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mka - kalende r

Zaterdag 8 juni 199 1
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde
Antwerpen, van 9 .30 tot 12 h .
Onderwerp : insluitsels in edelstenen .

in het lokaal Ommeganckstraat 26 t e

Tot op heden hebben we in de werkgroep edelsteenkunde nog maar relatief weinig aandach t
geschonken aan het bestuderen van insluitsels in edelstenen De studie van insluitsels is ee n
uiterst belangrijk onderdeel van de moderne edelsteenkunde . Op deze vergadering gaan we die per in op de aard van insluitsels, hun vormingsomstandigheden, diverse soorten insluitsels enz .

Vrijdag 14 juni 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 biblioteek, identifikaties, tombola ,
aanbod van het mineraal van de maand (ilmeniet) . afspraken voor privé-ekskursies .

20 .30 h

voordracht

"Altéén gaan kappen . . . ?"
doo r
P . Van hee en A . Vercamme n

Humoristische beschrijving van het fenomeen mineralen zoeken en de voorbereiding ,
aan de hand van cartoons, sketches, dia's en andere hulpiddelen .
Wil je deze zomer iets vinden op reis ? Dan is deze voordracht een must !
Titelpagina
Granaatkristal met epitaktisch vergroeide topaaskristallen .
Ougby, Utah, U .S .A .
Naar V . Goldschmidt "Atlas der Krystallformen",
vol. IV, 1918 .

geonieuws

16( 6 ), /uni 1991

103

Zaterdag 15 juni 199 1

Groepsekskursie naar de kalksteengroeven van MONT-SUR-MARCHIENNE en LANDELIES i n
de provincie Hainaut . Gedetailleerde informatie over deze vindplaatsen verscheen eerder i n
Geonieuws : 8(4), 80 (1983) (Landelies) en 8(3), 60 (1983) (Mont-sur-Marchienne) . Je kun t
vondsten verwachten van carbonaten en sulfiden .
We ontmoeten elkaar om 9 .00 h op een parking langs de autosnelweg A54 Nivelles-Charlero i
Deze is te bereiken vanuit Oostende, Gent, Antwerpen, Hasselt via de grote ring rond Brusse l
(RO) ; E19 richting Mons en Charleroi voorbij uitrit 19 Nivelles', A54 richting Charleroi ; parkin g
ongeveer 8 km voorbij uitrit 20 "Petit Roeulx' .
Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 15 ! De toelatingen worden geregeld door de MKA .
Inschrijven is verplicht en enkel mogelijk voor volwassenen . Zend daartoe voor 3 juni 1991 ee n
briefkaart met vermelding van Uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en MKAlidnummer aan de heer Johan MAERTENS (adres : zie binnenkaft) . Als zoekmaterieel brengt U
mee : helm, veiligheidsbril, bergschoenen, zware en lichte hamer, beitels en een stevige rugza k

Een blik in de toekomst . . .

Naast de maandelijkse vergaderingen (in principe steeds de tweede vrijdag van de maand, vana f
19 h in de lokalen van de H .B .K ., Lange Lozanastraat voorzien we nu reeds de volgend e
ekskursies :
Zaterdag 21 september 1991 : de kalksteengroeve van Beez en de storthopen va n
Sc1aigneaux .
Zaterdag 19 oktober : een ekskursie naar de provincie Luxemburg .
Zaterdag 16 november 1991 . ex-steenkoolmijn LE TRIMBLEU .

OPROEP : CALCIET VAN BELGI E
Indien de respons groot genoeg is voorzien we in het najaar ee n
calcieten in het bezit van
voordracht
waar de mooiste belgische
te zijn .
verzamelaars
getoond worden . Dit hoeven geen reuzekristallen
Mooie mikro's zijn even estetisch op dia ! Om ons toe te laten tegen die
die mooie
tijd de nodige dia's te maken verzoeken we geïnteresseerden
exemplaren in hun bezit hebben kontakt op te nemen met de heer Ludo VA N
GOETHEM (adres - zie binnenkaft) .
De stukken kunnen bij U thuis gefotografeerd worden, zodat geen riskant e
verplaatsingen
nodig zijn . Denk niet te vlug dat Uw stukken niet moo i
genoeg zijn . Bescheidenheid is een van de eigenschappen van de Belg,
die hier echter niet op haar plaats is . Neem daarom zo snel mogelijk
kontakt op om Uw stukken te laten fotograferen _
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mka - nieuw s
Verslag van de algemene vergadering gehouden op 8 februari 199 1

