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MKA - kalende r

Vrijdag 11 januari 199 1

Maandelijkse vergadering in het lokaal van de H .B .K ., Lange Lozanastraat 250-258 t e
Antwerpen .
19 .00 h

gelegenheid tot transakties, raadplegen van de bibiioteek, identifikaties, tombola .
aanbod van de maand (chabaziet-XX), afspraken voor ekskursies, of gewoon . . . ee n
gezellig babbeltje tussen pot en pint .

20 .30 h

voordracht met dia' s

Goethlef uit een fluor eimijn . - door
de heer P . VAN HE E

Een eigenaardig onderwerp ? Op 11 januari 1991 wordt het geheim ontraadseld 1

Zaterdag 12 januari 199 1

Vergadering van de werkgroep EDELS TEENKUNDE vanaf 9 .30 h in het lokaal Ommeganckstraa t
26 te Antwerpen .

7

.'dra redaktie ven Geenie,uws en de leden van de Raad vanB *stwUr ai
de Mineralogische Kring Antwerpen wensen alle leden en syr pe {
tisanren traditiegetrouw een voorspoedig en steen-rijk 1991 'oe !

Titelpagin a
CALCIET-XX van de Lelierfkapf, Nieded rtzingen, Elfel, D, Pentekening R . TANNE R
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Zaterdag 19 januari 199 1

Groepsekskursie voor de ganse familie naar het K .B .I .N . te Brussel .

U hebt met gans uw familie de gelegenheid om via de MKA een geleid (bij voldoend e
deelnemers) bezoek te brengen aan het Museum van het Koninklijk Belgisch Institltut voor
Natuurwetenscha ppen te Brussel .
We worden rondgeleid in de museumzaal MINERALOGIE, met een didaktische tentoonstellin g
over mineralogie (algemene kenmerken van mineralen, ontstaan van kristallen, kristalstelsels ,
aggregaten, . . .), en gegevens over meteorieten en maanstenen ,
en de museumzaal FOSSIELE GEWERVELDE DIEREN, met voorhistorische reuzenreptielen e n
de wereldberoemde Iguanodons van Bernissart _
We ontmoeten elkaar om 13u45 in de inkomhal van het museum . Het museum is gelegen in he t
Leopoldspark aan de VAUTIERSTRAAT 29, 1040 BRUSSEL (zie plannetjes) en is als volgt t e
bereiken :
PER TREI N
via BRUSSEL-NOORD, richting NAMUR-LUXEMBURG, tot het station BRUSSEL-LEOPOLDSWIJK (van daar no g
ongeveer 5 min te voet) ;
PER AUTO :
* uit Gent : E 40, uitrit BRUSSEL-KOEKELBERG (1 )
A 12, uitrit BRUSSEL-CENTRUM (1 )
* uit Antwerpen :
of : E 19, via RING, uitrit BRUSSEL-CENTRUM (2 )
* uit Leuven, Luik, Hasselt : E 40, uitrit BRUSSEL-CENTRUM (2 )
(1 j

via de centrumlanen richting NAMUR-TERVUREN (= Belliardstraat . tot voorbij het Europees Parlement )

(2)

- rechtsaf Etterbeeksesteenweg - Maalbeeklaan - Waversesteenwe g
via Schumanplein - Wetstraat - Aarienstraat - Belliardstraat - Etterbeeksesteenweg - Maalbeeklaan Waversesteenwe q
via Schumanplein - Froissardstraat - Jourdanplein - Maalbeeklaan - Waversesteenwe q

of

U dient in te schrijven bij de heer Johan Maertens (adres : zie kaft Geonieuws) en 150 BEF per persoon over t e
schrijven op de HBK-bankrekening 880 . 1909401-03 t .n .v . Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43, 290 0
SCHOTEN (Nederland : 7 NFL, girorekening 51 91 10) met de vermelding "KBIN19 .01 .1591 "
r
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Jongerenwerking MK A

Aan al de jongere leden van de MKA en hun kameraden .
Kristal-vormen zijn voor veel beginners, en ook voor gevorderden, dikwijls een raadsel .
Daarom zullen we deze maand die wonderbaarlijke creaties van de natuur eens wa t
grondiger bekijken .
Uiteraard zijn nog steeds vragen en ideeen welkom .
Ook jouw inbreng in deze vergaderingen is nodig 1! !
14 .00 - 14 .30 uitwisselen ervaringen, afspraken voor uitstappen .
14 .30 - 1 6 .30 Mineralogie : Kristallen (deel 1 )

PS . breng ook je kameraden mee naar de vergadering, hoe meer zielen hoe meer vreugde .
TOT ZIENS OP
26 Januari 1991 om 14 .00 h 's middag s
in de Ommeganckstraat 26 te Antwerpe n
achter de Zoo .

