft een bruine kleur, maar bij verhitting kan de bruin e
tint verdwijnen en dan gelijkt het product o p
Achroiet, de kleurloze variëteit ven toermalijn, of, zo men wil, va n
elboiet . Achroiet is zeldzaam ; het werd voor het eerst gevonden i n
Zwitserland en later ook op Madagaskar . Deze steen wil men nog wel een s
verwarren met topaas (de juwelier verkoopt topaas als "edeltopaas" o f
als "Braziliaanse topaas") ; maar dit is niet zá nodig gezien he t
verschil in soortelijk gewicht (3 .U - 3 .10 voor toermalijn, 3 .52 voo r
topaas) en de hardheid (7 .0 - 7 .5 voor tourmalijn, 8 voor topaas ;
schaal von Mohs) .
Rubelliet, de bleekrose tot robijnrode variëteit . Deze wordt voornamelij k
gevonden in Brazilië en op Madagaskar, maar ook in Europa kome n
vindplaatsen voor, bijvoorbeeld in Tsjecho-Slowakije .

Schorl is de zwarte toermalijn, niet geschikt als edelsteen .. Van d e
tourmalijnvaritteiten is schort het meest wijd verbreid ; in Europa ka n
men hem vinden op plaatsen in Zwitserland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakij e
en elders .
Trouwens, de formule van Fleischer is, ondanks de ingewikkeldheid, tbc h
niet compleet ; kort geleden had ik het genoegen, een stukje chromiet t e
krijgen waarop groene kristallen von chroomhoudende toermalijn voorkomen .
Cr 0 3 t e
Dit werd geonolyseerd in de U .S .R . en het blijkt 2 - 5
.
Er
wordt
verondersteld
dat
dit
Cr
niet
Al
vervang
(wat voo r
bevatten
de hand zou liggen, gelet op de valentie!) maar Mg! We zouden hier me t
een chroomhoudende droviet te maken hebben .
Er zijn ongeveer twaalf vindplaatsen van chroomhoudende toermalijn ove r
de hele wereld bekend . Er is nog nooit een "echte' s Cr-tourmalij n
gevonden, dat is, één met Cr > Al of Cr > Mg . De kans dat dit ooi t
gebeurt is niettemin annwozig : de kleine kristallen zouden gemakkelij k
voor actinoliet gehouden kunnen werden !
Verder mogen nog genoemd wenden : siberiet, de violette varieteit ,
afkomstig uit 5iherië en van Madagaskar, en indigoliet, de blauw e
tourmolijn, uit O rozilin en het Oeral-gebergte .
Wat hebben deze stenen nu allemaal gemeenschappelijk? Wel, natuurlij k
eerst de chemische formule, uiteraard binnen de (wijde) grenzen va n
wisselende kationen (diadochie), zoals aangegeven ; met deze diadochi e
hengen samen de (kleine) verschillen in hardheid en soortelijk gewich t
van de verschillende tourmelijnvoritteiten . En verder herkennen we
tourmalijn aan zijn kristalvorm . Het mineraal kristalliseert in d e
ditetragonaalpyramidole klasse, 23m ; één van de kerekteristieken is da n
ook dat een vlak loodrecht op de lengterichting van een tourmelijnkriste l
dit kristal snijdt in de vorm ven een driehoek met "afgeronde "
hoekpunten . Het mineraal heeft glasglans en een kleurloze streep (bthk d e
gekleurde variëteiten!) . De kleur ven de steen zelf is, zoals reeds i s
aangegeven, nogal variabel en we hebben gezien riet dit samenhangt me t
de chemische samenstelling, die niet eenvoudig is . Ven de chemisch e
samenstelling werd overigens al in 189D geschreven dat "deze eerde r
doet denken aan het recept ven een dokter uit de middeleeuwen dan aa n
de samenstelling van een fatsoenlijk mineraal" . Veelal zijn de vertical e
(prisma-) vlakken in de lengterichting gestreept, en verder wil he t
nog wel eens belangrijk zijn om te weten dat tourmalijn nauwelijk s
waorn-eembore splijting vertoont, terwijl daarentegen hoornblende, da t
oppervlakkig nogal wat op schort lijkt, een uitstekende prismatisch e
(56° en 124°) splijting heeft .
Vanouds had tourmalijn de noem, zijn drager een uitstekende gezondhei d
te garanderen ; Dok de kuisheid zou door het dragen ven tourmalij n
worden bevorderd . De steen werd veel gedragen door kunstenaars omda t
tourmalijn de lievelingssteen der muzen zou zijn en de intuitie ( die d e
scheppende kracht achter het tot stand komen van kunstwerken wer d
genoemd) zou bevorderen . Maar tegenwoordig hecht men meer belang ee n
andere eigenschappen . In de eerste plaets maakt de hardheid va n
tourmalijn deze steen geschikt ❑ m tot siervoorwerpen te worden verwerkt ,
zoals broches en hangers . Een aantrekkelijke bijkomstigheid is het fei t
dat meerdere kleuren in één kristal kunnen voorkomen . Bij het slijpe n
van tourmalijn zei de edelsteenslijper terdege rekening houden met he t
feit dat de lichtabsorptie, en dus de kleur van de steen, bij tourmalij n
afhankelijk is van de richting waarin het licht het kristal doorloopt ;
we kunnen dit feit zelf constateren els we het tourmolijnkristel bekijke n
in de richting van de lengte-ns of er loodrecht op ; in het eerste geva l
is de kleur veel donkerder .