1 .Jaaroverzicht

over199 0

1 .1 Inleidin g
Het einde van 1989 had iedereen in een roes gebracht die het beste liet verhopen voor de toekomst .
Tot halverwege het jaar was dat zelfs ook zo . Tot de hele wereld plots terug wakker werd geschud . Zijn wij daa r
zelf ook niet mede verantwoordelijk voor ?? ?
Bij de MKA kunnen we 1990 als een hermotivatiejaar beschouwen . Het werken in soms nogal moeilijke omstandighede n
maakte dit nodig . En . . we mogen niet vergeten dat het altijd uit liefhebberij is .
Verder was het voor de MKA een prima jaar . Minerant brak weer eens rekords (zonder doping) en de maandelijks e
vergaderingen hadden . in een plezierige sfeer . veel bijval . De verscheidenheid aan onderwerpen is daar zeke r
niet vreemd aan .
Qua belangrijke aankopen vermelden we twee tentoonstellingskasten . een printer en een bibliotheekkast . Nie t
te vergeten de nodige boeken en tijdschriften . De lichtkrant die op een efficiente man ier de boodschappen overbreng t
tijdens de vergaderingen heeft zeker al zijn diensten bewezen .
De werkgroepen kenden heel wat succes, en de nieuwe medewerkers hebben zich snel ingewerkt Met genoegen
werd ook vastgesteld dat de jeugd weer aktief meewerkt . De wissel op de toekomst komt eraan .
1 .2 Leden
Wanneer het aantal leden van de MKA dient vermeld geraken de hoofden van Uw bestuursleden ietwat in de knoop .
Op het einde van 1990 was de stand 457 leden, waaronder 3 ereleden en leden voor het leven . Daarvan zijn e r
293 belgische, 49 nederlandse . 4 leden uit andere landen en 111 toegevoegde leden veroorzaakt door het
gezinslidmaatschap . Daar zijn we achter gekomen door een kleine enquete waarin gevraagd werd aan te geve n
voor hoeveel en welke personen hun lidmaatschap geldig is .
Daarbij moeten we nog public relations leden bijtellen o .a . onder de vorm van andere verenigingen . universiteiten .
musea . bibliotheken . enz . . . In totaal 86 waarvan 58 in België . 11 in Nederland en 17 in 5 andere landen .
1 .3 Personalia
1 .3 .1 Overlijden s
De heer F . Van der Meyden . lid van de MKA .
Langs deze weg betuigen het bestuur en de leden van de MKA nogmaals hun medeleven aan de families .
1 .3 .2 Huwelijke n
Johan en Nancy Pickery-Vermeiren, dochter van Constant Vermeiren . HBK-barman .
Frank en Kristel Van Bossche-Vercammen . dochter van Albert en Anny Verrcammen . allen leden MK A
Kurt en Gonda Relecom-Bes . zoon van Jean Relecom, lid MK A
Het bestuur en de leden van de MKA wensen de jonge koppels steenveel geluk .
1 .3 .3 Geboorte n
Charlotte . dochter van Michel en Carine Van Den Bogaert-Van Loco op 24 juli .
Michiel . zoon van Greta en Herwig Vanderlieck-Van Roie op 14 november .
Een proficiat aan de ouders en de grootouders . allen lid van de MKA . Kwam dat nu echt door de bijdrage va n
een steentje ?
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1 .4 Vergaderinge n
1 .4 .1 Ledenvergaderinge n
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden . telkens met lezingen voorafgegaan van een ruiluurtje melde mogelijkheid
tot raadpleging van de bibliotheek .
1 .4 .2 Statutaire algemene vergaderin g
Deze vond plaats op 9/2/90 . Het verslag kan U vinden in Geonieuws 15 (6) 115 . 1990 .
1 .4 .3 Lezinge n
Naast de statutaire vergadering werden nog 8 vergaderingen gehouden met lezingen . Het aantal aanwezige n
varieert van 70 tot 130 .
De uitvoerig behandelde onderwerpen ware n
Jan :
Didaktische mineralenkwis (L . Van Goethem) .
Feb
Video Het bergen van het grootste Rookkwartsspecimen in Graubunden (ter beschikking gesteld doo r
A . Boxtaens) .
Mrt
Vielsalm . Salmchateau en Bihain-Ottré (E . Van der Meersche g
Apr
De Belgische Mount Everest expeditie (A . Bayens) .
Jun
De koper- en kobaltvoorkomens van Shaba . Zaire (H . De Bondt) .
Sep
De Kaapverdische eilanden (L. Van Goethem) ,
Okt
Esterel . Zuid-Oost Frankrijk (F . Bollaerts) .
Nov
Makrofotografie van mineralex (C . Van As en R . Van Baaren) ,
Dec
Fwland belevenissen tijdens een mineralenzoektocht (M . Fabig) .
1 .4 .4 Mineralen van de maan d
Negen mineralen werden in Geonieuws uitvoerig beschreven die eveneens als mineraal van de maand werde n
aangeboden . Van volgende mineralen waren er exemplare n
Fichtelgebergt e
Stibniet-XX : Groeve 'Silberne Rose' . Brandholz/Golkronach,
Clinoclaas-XX : Wheal Gorland . Cornwall (G-R) .
Hemimorliet-XX : '97 Mine' .Gila County, Arizona (USA )
Adulaar-XX : Ahrntal . Sud-Tirol (1) .
Natroliet-XX
Arensberg . Zilsdorf. Eifel (D) .
Jarosiet-XX : Barranco de Jaroso, Sierra de Almagrera, Almeira (SP) .
Aeriniet-XH : Lerida (SP) .
Vivianiet-XX : schiereiland Kertsch . Krim . Oekraine (USSR) .
Opaal en Nontroniet-MM en XX La Union . Cartagena (SP) .
De MKA dankt hierbij de aanbieders en schenkers van mineralen van de maand .
1 .4 .5 Raad van Bestuu r
De raad van bestuur vergaderde twee maal op 24 maart en op 14 oktober 1990 .
1 .4.6 Werkgroepe n
1 .4.6 .1 Edelsteenkund e
De werkgroep edelsteenkunde telt een twintigtal enthousiaste leden die bijna voltallig op iedere vergaderin g
aanwezig zijn . In het afgelopen jaar wisselden theoretische- . beschrijvende- en praktische onderwerpen elkaa r
af op een tiental vergaderingen . Er zijn heel wat edelstenen (echte dan wel imitatie) door de leden onderzocht .
Nieuw is de jaarlijkse bijdrage van 500 .- Bf die we vragen aan ieder lid van de werkgroep. teneinde in de koste n
van de, jammer genoeg vrij dure gemmologische apparatuur te delen . Dank zij die bijdrage was het mogelij k
om ons instrumentarium in het voorbije seizoen uitte breiden met een polariscoop . een dichroskoop en refractomete r
bovenverlichting (apparatuur vervaardigd dooreen van de werkgroepleden , George Edwards) . Daarnaastfinancieerde n
we . door dezelfde George gemaakte . handige draagkoffertjes voor de stereomicroscoop . voor de refractometer s
en voor de overige gemmologische apparaten .
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Erg blij waren we met de gift van een microscoop . die we in de loop van 1991 trachten om te bouwen tot ee n
gemmologische microscoop . Onze hartelijke dank aan de gever die liever onbekend wil blijven .
De werkgroep edelsteenkunde gaat dan ook vol enthousiasme zijn zesde werkingsjaar in .
1 .4 .6 .2 Jongerenwerkin g
De jeugdverantwoordelijken organiseerden 6 vergaderingen . De aanwezigheid van een vaste kern jeugdleden
noopte tot het meer gestructureerd werken in deze groep . Volgende onderwerpen kwamen aan bod
27/01/9D en 24/03/90 Hoe organiseer je een verzameling, mogelijke indeling . etiketteren . speciale voorzorge n
te nemen om je mineraal te beschermen tegen vocht en andere verschijnsels .
26/04/90
Mineralogie : fysische eigenschappen van mineralen (hardheid . splijting, streekkleur, enz .) e n
de chemie van mineralen .
22/09/90 en 27/10/90 : Mineralogie : de chemie van mineralen .
24/11/90
paragenesen en het wat en hoe van secundaire mineralen .
1 .4 .6 .3 Belgische Minerale n
Deze werkgroep vergaderde 2 maal . De thema's -pyriet en markasiet' ; en 'kwarts en zijn begeleiders' werde n
uitgediept .
1 .4 .6 .4 Informatik a
De werkgroep informatika hield zich bezig met de informatisatie van het enorme boeken- en tijdschriftenbestan d
van de MKA . Alhoewel niet specifiek werd vergaderd waren er regelmatig kontakten i .v .m . het opstellen van Indexe n
van tijdschriften naar analogie van de Mineralogical Record Index .
Uiteraard is dit een werk dat doorlopend is en nog enkele jaren zal duren .
1 .4 .6 .5 Fluorescenti e
Deze nieuw opgericht groep vergaderde 4 maal en kan letterlijk een mobiele groep . van 5 tot 7 man . worde n
genoemd . De omstandigheden nopen er ons toe bij iemand thuis te vergaderen . Op die manier moet zo weini g
mogelijk met mineralen .lampen en verduisterde kasten worden gesleurd . We zien dan ook met plezierde minerale n
van een ander . Was de eerste kontaktvergadering in de Ommeganckstraat dan waren Paul Van hee . Richard Loyen s
en Guido Rogiest de volgende gastheren . De behandelde thema's ware n
* 10/03/90
Algemene informatie over fluorescentie . L1V-bronnen, literatuur .
09/06/90 :
*
Fluoriet .
*
22/09/'90 .
Franklin mineralen .
15/12/90
Calciet en zijn fluorescentie aktivatoren .
De groep organiseerde op 17 augustus 1990 een 'nachtelijke' uitstap naar Plombieres . afgesloten met enkel e
. . . te
1 .5 Ekskursie s
Er werden 7 uitstappen door de MKA georganiseerd . drie naar musea, drie naar verschillende belgische vindplaatse n
en één naar . kort over de grens . Frankrijk .
Verder werden er nog een zestal prospectietochten uitgevoerd naar een vijftigtal(11) steengroeven in uitbating .
oude steengroeven en musea . teneinde uitstappen voor de toekomst voor te bereiden .
En het zuiden van het Zwarte-Woud werd ook geprospecteerd .
1 .6 Mineran t
De vijftiende Minerant . op 12 en 13 mei . zorgde ervoor dat de Handelsbeurs bijna het etiket 'volzet' nodig had .
Er werden 275 lopende meters tafel verhuurd aan totaal 88 standhouders, verdeeld over 9 nationaliteiten . Belgi ë
(61) .Duitsland (2) . Nederland (7) . Frankrijk(1) . Luxemburg (1) . Polen (9) . Tsjechoslovakije (2) . Groot-Brittani ë
(2) en Italië (3) zorgden voor de internationale verdeling .
En onze financiën werden er ruim 195000 BEF gezonder van . Onnodig te vermelden dat de MKA Minerant nodi g
heeft .
Rond de bar werden de tafels herschikt . Wat zeker niet afdeed aan het succes ervan, in tegendeel . Het is d e
ontmoetingsplaats bij uitstek om op verhaal te komen . Uiteraard is er het jaarlijks 'vast' klienteel Die kome n
af op de sfeer . sommigen komen er zelfs exklusief voor (gehoord van een standhouder) .
Als altijd mochten we rekenen op een afwas' damesploeg en enkele 'tappers alles georchestreerd door AV e n
JJ .
Aan allen dank voor hun prima medewerking .
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1 .7 Tentoonstellinge n
De tentoonstelling georganiseerd tijdens Minerant had als onderwerpen : Fluorescentie, Mineralen van Shab a
en Edelstenen . Edelsteenidentifikatie was er ook mogelijk . Vergeten wij ook niet het mineralogisch video - hoekj e
waar de bezoekers even konden uitrusten .
De MKA was met een stand vertegenwoordigd op een algemene hobbybeurs in Westma€le .
Verschillende van onze leden hebben bijgedragen tot het succes van de prachtige mineralententoonstelling i n
de voormalige abdij van Brogne .
Ten slotte wensen we aan te stippen dat Willy Israel en Gust Boxtaens tijdens de beurs van Munchen ee n
tentoonstellingskast vulden met calciet uit België . Calciet : het thema van de laatste beurs aldaar . . . . van Belgische
was er echter schijnbaar nog nooit gehoord .
1 .8 Geonieuw s
Een gelijk aantal pagina's als in 1989 nl 212 voor een oplage van 450 exemplaren .
Er waren 23 artikels en artikeltjes van 10 auteurs . wat t .o .v . vroeger een verbetering is (13 en 7) .
Geleidelijk werd er overgegaan naar een nieuwe lay-out en op het einde van het jaar werd gestart met onze nieuw e
afdrukeenheid, een HP deskjet 500 .
Onze dank aan alle leden en niet-leden die helpen dit te verwezenlijken, nietwaar Charles . .
1 .9 Dienstverleninge n
1 .9 .1