1

Noteer t«ensi nu al onze MKA-groeps-exkursi:e.s 191 1
MusO mbezoek, Brusse l
Bezoek steenkoolmijn, Luik
Groepsreis naar Parijs
Verzamel-groeps, exkursi e
V erzam iel-. gr oeps- exk trr si e
Verzamel-groeps-exkursi e
Verzamel-groeps exkurst e
Verzamel- ,groeps-, oxkursl e
Museumbezoek, aal asel

-Zaterdag 19 Januar i
zaterdag 16 februari
wenk-end 9-1F0 maar t
zaterdag 2 optil
zaterdag 18 mei
zaterdag l5 junt
zaterdag Z1 september
zaterdag 19 oktober .
- Zaterdag 16 november

en__ noteer nu rees iris uw a gendn
o#4en5mei 199 f
MINERANT
in de Handelsberm
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MKA - nieuw s

Technische realisatie van Geonieuw s

Toen Jan en Claire LUYTEN in januari 198 1
aankondigden dat zij tien jaar lang d e
technische realisatie van Geonieuws zoude n
verzorgen zag de toekomst er voor d e
redakteur heel rooskleurig uit .

geon ieuw s
maandblad van d e
_ mineralogische kring antwerpen vz w

Ongelooflijk maar waar . . . de tien jaar zij n
voorbij, en Jan en Claire moeten afgelos t
worden .
Op de kop 100 nummers, met in totaa l
precies 2132 pagina's Geonieuws hebben zi j
in die periode aan elkaar gebreid . Zi j
hebben de hele overgang van de klassiek e
typmachine naar de moderne tekstverwerke r
meegemaakt . Velen onder U kunnen zich a l
niet meer voorstellen dat nog maar tien jaa r
geleden elke typfout enkele minuten wer k
kostte voor de lay-out : uitknippen, inpasse n
en tussenkleven van het hertypte woord of
de hertypte zin .
Hoe moet het nu verder . . . ?
Gelukkig wordt het samenstellen van ee n
tijdschrift door de moderne hulpmiddele n
een heel stuk gemakkelijker . O .a . wordt voor
de opmaak van Geonieuws een goeie afdrukeenheid aangekocht (Deskjet-500 va n
Hewlett-Packard) .

_ ._t «n :,.<

antimon :et-X •

6 jaargan g
nummer 1
januari 198 1

De weg van de originelen via de drukkerij naar de lezer is lang, maar wordt toch elke maan d
opnieuw op een vrij efficiënte wijze afgelegd . Paul Bender zal als kontaktpersoon optreden tusse n
redaktie en drukkerij, en tussen drukkerij en verzending (waarvoor wij gelukkig nog steed s
kunnen rekenen op de heer C . Van den Eynde, schoonvader van de redakteur) .
In mijn persoonlijke naam, en in naam van alle lezers van Geonieuws : dank u
wel, Jan en Claire voor ontelbare uren knip- en plakwerk, die de bazis ware n
van een prettige en efficiënte samenwerking .
Rik DILLE N
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Verkiezingen Raad van bestuu r
Volgens de statuten van de Mineralogische Kring Antwerpen dienen op de algemen e
ledenvergadering van februari 1991, verkiezingen voor de raad van bestuur georganizeerd t e
worden . Voorzitter (P . Van hee), ondervoorzitter (P .Tambuyser) en een extra lid (E . Schuybroeck )
zijn statutair uittredend en herverkiesbaar . Alle kandidaturen voor de raad van bestuur diene n
schriftelijk gericht te worden aan het sekretariaat (P . Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem )
voor 21 januari 1991 . De kandidaten dienen effektief lid van de vereniging te zijn en mogen gee n
bestuursfunktie in een analoge vereniging uitoefenen .

Kandidatuurstelling RAAD VAN BESTUU R
Indien U Uw kandidatuur wil stellen voor een mandaat als bestuurder van de M .K .A . wordt U
verzocht het volgende formuliertje (of een fotokopie daarvan) voor 1 januari 1991 ingevuld o p
te sturen aan het sekretariaat van de M .KA ., P . Van den Bemdenlaan 107 te B-2650 Edegem .

Ondergetekende (naam en voornaam )
effektief lid van de M .K .A . v.z .w . stelt zich kandidaat voor d e
verkiezingen van de Raad van Bestuur op 8 februari 1991 .
Datum :

.....

Handtekenin g

Heeft U Uw kontributie voor 1991 nog niet betaald ?
Nee ? U krijgt nog tot uiterlijk 31 januari 199 1
de kans dit goed te maken .
Hieronder vindt U nogmaals de betalingsmodaliteite n

BELGIE

NEDERLAND

individuee l
lidmaatschap

gezins lidmaatschap

individuee l
lidmaatschap

gezins lidmaatscha p

550 BEF

800 BEF

35 NLG

50 NL G

over te maken op bankrekenin g
880- 1909401-03
t .n .v .

over te maken op (Nederlandse )
postgiro 5 1 9 1 1 0
t .n .v .