Dit is een eigenschap van de stof zelf en heeft niet of nauwelijks t e
maken met de grotere weglengte die het licht in de lengte-as van he t
kristal lopend moet afleggen : wanneer men uit een tourmolijnkristal ee n
bol zou slijpen dan zou aan die bol precies hetzelfde verschijnsel wa=a r
te nemen zijn, We kennen ditzelfde verschijnsel bij calciet (Yslands e
spaath) en het heeft dezelfde oorzaak die de "polerend" zonnebrille n
ze geliefd maken : de breking van het licht in een z .g . "gewone" e n
"buitengewone" streel (polarisatie) en het uitdoven, resp . doorlate n
van dit gepolariseerde licht door een kristal in een bepaalde richting ,
resp . in de richting loodrecht daarop .
We hebben de pyro-electriciteit al genoemd . Een andere eigenschap is d e
piezo-electriciteit ; dit is het verschijnsel dat het uitoefenen van dru k
op, een kristal een electrisch veld opwekt rand dit kristal . Wanneer me n
op tourmelijn een druk uitoefent in de richting van da lengte-ns da n
verkrijgen de tegenover elkaar liggende prismavlakken een electrisch e
loding van tegengesteld teken . Dit verschijnsel vindt toepassing in d e
hoogfrequentie-techniek, de eleotro-ocoustiek en voor het opwekken va n
ultra-sonore trillingen . Dus guitsarspelers en disc-jockeys, alle n
daarheen ; overigens zullen we het er over eens zijn dat de taurmalijn ,
ook zonder deze natuurwetenschappelijke franje, een mineraal is dat i n
iedere verzameling thuishoort .

L . Wals .

EEN BEZOEK A[\N DE RUILOEURS VAN LUIK, 12-13 NOVEMBER 197 7

Luik heeft niet alleen een suksesrijke, meer ook een interessant e
mineralen- en fossielenbeurs : INTERMINERML .
Voor de 11de keer reeds kwamen duizenden bezoekers de grote keuz e
aan mineralen bekijken .
Interessante mineralen waren er . De Belgische mineralen waren, zoal s
het hoort, goed vertegenwoordigd, met .u .a . koninckiet, fluelliet ,
wurtziet, ankeriet, libetheniet, serpier .iet, cecoxeniet, ardenniet e .d .
Verder was er Gen stand met prachtige Tsumeb--mineralen, zoals dioptans ,
duftiet, tsumcoriet, smithsoniet, adamiet, anglesiet, azuriat ,
leadhilliet, cerussiet e .d .
Er was zelfs een stand van . . . jawel . . . de Mineralogische Krin g
Antwerpen . De ruimte hiervoor werd ons door onze kollega's van A .G .A .O .
gratis ter beschikking gesteld .
Dit jour waren er niet veel sieraden, meer vrij veel specimens voo r
systematische verzamelaars .

STEENGROEVE GESLOTEN VOOR VEZAF ïEL IARS .
De steengroeve in de devonn-kalksteen bij Stitenich (hall, Elfen i s
niet meer toegankelijk voor verzamelaars volgens een openbare mededeling van de uitbater, WUfrethcr Zement UmbH, Werk Stitenich ,
D-5370 Kall-Stitenich, Duitsland .

8

DOLOMIEN - DOLOMIET «• DOLOMIETEN - EEN HISTORISCHE SCHET S
Vele mineralen zijn efgeleid von de streek weer zij voor het eers t
gevonden werden (bv . ardenniet, ottrelliet, lueshiat, colorodoiet ,
zairiet, . . .) .
In het geval van dolomiet is het omgekeerde gebeurd . Het was Goeth e
die in 17£36 opmerkte dat het gebied rond de Brennerpass interessan t
zou zijn voor een mineraloog .
In 1759 vond Déodat de D ❑ lomien (1750-1001) ter plaatse een magnesiumcalciumcarbonaat . Op aandringen van de Zwitserse N .T . de Saussur e
(de zoon von de eerste beklimmer van de M ❑ nt--Olnnc) werd het mineraa l

dolomiet genoemd .
In 1637 verscheen een boek van B . Weber, uitgegeven door Murray (Londen )
over voet- en paardewagenreizen neer Tirol, en hier werd het gebie d
voor het eerst "Dolomieten" genoemd .
Tegen de wil in van de toenmalige bewoners geraakte de neem meer e n
meer ingeburgerd, voord. na de publikatie in 1564 von het boe k
"The Dcjl ❑ mite Mountains van J . Gilbert en G .C . Churchill .

Tegenwoordig is de naam "dolomieten" volledig ingeburgerd, en he t
plaatselijk dagblad heet zelfs "Dolomiten" I
Ref . : Der Aufschluss, 2B (10), 394 (1977) .

NIEUWE TIJDSCHRIFTE N
De MA v .z .w . is nu definitief geabonneerd op nog twee tijdschriften :

"Le Monde et les Minéraux" en "Minéraux et Fossiles" .
Ook van deze twee tijdschriften za1 u regelmatig in Ge ❑nieuws d e
inhoud vinden onder de rubriek "Uit onze tijdschriften" .

STEEKKAARTEN VOOR SYSTEMATISCHE VERZAMELINGE N

Wij ontvingen verschillende ontwerpen voor voorgedrukte steekkaarten .
De meningen hierover zijn echter zo uiteenlopend, dat wij beslote n

hebben af te zien van een uitgave door de MA .
Een anekdote uit een bestuursvergadering : iemand gaf de voorkeur aa n
het beste ontwerp : een blanco--kaartje I