Bibliothee k

Het boekenbestand van 537 stuks is thans volledig gecatalogiseerd . Het tijdschriftenbestand is ongeveer 35 .
Ontleningen : 189 leden ontleenden 110 boeken en 983 tijdschriften . Dit betekent meer dan 120 boeken en tijdschrifte n
per vergadering . Hoed af voor ES en de gelegenheidsmedewerkers .
Behuizing Om enigszins een oplossing te geven aan de krappe behuizing werd een begin gemaakt van ontdubbeling .
waarbij minder ontleende boeken en tijdschriften in een archief warden opgeborgen zij kunnen evenwel op verzoe k
worden geraadpleegd .
Catalogus een catalogus van boeken is bijna klaar en door JM op computerbestand gezet, ongeveer 700 titel s
van boeken en artikels (deels antikwariaat) Tijdschriften zijn daar niet bijgeteld .
1 .9 .2 Apparatendienst
Er werden dit jaar weinig apparaten uitgeleend . slechts 5 . Deels is dit te wijten door het te laat terugbrenge n
van de toestellen . Anderzijds hadden we ook te kampen met enkele defekten waarvan enkele spijtig genoeg t e
wijten zijn aan 'misbruik - van de apparatuur .
De dienst wordt vanaf nu waargenomen door Richard Loyens die de scepter heeft overgenomen van Louis D e
Bruyn . LDB die er van het eerste MKA-uur bij was : wensen we hierbij te bedanken voor zijn geleverde bijdrag e
aan de MKA .
1 .9 .3 Vindplaatsenkartotheek . dokumentatiedienst
Er werden dit jaar 23 aanvragen gericht aan de vindplaatsenkartoteek . 20 werden positief beantwoord . Wat betreft
de andere 3 . daar kwamen de aanvragen aan tijdens het verlof van de verantwoordelijke of slechts enkele dage n
voor hij op verlof ging . Gezien er soms nogal wat zoekwerk bij te pas komt om een redelijk antwoord op een aanvraa g
te geven wordt met nadruk gevraagd de aanvragen zeker lang genoeg op voorhand in te dienen .
1 .9 .4 identifikatiediens t
Een vrij rustig jaar voor de identifikatiedienst .
Slechts een tiental specimens . waaronder enkele interessante exemplaren uit Tsumeb van Willy Israel en he t
mineraal van de maand oktober (aeriniet), werden ter determinatie aangeboden .
De ervaring leert evenwel dat in het merendeel van de gevallen een kwalitatieve tot semikwantitatiev e
microsondeanalyse volstaat om het desbetreffende mineraal te determineren . Indien er alsnog twijfel ontstaat .
dan biedt x-stralendiffractie meestal wel uitkomst .
Jammer genoeg blijven wij ervaren dat heel wat verzamelaars weinig moeite aan de dag leggen om zelf aktie f
aan het determineren te gaan . De determinatiedienst ziet het als een taak om daar in 1991 verandering in trachte n
te brengen .
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1 .9 .5 Samenaankoop
De dienst, dit jaar overgenomen door Mario Pauwels, kende zoals altijd veel succes, zo werd dit jaar voor ongevee r
81 .000 .- Bf Jousi doosjes verkocht en voor 111 .000 .- Bf aangekocht . Dit betekent enkele kubieke meters doosje s
Verder waren er nog diverse aanbiedingen van boeken .
1 .9 .6 Adressenbestand Mineran t
Het Minerant-adressenbestand omvat een kleine 4000 adressen van geïnteresseerden in de mineralogie . AI dez e
personen hebben al minstens 1 keer Minerant bezocht . Ieder jaar wordt het bestand aangepast ; nieuwe adressen
(een 400-tal) worden ingevoerd en Minerant bezoekers die reeds in het bestand aanwezig zijn worden gemarkeerd .
Personen die sinds 3 jaar niet meer reageerden (door hun invitatie terug te sturen of op Minerant af te geven) .
worden verwijderd . Dit om te vermijden dat dit bestand te groot zou worden . Tenandere, uitnodigingen voor Mineran t
versturen kost ook wat . ca . 33.000,-Bf in 1990 .
De huidige zorg is het aanpassen van de Belgische postcodes . Van de PTT kregen we een floppy met nieuw e
en oude postcodes . Via een computerprogrammaatje hopen we spoedig alles weer recht te breien .
1,10 Externe relaties
1 .10 .1 Andere verenigingen
De MKA blijft goede relaties aanhouden met haar zusterverenigingen, nu ook met ACAM . Dit resulteerde in ee n
uitwisseling van tijdschriften en informatie over aktiviteiten . We hopen in de toekomst nog verdere punten va n
samenwerking te vinden . Mogelijk zijn er ideeën op te steken tijdens de . ook dit jaar gestarte . vergaderinge n
van bestuursleden van (bijna alle) belgische mineralogische en paleontologische verenigingen .
Zoals alle jaren werden MKA leden gevraagd lezingen te houden bij zusterverenigingen . Zo heeft o .a . G . Boxtaen s
één en P . Van hee twee voordrachten gehouden bij de VMP te St-Job . een vaste afnemer . In Eindhoven, Nederlan d
(Kring Kempen) . hield Jan Jensen een voordracht over de 'Tavetsch' . Zwitserland .
1 .10 .2 Kulturele rade n
De MKA is nog steeds aangesloten bij de kulturele raden van Stad en Provincie Antwerpen . Was het stilletje s
bij de Stad . dan zorgde de Provincie ervoor dat we 40299 .-Bf subsidies mochten ontvangen .
De MKA blijft eveneens nog steeds aangesloten bij het 'Kontaktkomitee van de Kringen voor Natuurstudie e n
Natuurbehoud' waarvan wij, zeker de laatste tijd, gretig gebruik maken van het lokaal . Ommeganckstraat 26 .
Antwerpen . n u reeds twee zaterdagen per maand en twee zondagen per jaar voor de vergaderingen van de RVB . .
1 .10 .3 Ander e
We mogen de Stad Antwerpen niet vergeten . De MKA dankt hierbij de Stad Antwerpen voor de medewerkin g
die zij telkens als vereniging ontvangt . onder andere ter gelegenheid van Minerant .
En . .. last, but not least . . . de HBK Spaarbank . onze gastheer .
De MKA wenst hierbij de directie van de HBK-Spaarbank nog eens extra te bedanken voor het vertrouwen da t
zij in onze vereniging stelt . Het is en blijft inderdaad een uitzonderlijk voorrecht te mogen vergaderen in ee n
pracht van een zaal Aan de MKA te tonen dit vertrouwen waardig te blijven .
Onze dank geldt ook onze voorspreekster . Lutgart Staut, die dit jaar een zware operatie heeft doorstaan en di e
we hierbij veel sterkte toewensen . Tenslotte onze HBK-Spaarbank-barman, Constant Vermeiren . hij zorgde ervoo r
dat ieder op tijd zijn drankje had .
1 .11 Beslui t
1990 was voor de MKA een jaar boordevol aktiviteiten waaraan alle leden hun 'steentje' hebben bijgedragen .
Een jaar waarin we hebben genoten van onze hobby in de ruimste zin van het woord . Een jaar waarin iedereen
wat meer begrip heeft getoond voor het werk van anderen .
In 1990 werd getracht duidelijk te laten zien dat . alhoewel een vereniging die ongeveer 400 leden telt professionee l
moet worden beheerd, we niet mogen vergeten dat we met een liefhebberij bezig zijn . Dit spijts de bedenkin g
dat er niets individualistischer is . . . dan een mens .
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2 . Financieel verslag over 199 0
Op voorstel van de kommissarissen . de heren Troch en Smedts, werden de rekeningen over 1990 na zorgvuldig e
kontrole goedgekeurd . Ook het door de Raad van Bestuur voorgestelde budget voor 1991 werd goedgekeurd .
De cijfers zijn weergegeven in de tabel .