Mineralogische Kring Antwerpen v_z .w _
Marialei 4 3
B-2900
SCHOTE N
met vermelding van Uw lidnummer en de naam van het lid .
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koninklijk beigisch instituut voo r
natuurwetenschappen

j . maerten s

Historiek

Het Instituut voor Natuurwetenschappen i s
ontstaan uit een rariteitenkabinet van Karel va n
Lotharingen (1744-1780), gouverneur van d e
Zuidelijke Nederlanden . Dit kabinet omvatte
zowel natuurwetenschappelijke apparatuur e n
verzamelingen als kunstwerken, wapens e n
munten .
De Academie voor Wetenschappen e n
Letteren, die door Keizerin Maria-Theresia i n
1722 werd opgericht, kocht na de dood va n
Karel van Lotharingen een deel van d e
verzamelingen op . Na de Franse revolutie wer d
- wat overbleef - verworven door de sta d
Brussel .
In 1842 kwamen deze verzamelingen in he t
bezit van de Belgische Staat . Het was konin g
Leopold 1 die het MUSEUM VOO R
NATUURWETENSCHAPPEN stichtte en he t
huisvestte in het Oude Paleis van Nassau .
De tweede direkteur, Dupont, zag in 1878 d e
verzamelingen een geweldige uitbreidin g
nemen dank zij de vondst van de Iguanodon s
in Bernissart . Hij liet door tussenkomst va n
Koning Leopold 2 het museum overbrenge n
naar het Leopoldpark . Architekt Janlet bouwde
er in 1905 een vleugel die nog steeds in zij n
oorspronkelijke toestand
de fossiel e
gewervelde dieren herbergt .
Direkteur Gilson stelde een dynamische
uitbouw van
het KONINKLIJ K
NATUURHISTORISCH MUSEUM VAN BELGI E
voorop . Onder zijn leiding werd begonnen me t
het onderzoek van de Noordzee e n
van de grote Afrikaanse meren .

. . . .-r* . .
u. . 111 . .. . :
.fl
sensualisme ni aseemielim e
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Architekt ❑ E VESTEL kreeg de opdracht een nieuw gebouw op te richten . Men startte met d e
hoogbouw in 1934 . Direkteur VAN STRAELEN verdubbelde het aantal wetenschappers in he t
Instituut . Onder zijn leiding werd het in 1948 omgedoopt tot KONINKLIJK BELGISCH INSTITUU T
VOOR NATUURWETENSCHAPPEN .

HUIDIGE FUNKTIE VAN HET INSTITUU T
Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen heeft ais rijksinstituut de volgend e
opdrachten :

Fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek, hoofdzakelijk gericht op de studie va n
de diversiteit en de evolutie van de levende en fossiele organismen . In de praktijk heeft het
insituut wetenschappelijke bevoegdheid in de volgende disciplines : antropologie, ekologi e
en natuurbehoud, mineralogie en petrografie, paleontologie, zoologie .
*

Beheer en uitbreiding van de nationale natuurwetenschappelijke verzamelingen, evenals va n
gespecialiseerde bibliotheken, archieven en databanken .

*

Verspreiding van de wetenschappelijke kennis door middel van wetenschappelijke ,
vulgariserende en didaktische publikaties en aktiviteiten, door het inrichten van permanent e
en tijdelijke tentoonstellingen en een uitgebreide waaier van dienstverlening .

TENTOONSTELLINGE N

Het huidige museum herbergt naast enkele tijdelijke tentoonstellingen momenteel volgend e
permanente Tentoonstellingen :
- ongewervelde diere n
- het leven in de ze e
- de poolgebieden "
- walvissenzaa l
- holhoornigen - zaal Henrijea n
- herinneringen aan onze oude verzamelinge n
- evoluti e
- fauna van Belgi ë
- fossiele gewervelde n
- dioramazaal "Fauna van België "
- ten tijde van de mens van Sp y
- spinnenviviariu m
- mineralogi e
- ekologi e

geonieuws 16(1), januari 1991

9

PRAKTISCHE GEGEVENS

ADRES :

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappe n
Vautierstraat 26 . B>- 10-40 Brussel

RESTAURAN T

't .7Cl*in Parij s
Franse keuken en Belgische streekgerechte n

Serge Lhoest en Michèle Massart - Leopold de Waelstraat 32, 2000 Antwerpe n
TEL. 03/237.61 .92
Woen_dag gesloten .