budget
rubriek

in

1990

boekhouding

uit

in

150000

budget

1990
uit

ui t

in

1

Minerant

3

Aankoop toestellen

80000

62384

80000

4

Sekretariaat

14000

9717

1400 0

5

Verzekeringen

14000

12185

1400 0

6

Huren

20000

16120

2000 0

7

Vergaderingen

8

Geonieuws

9

Kursussen

10

Uitstappen

11

Belast ; subsidies

12

Algemene onkosten

p .m .

12555

p .m .

13

Gezamenlijke

p .m .

38914

p .m .

14

Lidgelden

15

Representatiekosten

20

Biblioteek

21

Biblioteek

22

Boeken

30

Gez

M KA

194359

199 1

6041

7500
225000

1000 0
187693

p .m .

225000
P .m .

P .m .
5000

1000 0

3576

20000

aank .

15000 0

60328

215000

4000 0

200057

21500 0

p-m .

1530

p .m .

(alg .)

24000

12575

25000

(tijdschr .)

30000

28639

30000

40000

31858

40000

p .m

30907

p .m .

aank . doosjes

TOTALEN

392500

Saldo boekhouding 1990 :
Saldo per 31/12/198 9
Rek nr 9 saldo per 31/12/198 9
Intresten
koers correctie s
F

Saldo per 31/12/1990

452000

460785

F

448653

415000

458000

e 1213 2
32129 1
+ 3803 4
271 3
F

e 37417 0

3 Ledenbijdrage
Er werd beslist de ledenbijdrage vanaf 1 januari 1992 te verhogen tot 600 .- 8F voor het individuele lidmaatscha p
en 900 .- Bf voor het gezinslidmaatschap . Voor Nederland respectievlijk 40 .- NFI en 55 NFI .
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4 .Verkiezingen

van RV B

De voorzitter, ondervoorzitter en 1 ander bestuurslid van de RVB waren uittredend en her verkiesbaar n a
kandidatuurstelling . Gezien er slechts drie kandidaten waren (P . Van hee . G . Rogiest en J . Jensen) voor evenvee l
vacatures was geen stemmingsronde nodig .

P . Van hee
Voorzitter

H .Bender
Secretaris

A . Van hee-Schoenmaeker s
Penningmeestere s

Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op
8 februari 1991 .
Aanwezig : P . Van hee. A . Vervammen, H . Bender . J . Jensen . G . Rogiest .
1 .5amenstellintl

bestuu r

De tunkties in het nieuwe bestuur worden eenparig als volgt toegeweze n
P . Van hee
voorzitte r
A . Vercammen
ondervoorzitte r
H . Bender
sekretari s
J . Jense n
G . Rogies t
H . Bender
sekretaris

P. Van hee
voorzitte r

Uitleendienst van de MK A

Tijdens cie vakantiemaanden kan U de apparatuur van de MKA lenen tegen uitzonderlijke voorwaarden .
* stereomikroskoop EUROMEX (vergrotingen 10 X en 20 X )
* 3 ultrasoonbaden . waarmee U zelfs fragiele specimens op de ideale manier kan reinige n
* 3 steenbrekers (één hydraulische, één kleine en één grote reet manuele bediening) .
Normaal betaalt U 100 BEF om een toestel gedurende 1 maand te gebruiken (+ 100 BEF waarbor g
die U terugkrijgt indien U het toestel op tijd en in goede staat terugbezorgd) .
Voor de ganse uitleen periode juni-juli-augustus betaalt U slechts 200 BEF huur (+ 200 BEF waarborg) .
Profiteer van dit aanbod !

Te koop cabochon slijpmachine met motor, merk "LORTON" . Prijs 2750 BEF .
Voor meer informatie kan U telefonisch terecht op het nummer 03/663 19 14 .
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BVP-ekskursie naar Londo n
Gedurende het Allerheiligenweekeindezal de BVP een open ekskursie naar Londen organiseren ,
met een bezoek aan de Natuurhistorische musea . Ook leden van cie MKA kunnen mee 1
Voorlopig programm a
Vrijdag 1 november .
Zaterdag 2 november
Zondag 3 november :

per jetfoil/trein Oostende-Dover-London, middagmaal in Londen .
British Museum (Natural History) en Geological Museu m
na de middag per trein/jetfoil Londen-Dover-Oostende .