HBK-SPAARBAN K
Lange Lozandstraat 25 0
2018 A'11werper
T'1 0 " i /738 1E> 8 0

itr
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aragoniet of calciet ?

r.

tanner

Tijdens een uitstap naar de Elfel in april 1989 bezochten enkele leden van de M .K .A . onde r
andere de groeve van de Leilenkopf bij Niederlutzingen .
Bij de ingang van de groeve vonden we naast de weg tonnen en tonnen bazalttuf, overdekt me t
wat later phillipsietkristalletjes bleken te zijn, met vele fijne witte naaldvormige kristalletjes va n
ongeveer 3 mm lang . Deze bazalttuf ligt er trouwens nog altijd voor het oprapen, hoewel hi j
stilaan begroeid geraakt met kleine struiken .
Omdat het zulke mooie specimens opleverde namen we van dit materiaal heel wat mee naar huis .
In het boek "Mineral-Fundstellen, Band 6 - Rheinland-Pfalz und Saarland" van H . Schmelzer von d
ik tegenover pagina 17 een foto van de bedoelde naaldjes, met als ondertitel "Aragonit-Kristall e
von Niedermendig" . Aragoniet, zo zagen de kristallen er wel uit, maar "Niedermendig" ? In d e
tekst wordt er bij de betreffende vindplaats helemaal niet over aragoniet gerept ? De afbeeldin g
toont echter zo duidelijk de naaldjes van Niederlutzingen dat ik ze vol vertrouwen in mij n
katalogus inschreef als aragoniet .
Op een M .K .A .-vergadering, een tijdje na de bewuste uitstap, werd de aanwezigen verteld dat ,
na onderzoek, gebleken was dat de naaldjes niet uit aragoniet, maar wel uit calciet bestonden .
Dus herdoopte ik mijn aragoniet- in calcietnaaidjes .
Een jaartje later zag ik de bedoelde naaldjes in een vitrine van het mineralogisch museum t e
Mayen, met een etiket erbij dat vermeldde dat het om . . . aragoniet van de Leilenkopf ging . Toe n
ik iemand van het museum voorzichtig probeerde te vertellen dat men "bei uns in Antwerpen" di t
mineraal als calciet geïdentificeerd had werd de man echt kwaad . Hij antwoordde zo nijdig da t
ik (misschien ten onrechte) veronderstelde dat ik niet de eerste was die hem hierover ee n
opmerking maakte .
ik bleef de naaldjes in mijn verzameling dus onder calciet klasseren en vergat tenslotte de hel e
zaak . . . tot ik enkele maanden geleden bij het inzien van het nieuw verschenen boek (1989 )
"Mineralien und Fundstellen Bundesrepublik Deutschland" van R . Bode en A . Wittern op p . 207
weer met een mooie foto gekonfronteerd werd, met de vermelding "Aragonit in bis 5 mm lange n
Kristallen" . Nu werd het de hoogste tijd om zelf iets aan de zaak te doen .
In "Geonieuws" van januari 1989 staat een artikel van H . Dillen dat een eenvoudige metod e
beschrijft om met behulp van wat Co-nitraat en Cu-nitraat aragoniet en calciet van elkaar t e
onderscheiden . Aan het werk dus .
Uit het oude materiaal dat ik nog in mijn bezit had werden geduldig vele naaldjes losgepeuter d
om ze te kunnen vermalen tot poeder, nodig voor het uitvoeren van bovenvermelde proef . Het
resultaat was overduidelijk : CALCIE T
Nu staan we nog voor de keuze tussen meerdere mogelijkheden .
Eerste mogelijkheid : de mensen van de M .K .A . hadden het bij het rechte eind toen ze ons jare n
geleden vertelden dat de naaldjes uit calciet bestaan .
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Dan hebben verscheidene auteurs een foutieve determinatie klakkeloos overgenomen, wat gee n
plezierig idee is .
Tweede mogelijkheid : het mineraal is aragoniet, zoals in de bovenvermelde boeken staat . Da n
heeft men er in de M .K .A . naastgeslagen en is bovendien de Co- en Cu-nitraattest waardeloos .
Derde mogelijkheid : de auteur van dit artikel kan niet met chemikaliën omgaan en heeft deze tes t
kompleet verknoeid .
Zo zijn er nog meer mogelijkheden te bedenken, en weten we nog steeds niet of we met caicie t
of aragoniet te maken hebben . Misschien zou er licht in de zaak kunnen komen als zij die destijd s
de naaldjes als calciet determineerden, even de aard en de uitslag van hun testen in "Geonieuws "
zouden publiceren .
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Reaktie van de redaktie . . .