De onkosten worden geraamd op 7000 BEF per persoon . Hierin is begrepen : reis OostendeOosten de, logies met ontbijt te Londen (2 nachten), annulatieverzekering, visitors travelcard (metr o
en bus) . inschrijven moet schriftelijk bij de heer J . GEYS, Jan Moorkensstraat 24 te 2600 Berchem .
Er dient ook een voorschot van 5000 BEF overgemaakt te worden op rekening 789-5378542-0 7
van de B .V .P . te EDEGEM (of 275 NLG op Rabobank-Ossendrecht 140 543 538 van R . Handig ,
i .n .v. de B .V .P .) . De inschrijving is pas geldig na boeking van dit voorschot .
De inschrijvingen worden definitief afgesloten op 1 juli 1991 ! In het onverhoopte geval van te
weinig belangstelling wordt de reis geannuleerd en zullen de voorschotten worden terugbetaald .

Mineralenmusea in Belgi ë
Naar aanleiding van de "inventaris" van mineralogische (en aanverwante) musea in België di e
verscheen in Geonieuws 16(2) . 38-40 (1991) kregen we een aantal reakties binnen m .b .t . muse a
die in de lijst niet voorkwame n
* Musée national du Marbre, Rance . Place Albert Ier, Sivry-Rance . Open van 1 april tot 3 1
oktober, alle dagen van 9.30 h tot 18 h, maar op zon- en feestdagen van 14 tot 18 h .
Info : tel 060/41 13 34 . 060/41 10 32, 060/45 53 07 .
Geologie, paleontologie, ontginning en marmerbewerking enz .
Gáhltal-Museum, Kelmis (La Calamine) . Maxstrasse 9, Kelmis Open op zaterdag van 1 4
tot 18 h en op zondag van 15 tot 18 h . 's Woensdags op afspraak .
Geologie, ertsen, flora en fauna, geschiedenis en geografie van de streek .
* Museum 'De Roosen' . De Roosen 64, 3910 Neerpelt . Te bezoeken op afspraak ,
Info : de heer R . Indeherberg . De Roosen 64, 3910 Neerpelt . Tel . 01 1 /64 28 95 .
Algemene archeologie, steekarcheologie, fossielen, mineralen, recente schelpen .
Bij een latere gelegenheid zullen we op deze musea nog wel eens terugkomen .
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Lesminéraux secondaires d'uranium du Zaire:
deuxième complémen t
Het eerste deel in wat nu op een reeks begint te lijken verscheen in 1981 . Een eerste "complement "
verscheen in 1984, en onlangs het tweede . De auteurs zijn M . Deliens, P . Piret en E . Van der Meersche .
Het boekje bevat 39 pp . De 22 kleurfoto's zijn van een uitstekende kwaliteit . In de beschouwd e
periode werden in Zaire een tiental nieuwe species gerapporteerd, nI . althupiet . astrocyaniet-(Ce) ,
carnotiet, Francoisiet-(Nd), furongiet, kamotoiet . liebigiet, moreauiet, protasiet en shabaiet-(Nd )
Verder worden in het nieuw verchenen deel nieuwe gegevens vermeld voor dewindtiet, dumontiet ,
fourmarieriet, phosphuranyliet, renardiet en roubaultiet .
De prijs bedraagt 400 BEF . U kan het bestellen (in dit geval , 50 BEF verzendingskosten, geldi g
in België) of ter plaatse kopen bi j
a)
K .B .I .N . . Vautierstraat 29 . 1040 Brusse l
P .r . 000-0091681-1 6
Koninklijk museum voor Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren .
b)
Bankrekening 310-0156906-4 6
Met vermelding van "Minéraux d'uranium, 2e complément" .
U kan ook de ganse reeks bestellen (prijs : 1750 BEF • 100 BEF verzendingskosten) of in ee n
van beide musea ter plaatse aankopen .
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boeken enz .
10-12 h en 14-19 h
zondag 15-18 h
's zomers dagelijk s
10-12 hen 15-20 h
U vindt ons ook
op mineralenbeurze n
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beurzen en tentoonstellinge n

20-24
22-23
05-07
06-07
06-07
07
12-14
13-14
13-14
14
20 . 21
28
03-04
04
10-11
15
18
18
24-25
24-25
25
31-01
07
07-08
07-08

06
06
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
09
09
09

USA
D
F
N
F
D
A
F
F
CH
F
1
CH
A
N
1
VH
CH
CH
❑
❑
D
D
❑
A

07-08
07-08
07-08
08
08

09
09
09
09
09

CH
D
DK
D
D

LOS ANGELES . Gernmological Symposium . Info : sekretariaat MKA .
Schiitzenhalle St . Hubertus . 10-17 h . Beurs (M-Fy .
MOHNESEE-DELECKE .
Stadscentrum . 9-20,•.9-19/9-19 h . Vrijdag enkel vaklui' .
SAINTE-MARIE-AUX-MINES .
Barduhalie . Beurs (MIN) .
SETERMOEN-BARDU .
SAINT-AMBROIX .
Maison des Associations . Beurs (M-F) .
FREISEN . Restaurant "Zur Laube' . Remigiusstr . 13 . 9-18 h . Beurs (MIN) .
OBER GURGL . Dortzentrum Gurgl, Piccard-Saai . 9-18 h . Beurs (MIN) . Tentoonstelling "Granaten" .
BRIGNOLES . Salie polyvalente (bij zwembad) . Beurs (M-F-E) .
REALMONT . Omnisport . Beurs (M-F) .
FIESCH . Turnhalle . 9-17 h . Beurs (M )
PILA-SUR-MER .
Maison du Tourisme . Beurs (M-F) .
MASSA MAR1TTIMA . Beurs (M) .
❑ ISENTIS . Merzweckhalle (richting Oberalp) . 13-18710-16 h .
ZELL AM SEE . Movenpick Alpin Resort (Grand Hotel) . Beurs (M) .
DRAMMEN . Beurs . Tentoonstelling 'Mineralen uit de omgeving van Oslo' . 10-17 h .
BRIXEN (Sud-Tirol) .
Kolpinghaus . Fallmerayer Str . 8 .30-18 h . Beurs (M) .
BRISTEN . Schulhaus . 9-17 h . Beurs .
MARTIGNY . Salie communale . 8 .30-18 h . Beurs (M) .
INTERLAKEN . Casino-Kursaal Kongresszentrum . 10-18/10-17 h . Beurs (MIN) .
OBERMAISELSTEIN .
Haus des Gastes . 12-19/10-18 h Beurs (M-F-J) .
NAMBORN . Liebenburghalle . 9-18 h . Beurs (MIN) .
Stadthalle . 10-18/11-17 h . Beurs (MIN )
HEIDELBERG .
BAD-HOMBURG . Volkshochschule . Elisabethenstr 4-8 10-17 h . Beurs (M-F) .
ULM . Donauhalle . 10-18/10-17 h . Beurs (M-F) .
EISENERZ . Zaterdag : "Bergbautuhrung : Mineraliensuchen am Erzberg . Zondag ruil-dag
voor mineralen .
ALTDORF . Personalhaus Datwyler . 13-18/10-16 h . Beurs (M ) .
ESSEN . Saalbau . Huyssenallee 53 . 11-18 h . Beurs (E-J-M-F) .
RY . 10-17 h . Beurs (MIN) .
INGOLSTADT . Stadttheater . 10-17 h .
MARPINGEN . Aula der 5chule 9-18 h .