Door de heer Ludo VAN GOETHEM werd ons het volgende (voor ons althans) geruststellend e
antwoord bezorgd : "Na de eerste Eifel-uitstap van de M .K .A . werden de beschreven naaldje s
onderzocht via X-straaldiffraktometrie . Het bekomen poederdiffraktogram wees eenduidig o p
CALC1ET . De Co- en Cu-nitraattest heeft dus eens te meer zijn deugdelijkheid bewezen . Ref . : A .
Vercammen - persoonlijke mededeling" .
BESLUI T
1.
2.
3.
4.

De auteur van dit artikel heeft blijkbaar steeds met een (terecht) kritische blik boeken e n
musea geraadpleegd . Dit is zeer positief en kan velen tot voorbeeld dienen .
Op-zicht-identifikaties zijn soms mogelijk, maar de zekerheidsgraad is meestal niet er g
hoog, tenzij het om héél typische en duidelijke gevallen gaat .
Helaas . . . 't is niet omdat iets - zelfs in verschillende - boeken staat dat het korrekt is . Niet
elke auteur neemt de moeite om de gegevens die hij van anderen overneemt te verifiëren .
Het goeie nieuws de Co- en Cu-nitraat test werkt, en de auteur heeft hem blijkbaar goe d
uitgevoerd, en de M .K .A . treft géén blaam .
H.

w*
5628
o52 47
4

"""eeet

aa.r 47

it'fae4dez r e

BEZOEK

G

Dille n

Permanente tentoonstellin g
in onze toonzaal en op beurze n

ON S

o tU C

MINERA _EN

open van 14 tot 19 uu r
uitgezonderd zon- en maandag
ook na tel. afspraa k
Exclusieve .mineralen uit gans de wereld
Ambachtelijke kreaties, sierrade n
uit half edel- en edelstene n
T/elandsia ' s op minerale n
Leermiddel voor kristalvor m

Henricus Bracgstraat 8
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mineraal van de maan d
chabasiet

h . bende r
Zeolieten zijn mineralen die behoren tot de silikaatgroep . In deze groep zitten alle kristallen di e
opgebouwd zijn met siliciumoxide-tetraëders als basiselement .
Deze SiO4-bouwstenen zijn op zich vrij eenvoudig : vier zuurstofatomen omringen één Si-atoo m
en zitten op de hoekpunten van een tetraëder . Dit is een pyramide met driehoekig grondvlak, all e
zijvlakken zijn identieke driehoeken .
Stel u nu twee tetraëders voor, en tracht ze tegen elkaar te leggen . We vinden dri e
mogelijkheden :
*
één hoekpunt wordt gemeenschappelij k
*
twee hoekpunten en dus ook één ribbe worden gemeenschappelij k
*
drie hoekpunten zijn gemeenschappelijk, ze raken elkaar met één volledig zijvla k
Uiteraard kunnen we verder spelen met meerdere tetraëders, maar laten we ons beperken tot ze s
stuks, die we per twee telkens met de hoeken laten raken . Buigen we dele ketting nu zo da t
één hoekpunt van de eerste tetraëder een hoekpunt van de laatste tetraëder raakt, dan hebbe n
we een zeshoekachtige ring van tetraëders, met midden in de ring een relatief groot gat . In di t
gat kunnen we allerlei 'voorwerpen' plaatsen die groter zijn dan de tetraëders . Ons spelletj e
kunnen we herhalen met 4, 5, 8, 10 of 12 tetraëders in één ring .
Deze ringopbouw met de mogelijkheid om in bepaalde gaten andere ionen of zelfs eenvoudig e
verbindingen weg te bergen zijn een gemeenschappelijk kenmerk van de zeolieten . Om alles iets
komplekser te maken warden er in de zeolietgroep kombinaties gemaakt van de vermelde ringe n
en komen ook aluminiumtetraëders voor van het type (A1O4 ) . De verhouding AI/Si varieert tusse n
1/1 en 1/6 .
De zeolietgroep werd vroeger op basis van het uiterlijk van de mineralen onderverdeeld, bijvoorbeeld vezelachtige of kubusvormige kristallen . Nu gebeurt dit volgens de kristalstruktuur :
de natroliet-, laumontiet-, heulandiet-, phillipsiet-, chabasiet- en faujasietgroep . Het aanta l
(AI,Si)0 4 -tetraëders en hun onderlinge verbinding is bepalend, maar de oude en modern e
onderverdeling vertonen gelijkenissen .
Verschillende bronnen plaatsen de analciemgroep al dan niet bij de zeolieten, er is daardoo r
enige verwarring over het aantal groepen binnen de zeolietachtigen, nI . 6 of 7 .
Het mineraal voor deze maand gaf zijn naam aan één van de zeolietgroepen, waarin we
kubusvormige zeolieten terugvinden met als gemeenschappelijke struktuur : een paar zesringe n
van (AI,Si) 4 0 12 evenwijdig t .o .v . elkaar geschikt en loodrecht op de kristalas, en daarbij no g
ringen van 4, 8 of 12 tetraëders die de zesringen ruimtelijk verbinden .
De chabasietstruktuur is een erg open kooivorm, met grote openingen die meer dan tweemaa l
de diameter van grote kaliumionen hebben . Kationen ais kalium, calcium of natrium en ook water
zitten in de kooi slechts zwakjes gebonden, wat een aantal eigenschappen verklaart :
*