14- 15 september 1991 : B R U S S E L
Automobielmuseum 'AUTOWORLD '

Oinqua n renai re -par k
10- 18 h . Beurs (M-F-E )

Info : de heer R . Leemans, Felix Delhassestraat 36, B-1060 Brusse l
tel . 02/4680961 fax 02/3543646

14-15
14-15
14-15
14-15
15
15
15
15
15
28-29
29
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09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

❑
❑
D
CH
D
❑
A
A
D
CH
B

Stadthalle . Leonhardplatz . 11-18 h . Beurs (M-J-F-E) .
BRAUNSCHWE€G .
VILLINGEN-SCHWENNINGEN .
Messegelande . Beurs (M-F) .
IMSBACH . Gemeindehalle . Beurs (M-F) .
LIJGANO . Palazzo dei Congressi . 14-1879-17 h . Beurs .
GEILENKIRCHEN .
Realschule Giliesweg . 11-17 h . Beurs (MIN) .
BIELEFELD . Foyer der neuen Stadthalle . 11-17 .30 h . Beurs (E-J-F-M) .
JU ❑ ENBURG . Hauptschulen Lindfeld . 9-17 h Beurs (MIN) .
LIENZ . Volkhaus . 9-16 h . Beurs (MIN) .
SIEGEN . Siegerlandhatle . 11-17 h . Beurs (M) .
WIL . Schula Anlage Aula Lindenhot : Toggenburgerstrasse . 13-18 ;'10-17 h . Beurs ( M }
DE HAAN . Hotel Atlanta . Maria Hendrikalaan 20 .
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mineraal van de maan d
ilmeniet

h-

dillen

1 . Ilmeniet: een titaan-ijzer-ert s
De aardkorst bestaat voor ongeveer 0 .6 % uit het element titaan . Het is dus minder zeldzaam da n
bv . fosfor, koolstof en zwavel ! Het is wel enorm verspreid in de aardkorst : het komt niet allee n
in nagenoeg alle gesteenten voor, maar ook in zanden en kleiafzettingen, in planten, dieren e n
in het menselijk lichaam .
Het belangrijkste titaanerts is, naast rutiel, ilmeniet . In de mijnbouw is "ilmeniet" ee n
verzamelnaam voor diverse ertsen die uit zuiver "mineralogisch ilmeniet" bestaan, hetzij ui t
ontmengingsprodukten, zoals bv titanomagnetiet . In de praktijk bestaat ilmeniet bijna steeds ui t
mengsels van ilmeniet, magnetiet, hematiet en/of andere .
Andere titaanmineralen zijn als erts
brookiet, perowskiet, titaniet enz .

veel

minder tot zelfs helemaal niet belangrijk . anataas ,

Tot zowat 1950 was de produktie van metallisch titaan een technisch uiterst moeilijk e
aangelegenheid . Ilmeniet was immers in twee opzichten een "slecht" erts . te weinig titaan voo r
de titaanproduktie en te veel voor de ijzerwinning . Het in 1946 voor het eerst grootschali g
toegepaste "Krol)"-procédé bracht de oplossing .
Zuiver ilmeniet is FeTiO 3 . Het bevat bijna altijd aanzienlijke hoeveelheden hematiet, Fe 2 O 3 . Beid e
verbindingen zijn namelijk bij hoge temperatuur in bijna alle verhoudingen mengbaar . Bij lag e
temperatuur is dat niet meer het geval, en wanneer een ilmeniet-hematiet smelt afkoelt kan ee n
erts ontstaan dat uit ilmeniet bestaat met zogenaamde exsolutie-lamellen van hematiet o f
omgekeerd .
Deze lamellen zijn meestal goed zichtbaar in een gepolijste doorsnede . Hematiet vertoont ee n
veel fellere witte metaalglans dan ilmeniet . Vaak zijn zulke exsolutielamelien netjes geordend i n
het erts, en vormen zij patronen (parallel, onder rechte hoeken, ovale korrels enz) . In sommig e
gevallen zou je kunnen spreken van inwendige epitaktische vergroeiingen, nl . wanneer d e
gepreci piteerde kristallen een welbepaalde kristallografische oriëntatie hebben aangenomen t .o.v .
het kristalrooster van het "gastheer"-kristal .Exsolutie-lamellen van hematiet in ilmeniet (o f
omgekeerd) zijn vaak heel heterogeen verdeeld : soms zit d e
kern of de rand van een korrel vol lamellen, dan weer zijn z e
volkomen asymmetrisch verdeeld Dit heeft uiteraard allemaa l
te maken met de kristallisatie-omstandigheden : temperatuur ,
druk, plaatselijke koncentratie, koncentratiegradiënten, enz .
Vaak bevat ilmeniet-erts ook nog precipitaten van o .a .
geikieliet, MgTiO 3 en pyrophaniet, MnTiQ 3 , en verder magnetiet ,
korund, rutiel e .a .
ilmeniet is zeer goed bestand tegen natuurlijke verwering . I n
zeezandafzettingen komen soms goedgevormde kristalletjes
voor, ontstaan door verwering van ilmeniet-houdend e
gesteenten
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De ontglnningsmetode verschilt naargelang van he t
voorkomen Meestal moet het erts aangerijkt worde n
(magnetisch, mechanisch, of door flotatie) . Dat aanrijken gaat
veel gemakkelijker voor ilmenieten met een grove
ontmengingsstruktuur dan voor die met heel fijn e
vergroeiingen .
2.

Titaan: een spektakulair metaa l

Hoewel titaanverbindingen al sinds het einde van de achttiend e
eeuw bekend zijn slaagden Nilson en Petterson er pas in 188 7
in (onzuiver) titaan te bereiden . Pas in 1910 werd door Hunte r
voor het eerst zuiver titaanmetaal afgezonderd . Het zou nog to t
in 1946 een laboratoriumkuriositeit blijven . Toen werkte Kroll een roetode uit om zuiver titaan t e
bereiden op grote schaal en tegen een betaalbare prij s
Zijn procédé is gebazeerd op een reaktie van titaanoxide (de reaktie gaat ook door met ilmeniet )
met koolstof en chloor, bij een temperatuur van 700 tot 1000 ' C :
2 TiO2 + 3 C + 4 Cl, ---->