het watergehalte kan erg variëren, de 6 molekulen water die in de chemische formul e
vermeid worden zijn slechts juist bij "normale" luchtvochtigheid en -temperatuur .
Veranderingen in het watergehalte beschadigen de kristalstruktuur niet (in tegenstelling to t
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vele andere mineralen waarin bij gedwongen verlaging van het watergehalte door bijvoorbeel d
verhitting de struktuur verandert en een ander mineraal ontstaat) .
*
kalium, magnesium, strontium, of ijzer kunnen gedeeltelijk de plaats innemen van calciu m
en natrium .

Enkele gegevens over chabasiet :
formule :
hardhei d
dichtheid :
breu k
glan s
kleur :
streekkleu r
oplosbaarheid in zure n
ontstaan :
tweelingvormin g
struktuur :
vormen :
vindplaatsen :
naa m

(Ca,Na2 )(A!2 Si 4 0 t2 ) .6H 2 0
4 .5
2,05 tot 2,10 naargelang van het watergehalt e
bros, ruw, niet steeds goe d
glansglans, doorschijnen d
wit, geel, soms roodbruin (ijzergehalte )
niet specifiek, wit of geelachti g
door waterstofchloride ("zoutzuur") ontstaat een slijmeri g
kiezelzuu r
uit oplossingen bij lage temperatuur en dru k
lensvormige doordringingstweelingen ; hiervoor wordt de
morfologische variëteitsnaam "phakoliet" gebruik t
trigonaa l
rhomboëders, bijna kubisch, met een grote variatie i n
vorme n
zeer verspreid, wereldwij d
de oorsprong van het woord zou het Griekse "xaBa(io "
(hagelsteen) kunnen zijn, pas op het einde van de 19d e
eeuw wordt deze naam voor dit mineraal gebruik t

De aanbieding van de maand komt uit een andesietsteengroeve te Dunabogdany bij Visegrád ,
Hongarije (meegebracht door L . Sneyers) . Nadat om milieuredenen de geplande bouw van ee n
waterkrachtcentrale op de Donau door de Oostenrijkers werd afgelast, werd ook de verder e
uitbating van deze steengroeve overbodig .
De mineralen hebben een "phakolietachtig" voorkomen .
Een woord van dank voor W . Van Tichelen voor de identifikatie van de specimens .
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voorschriften voor auteurs

h- dillen
Deze voorschriften voor auteurs zijn niet bedoeld om U, lezer, af te schrikken, maar eerder o m
ook U aan te moedigen Uw steentje bij te dragen aan ons tijdschrift . De volgende regels zijn gee n
"conditio sine qua non", maar een leidraad die ervoor zorgt dat alles zo vlot mogelijk verloopt .
1. Inhoud en aard van de bijdrage n
in principe kunnen artikels worden opgenomen over mineralogie en aanverwante onderwerpen die nau w
aansluiten bij de mineralogie . Artikels over geologie kunnen worden opgenomen in zoverre dat zij nuttige o f
interessante informatie kunnen opleveren voor mineralenverzamelaars . Artikels over paleontologie ,
conchyliologie e .d . vallen buiten het kader van Geonieuws ; Ii kan daar wel onze zusterverenigingen een plezie r
mee doe n
Indien een artikel (figuren en foto's inbegrepen) langer is dan 12 pp . behoudt de redaktie zich het recht voo r
het desgevallend in twee delen te splitsen . In dat geval wordt er naar gestreefd twee delen te bekomen di e
zoveel mogelijk een zelfstandig geheel vormen Voor een echt temanummer kan hiervan evenwel afgeweke n
worden . Anderzijds zijn ook korte en zelfs heel korte (bv . 1/2 p .) bijdragen welkom : zij kunnen worde n
opgenomen in de rubriek "Geo-nieuws kort" .
Bij ontvangstvan een tekst wordt deze door de redakteur (en/of kailega's) zorgvuldig gelezen, en desgevallen d
waar nodig gekorrigeerd . Indien belangrijke korrekties noodzakelijk worden geacht wordt de verbeterde versi e
in principe ter goedkeuring aan de auteur voorgelegd . die zo vlug mogelijk zijn akkoord of eventuele bezware n
kenbaar maakt .
Indien relevante gegevens uit de literatuur komen, wordt zorgvuldig de referentie opgegeven in de tekst (auteu r
en jaartal, bv . (VAN TASSEL, 1959) . Achteraan worden in een literatuuroverzicht alfabetisch (volgens de auteurs )
de gebruikte referenties opgegeven, waarbij men qua vorm het volgende voorbeeld nauwgezet volgt :
*
VAN TASSEL (1959), "Strengite, phosphosidérite, cacoxén ite et apatite fibroradiée de Richel Ie", Buil . Soc .
beige Géol ., Pal ., Hydrol ., §1(2), 360-368 .