2 TiCI 4

{ 2 CO , CO ,

Daarna wordt het titaanchloride gereduceerd door magnesium of natrium in een argonatmosfee r
bij 700 C . De zeer poreuze massa metallisch titaan die men zo verkrijgt wordt dan omgesmolte n
tot ingots . Via raffinageprocessen kan men zeer zuiver titaan bereiden . De technisch e
moeilijkheidsgraad van al deze bewerkingen is wel zeer hoog, omdat titaan bij hoge temperatuu r
zeer snel reageert met zuurstof èn met stikstof, dus met lucht in het bijzonder . Alles moet da n
ook gebeuren in een edelgasatmosfeer (argon) .
Zuiver, d .w.z . zuurstof- en stikstofvrij titaan is vrij goed te smeden, te persen en te walsen . Titaa n
heeft uitzonderlijk interessante eigenschappen . De korrosiebestendigheid is bijna te vergelijke n
met die van edelmetalen . Titaan is sterk, maar toch zeer licht (d - 4 .5 g/cm 3 ) . Naargelang va n
de toepassing wordt het gelegeerd met Al, Zr, Nb, V, Zn, Mn, Mo, Cr, Fe . . En toepassingen zij n
er tegenwoordig genoeg 1
Titaanlegeringen worden onder andere gebruikt wanneer aan het materiaal zeer hoge e n
gekombineerde eisen worden gesteld qua mechanische sterkte, hoge temperaturen, zeer lag e
temperaturen . korrosieve omgeving . . Je vindt dus titaan niet alleen terug in de vliegtuigbouw of
ruimtevaart, maar ook in materieel voor alpinisten en racefietsen .
Titaanlegeringen zijn ook zeer goed bestand tegen zeewater, vandaar toepassingen in d e
scheepsbouw en off-shore petroleumwinning . Chemisch is titaan zo inert, dat het tegenwoordi g
vaak gebruikt wordt voor protesen in het menselijk lichaam .
3 . Titaanverbindinge n
Ook een hele reeks titaanverbindingen vertonen spektakulair e
eigenschappen . Titaancarbide (formule : TiC) smelt pas bi j
3100 `C, en is zeer hard (het wordt o .a . gebruikt in "Widia" )
Titaannitride (TiN) is chemisch zo inert, dat het als zuurvast e
steen kan gebruikt worden Titaanboriden (TiB, TiB 7 ) zijn er g
hard (9 in de schaal van Mohs) .
En tenslotte wordt titaanoxide (vooral rutiel en anataas) i n
hoeveelheden van meer dan 1 miljoen ton per jaar geproduceerd als wit pigment en vulstof voor diverse toepassinge n
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4 . Ilmeniet als mineraa l
Zoals hogervermeld is het mineraal Ilmeniet de belangrijkst e
komponent van het erts ilmeniet . De formule is vrij eenvoudig .
FeTiO 3 . Door isomorfe vervanging bestaan allerlei variëteite n
tussen ilmeniet, FeTiO 3 en geikieliet, MgTiO 3 enerzijds . e n
tussen ilmeniet, FeTiO 3 en pyrophaniet, MnTiO 3 anderzijds . Al s
algemene formule schrijft men (Fe,Mg .Mn)TiO 3 .
Tussen ilmeniet en titanohematiet (een hematietvariëteit me t
maximaal 1/3 FeTiO 3 ) bestaat géén volledige reeks . Dit feit lig t
aan de bazis van de hogervermelde ontmengingsverschijnselen .
Ilmeniet is trigonaal-rhomboëdrisch met als assenverhouding a : c - 1 1 .382 . D e
kristalstruktuur is analoog aan die van korund, waarin Fe e- en Ti 4+ de plaats van AI3 ' op ee n
geordende wijze innemen .
Kristallen zijn meestal tabulair met {0001} als grondvlak . De "zijkanten" worden gevormd doo r
prisma's, bv . {10101 . {11201 . {2130}, en rhomboëders, zoals bv . {10111 .
Tweelingvorming komt frekwent voor volgens {0001} (heel vergelijkbaar met hematiet) e n
lameilair volgens {1011} . Ilmeniet is zo goed als niet splijtbaar . De breuk is conchoidaal tot
subcon-choidaal Ilmeniet is grijs tot zwart met een (meestal goed uitgesproken) metaalglans .

5. Voorkomen van ilmenie t
De meest exotische vindplaats voor ilmeniet is ongetwijfeld Mare Tranquilitatis en Oceanu s
procellarum . . . op de maan . Ook iets dichter bij huis, op de aarde namelijk, zijn er talrijk e
vindplaatsen .
Ilmeniet komt voor in nagenoeg alle magmatische gesteenten . Door de relatief hog e
dichtheid vormt het soms belangrijke afzettingen . Voorbeelden : Ekersund en Soggendal ,
Noorwegen : Routivaara en Taberg, Zweden : Otanmáki, Finland : Urnen-gebergte, Sovjetunie .
Eerder zelden komt het voor in granietpegmatieten .
3.

In alpiene rekspleetparagenesen . Beroemd zijn de ilmenietrozen van het Gotthard-massief .
Die worden overigens zeer vaak verward met hematietrozen . Het onderscheid is op zicht
nauwelijks of niet te maken .

4.

Door de ten opzichte van silikaten hoge dichtheid word t
ilmeniet aangerijkt in zanden aan de kust . Dez e
zogenaamde "black sands" bevatten meestal voora l
ilmeniet, naast rutiel, zirkoon, monaziet e . a
De aangerijkte fraktie (d .w.z . na het verwijderen va n
kwarts) van zand van de Travancore-kust, Kerola, India ,
bevat ongeveer 75 % ilmeniet, 4 % rutiel, 5 % zirkoon, 1
% monaziet e .a . (o .a . silimaniet, granaat) .
Er bestaan ook "gefossiliseerde" kustzandafzettingen (bv .
Aktyubirsk, Oeral, Sovjetunie )
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De mooiste specimens voor de verzamelaar komen o .a . va n
Tittling, Beieren, D (kristallen tot 2 cm !) ,
Froland, Noorwegen (daar werden kristallen tot 8 k g
zwaar gevonden !) ,
Maderanertal, Zwitserland (zgn . ijzerrozen tot 3 c m
doorsnede) ,
Bourg d'Oisans, Franse Alpen .
De specimens die als mineraal van de maand worde n
aangeboden komen van een industrieel uitgebate afzetting bi j
het Allard meer, Sorel, Quebec, Canada (iets ten N .O . va n
Montreal) .
Gemiddelde chemische samenstellin g
FeO
TiO 2
A1,0 3
SiO2
K2O

MnO
CaO
MgO
Na 2O
S

43.8 %
30 .1 %
6 .2 %
10.1
0.2 %

0.1 %
1 .6 %
3.4 %
0.8 %
0.3 %

Het gaat om massieve handstukjes zonder zichtbare kristalvlakken .

6 Ilmeniet: what's in a name?
Ilmeniet heeft in de loop van de geschiedenis een spektakulair aantal namen toebedeel d
gekregen . Om Uw nieuwsgierigheid te bevredigen willen we een beknopte bloemlezing van d e
aliassen niet onthouden Merk op dat een aantal van deze namen gegeven werden door zee r
beroemde mineralogen . Sommige van hen hebben het zelfs nodig gevonden om in hu n
levensloop meerdere namen te bedenken voor ilmenie t
menachanite
menakanit
titane oxydé ferrifere
minaken
titaneisen(stein)
crichtonite,
craitonite
axotomous eisenerz
kibdelophane

1791
1796
1801
1808
?
1813
1824
1832

McGrego r
Klaproth
Ifau y
Karste n
?
Bournon
Moh s
Kobell

ilmenit

1827

Kuptfe r

mohsite
hystatisches Eisenerz
hystatite
haplotypite
basanomelane
washingtonite
titanioferrite
paracolumbite
udevallite
parailmenite
picrotitanite
picroilmenite
picrocrichfonite
guadarrarnite
manganilmenite
magnetoilmenite

1827
1832
1832
1838
1838
1842
1843
1851
1868
1880
1868
1898
1901
1906
1929
1926

Levy
Breithaup t
Breithaup t
Breithaup t
Kobell
Shepard
Chapma n
Shepar d
Dana
Shepar d
Dana
Grot h
Lacroi x
Munoz de Castillo
Simpso n
Ramdor h

IA

De tegenwoordig veralgemeende naam ilmeniet is afgeleid va n
het timen-gebergte . een zuidelijke uitloper van de Oeral (Sovjetunie) .
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granaten

j . sibtsen
Net mineraal granaat bestaat eigenlijk niet Een aantal mineralen zijn echter zodanig aan elkaa r
verwant dat deze familie gemeenschappelijk granaat wordt genoemd . Granaten springe n
gemakkelijk in het oog door de typische kristalvorm en/of de felle kleuren . Granaat komt namelij k
net als toermalijn voor in alle kleuren . In de meeste boeken zult U lezen dat de kleur blauw bi j
granaat niet voorkomt, maar sinds kort wordt ook deze kleur gevonde n
De granaten zijn een serie mineralen die niet alleen hun chemische samenstelling grotendeel s
gemeen hebben, maar ook de kristalvorm . Eigenlijk moeten we van een familie spreken, want d e
verschillende granaten zijn nauw aan elkaar verwant . Zij gaan over in elkaar en zijn vrijwel altij d
gemengd . Dit wordt duidelijk wanneer we de chemische formules van de leden van de familie va n
nabij bekijke n
De algemene formule is
A3' '
In deze formule kunnen we voor A de volgende tweewaardige ionen invullen : magnesium (Mg) ,
ijzer (Fe), mangaan (Mn) en/of calcium (Ca) . Als driewaardige ionen (B) kunnen voorkomen :
aluminium (Al) . ijzer (Fe), chroom (Cr) en in zeldzame gevallen vanadium (V) .
De A-atomen hebben een groter volume dan de B-atomen .
In de volgende tabel geven we de chemische samenstelling weer van de leden van d e
granaatfamilie die officieel (referentie : Glossary of mineral species) als mineraal erkend zijn .
mineraalnaam