2. Illustraties

Artikels worden liefst vergezeld van pentekeningen en/of zwart-wit foto's .
1. TEKENINGEN . In de mate van het mogelijke worden tekeningen persklaar door de auteur afgeleverd . Ee n
tekening mag maximaal 155 mm breed zijn (eventueel kader inbegrepen) . en 240 mm hoog . De figuren worde n
getekend in zwarte inkt op zeer wit papier van een goede kwaliteit . Voor het aanbrengen van tekens of teks t
gebruikt men bij voorkeur doordrukletters van een goede kwaliteit : indien men een typmachine gebruikt moe t
deze voorzien zijn van een plastic-lint . Indien een tekening uit een andere publikatie wordt overgenomen dien t
de fotokopie van een uitstekende kwaliteit te zijn .
2. FOTO'S . Ook foto's moeten van een zeer goede kwaliteit zijn . Zij warden bezorgd op glanzend papier ,
zonder rand, liefst in het formaat 9 X 13 cm . Vooral zwart-wit foto's komen in aanmerking, of desnood s
kleurfoto's Van dia's moet eerst een afdruk op papier warden gemaakt . Om budgettaire redenen kan het aanta l
foto's worden beperkt tot de meest relevante . Indien nodig kan de redaktie zorgen voor het fotograferen va n
specimens . in dit geval dienende specimens wel ten minste enkele maanden (! ) vooral te warden afgegeven .
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Bij de keuze van te fotograferen specimens let men erop dat in zwart-wit fotografie niet alle specimens goed tot
hun recht komen . De voorkeur gaat uit naar kontrastrijke specimens (zwarte kristallen op een blek e
achtergrond bv .) . Die komen veel beter uit de verf dan bv . bleekgroene XX op een pastelb'auwe achtergrond .
De redaktie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het eventueel beschadigen van specimens .
Foto's en andere figuren moeten apart worden afgeleverd (dus nooit ingewerkt in de tekst 1), met een duidelijk e
nummering . Hetzelfde geldt voor de onderschriften . Principieel moet elke figuur voorzien zijn van ee n
onderschrift .
Een tekening of foto kan ook rechtstreeks uit een andere publikatie worden overgenomen . Indien dat gewens t
is neemt men daaromtrent kontakt op met de redaktie . De oorspronkelijke publikatie wordt U alleszins volkome n
intakt terugbezorgd .

3 . TEKS T

De tekst wordt bij voorkeur taalfoutenvrij in het Nederlands gesteld . Anderzijds kan eventueel voor vertaling (o .a .
uit het Frans, het Engels of het Duits) worden gezorg d
Indien de tekst niet via een tekstverwerker wordt ingebracht, speelt de lay-out in feite geen rol : de tekst moet
dan toch in de komputer worden ingebracht .
Indien de tekst via een tekstverwerker wordt opgemaakt bespaart U ons veel tijd doc
te volgen :

,_ Igende aanwijzinge n

- diskette bij voorkeur bezorgt U ons de tekst op een 3 .5' diskette, vergezeld van een afdruk .
Deze afdruk is absoluut noodzakelijk om fouten ontstaan tijdens de conversie va n
Uw dokument te kunnen opsporen .
• tekstverwerker :

bij voorkeur gebruikt U als tekstverwerker WORDPERFECT 5 .1 . Andere formate n
die eventueel kunnen worden verwerkt zij n
* revisable form text (bv . via DisplayWrite 4 )
* final-foren-text (bv . via DisplayWrite 4 )
* WordStar 3 . 3
* MultiMate Advantage I I
* WordPerfect 4 . 2
* Word 4 . 0
* DOS-kompatibele tekstverwerker s

- marges :

boven
onder
links
rechts

- lettertype

HELVETICA (titel 12 pt . bold ; tekst 10 pt . )

25 m m
60 m m
30 m m
25 m m

4 . COPYRIGH T

Indien figuren uit andere publikaties komen wordt bij het onderschrift de referentie vermeld . In bepaald e
gevallen zal de redaktie toestemming moeten vragen aan de uitgever van de publikatie in kwestie, wat ee n
zekere vertraging met zich meebrengt De auteur wordt in dit geval verzoch t
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het adres van de uitgever op te zoeken .
Door het indienen van zijn manuscript draagt de auteur alle rechten over aan de M .K .A . v .z .w . , die vrij over he t
artikel kan beschikken . De M .K .A . kan, eventueel na ruggespraak met de auteur, toelating verlenen om he t
artikel door een andere uitgever te laten overnemen of te laten vertalen .

5 . TERMIJNE N

In verband met de planning kan een artikel niet steeds onmiddellijk worden gepubliceerd . Voor een lang artike l
dat moet worden overgetypt, of indien nog figuren of foto's moeten worden gemaakt kan de termijn tot 3 à 4
maanden oplopen .
Voor de nabije toekomst zien de termijnen eruit als volgt (voor mededelingen en korte bijdragen : voor artikel s
hangt alles van het aanbod en de planning af )

NUMMER

MAAND

VERZENDING

INZENDING VOO R

16(1)

01 .91

201290

01109 0

16(2)

02 .91

25 01 91

30 1 1 9 0

16(3)

03 .91

20 02 91

25 12 9 0

16(4)

04 .91

25 03 91

25 01 9 1

16(5)

05 .91

25 04 91

25 02 9 1

16(6)

06 .91

250591

25039 1

16(7}

09 .91

25 08 91

01 06 91 (! j

16(8]

10 .91

250991

01 0791 (! )

16(9)

1 1 .91

25 10 91

25 08 9 1

16(10)

12 .91

25 11 91

25 09 91

BESLUIT - OPROE P

Schrijven zit sommigen in het bloed, anderen deinzen ervoor terug . Wie in verband met ee n
bepaald mineralogisch onderwerp over interessante gegevens beschikt, maar er niet gemakkelij k
toe komt om zelf een artikel te schrijven kan gerust kontakt opnemen met de redaktie (tel ,
03/770 60 07) zodat een aan de situatie aangepaste formule kan worden gevonden .
Zoals eerder reeds vermeld hebben de hogervermelde voorschriften niet als doel de auteurs voo r
Geonieuws te beperken tot diegenen die al de knepen onder de knie hebbe n
Ook indien U de voorschriften om een of andere reden niet kan volgen is Uw bijdrage welko m
Vrijwel iedereen heeft het afgelopen jaar iets interessants gezien, beleefd, gelezen, gehoord o p
mineralogisch gebied, of heeft zijn mening over een dergelijk onderwerp gevormd, of i s
gewoonweg op reis geweest en heeft interessante specimens gevonden of gekocht . Mag Uw
redakteur hieruit besluiten dat hij pakweg binnen een paar maanden enkele honderden artikel s
van evenzoveel leden mag verwachten ?
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paris by mk a

De kogel is door de kerk ! De MKA organiseert een uitstap naar Parijs waar we liefst drie muse a
me# wereldfaam kunnen bezoeken . Er is zelfs een parallel damesprogramma !
Wat biedt de uitstap voor de mineraloog ? O .a . een bezoek aan :
1.
Musée national d'Histoire Naturelle, waar kristallen tot een meter groot te zien zijn !
2.
Het museum van de Sorbonne .
3.
Het museum van de Ecole Nationale Supérieure des Mines, waar Mevr . L . . Touret ons za l
rondleiden (in het Nederlands !) .
De dames kunnen een bezoek brengen aan het Forum des Halles en Beaubourg, een wandelin g
maken doorheen Montmartre en de Sacré-Coeur, en een rondrit langs de boulevards van d e
mondaine stad . Of misschien had U gedroomd van een rondvaart op de Seine met de Báteau x
Mouches, een avondrit door Paris by night, een culinaire uitstap . . . het kan allemaal !
Een komfortabele bus is het hele weekend van 9 en 10 maart 1991 ter beschikking . Deze rei s
kan U aangeboden worden voor de (ontzettend lage) prijs van 2000 BEF per persoon (op bazi s
van een twee-persoonskamer) . Daarvoor krijgt U : een steengoede reis met bezoek aan d e
musea, een rondrit bij dag (én een bij nacht !) en een overnachting met ontbijt . Voor de andere
uitgaven kunt U nu reeds de nodige mineralen verkopen om een spaarpot aan te leggen .
Dat deze unieke MKA-reis vele gegadigden zal aantrekken hoeft geen betoog . Om organisatorische redenen wordt het aantal deelnemers beperkt tot 50 . Om de inschrijvingen demokratisc h
te laten verlopen wordt enkel rekening gehouden met de eerste 50 stortingen van 1000 BEF pe r
ingeschreven persoon . Een bevestiging wordt U zo vlug mogelijk toegestuurd, samen met d e
overige gegevens . Gaat U mee ? Stort dan zpspoedig mogelijk een voorschot van 1000 BE F
per persoon op bankrekening 001-0192626-60 t .n .v. de heer Guido ROGIEST, Prins Kavellei 8 6
te 2930 BRASSCHAAT. Zorg dat je erbij bent !
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