A3

B,

(SiO 4 ) 3

pyroop

Mg 3

Al,

(SiO 4 ) 3

almandien

Fe,

Ai,

(SiO 4 ) 3

spessartien

Mn,

Al,

(SiO 4 ) 3

grossulaar

Ca 3

Al,

(SiO 4 ) ,

andradief

Ca 3

Fe,

(SiO 4 ) 3

uvaroviet

Ca 3

Cr,

(SiO 4 ) ,

knorringiet

Mg 3

Cr,

(SiO 4 ) 3

calderiet

(Mn .Ca) 3

(Fe,Al),

(SiO 4 ) 3

majoriet

Mg 3

(Fe,AI,Si),

(SiO 4 ) 3

goldmaniet

Ca 3

(V,AI,Fe),

(SiO*) 3

kimzeyiet

Ca 3

(Zr Ti),

(Si .AI .Fe) 3 0 . 2

schorlomiet

Ca 3

Ti 24 '

(Fe,3r .Si) 3 O 12
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De groep mineralen met pyroop . almandien en spessartien noemt men wel eens d e
pyralspietgroep, en die met uvarowiet, grossulaar en andradiet de ugrandietgroep .
Op één uitzondering na kristalliseren granaten in het kubische kristalstelsel met dus een zee r
hoge graad van symmetrie . De meestgevonden kristalvormen zijn de rhombendodekaèder (me t
twaalf ruitvormige vlakken) en de ikositetraeder (met vierentwintig vlakken) . Andere mogelijk e
vormen zijn de kubus, hoogst zeldzaam, en de oktaëder, even zeldzaam . Deze beide laatst e
vormen komen o a soms voor bij enkele aan granaat zeer verwante mineralen, bv . hydrogrossulaar .
Kristallen zijn heel vaak fdiomorf . Ze kunnen voorkomen in de meest uiteenlopende gesteenten .
Men kan ze aantreffen in magmatische gesteenten maar vooral in metamorfe gesteenten . E r
werden kristallen tot meerdere honderden kilo gevonden (o .a. in Noorwegen : tot 700 kg) .
De naam komt van het Latijnse "granatus" (granaatappel) .
PYROO P
Pyroop is bloedrood en komt voor in onder hoge druk gevormde bazische dieptegesteenten ,
zoals bv . kimberliet, eklogiet, peridotiet enz .
In Bohemen (tussen Bilina en Trebnice), in het NW van Tsjechoslowakije werd vroeger pyroo p
gevonden . Oorspronkelijk was het daar een bestanddeel van een dieptegesteente, dat echter i n
de loop der tijden in serpentijn werd omgezet . Later verweerde de serpentijn en de pyroop wer d
een rolsteen . Men kan ze vinden door grint te wassen . Het komt ook voor in de kimberliet va n
Zuid-Afrika en Siberië . In Sri-Lanka wordt pyroop van edeisteenkwaliteit gevonden .
De naam pyroop komt van het Griekse 7ru p rano {
ALMANDIE N
Almandien is rozerood, rood, roodbruin, donkerbruin tot zelfs bijna zwart . Het komt primair voo r
in graniet en in granietpegmatieten, vaak in metamorfe gesteenten zoals glimmerschist en gneiss .
Meestal vertonen almandienkristallen barsten, bevatten ze insluitsels en is de kleur niet zuive r
Na slijpen geven almandienkristailen van edelsteenkwaliteit soms een vierstralige ster te zien (di t
is onder andere het geval bij materiaal van Idaho, USA) . Zelden komen ook zesstralige sterre n
voor . Bekende vindplaatsen zijn de Zillertaler- en de Otztaler Alpen in Oostenrijk, Zuid-Alaska e n
verder bij Salten in Noorwegen In de buurt van Arendal (Noorwegen) warden zeer grote kristalle n
gevonden .
De naam komt van Alabanda, een stad bekend voor het slijpen van edelstenen in de oudhei d
(Plinius )
SPESSARTIE N
Spessartien komt voor in de kleuren geef, okergeel, bruin . oranjebruin, roodbruin, violet, rood .
zwart . Het komt voor in mangaanrijke skarngesteenten, kalksteen, schisten en divers e
ertsafzettingen, maar ook in granietpegmatieten . De kristallen zijn meestal duidelijk e
ikositetraëders . Slijpbaar materiaal komt van Madagascar, Sri-Lanka, Minas Gerais (Brazilië )
Spessartien komt ook voor in schisteuze gesteenten in België, Piemonte in Italië en het gebie d
rond Iveland in Noorwegen . Het is een bestanddeel van de beroemde coticule uit de streek va n
Salmcháteau, België .
De naam komt van Spessart, een bekende vindplaats in Beieren .
GRO5SULAA R
Grossulaar komt in vele kleuren voor, o a oranje tot oranjerood, kleurloos, groen ..
Evenals andradiet komt het voor in de kontaktzone tussen magmatische gesteenten en kalksteen .
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Soms komt grossulaar samen met andradiet voor, zoals bv . bij Grua in Noorwegen . Beroemd i s
de variëteit "hessoniet" van de Jeffrey Mine, Asbestos, Quebec in Canada . De meestal vrij helder e
kristallen, die tot 3 cm groot kunnen zijn . hebben een gestrieerd oppervlak . De striatie ontstaa t
door ritmische kristallisatie van de rhombendodekaëder en de ikositetraëder . Een typisch e
grossulaar die ook in de Jeffrey mine gevonden wordt is een waterheldere variant me t
smaragdgroene kern . Deze kern kan tot 14 % uvaroviet bevatten . Ook volkomen groen e
grossulaar komt hier voor, in kristallen tot 1 cm .
De naam komt van "ribes grossularia" (kruisbes) .
ANDRADIE T
Andradiet is lichtgeel, licht-geelgroen tot smaragdgroen, bruin, donkerbruin tot zwart . Een aanta l
variëteitsnamen zijn voor deze kleurschakeringen in omloop (zie verder) .
Het komt voor in de kontaktzone tussen magmatische gesteenten en kalksteen Het komt o .a .
voor bij Grua in Noorwegen, en verder in Roemenië, California en op tal van andere vindplaatsen .
De naam komt van de Portugese mineraloog De Andrada .
UVAROVIE T
Dit mineraal is steeds smaragdgroen tot donkergroen . Het komt . zoals de formule reeds doe t
vermoeden, voor in chroomrijke gesteenten . Bekende vindplaatsen zijn Outokumpu in Finland e n
het Oeralgebergte in de Sovjetunie .
De naam komt van de stad Uvarov in de Sovjetunie .
KNORRINGIE T
Knorringiet is ook groen, en komt heel zelden voor als korrels in de Kao kimberliet in Lesoth o
(Zuid-Afrika) .
VARIETEITEN
Een hele reeks namen zijn bekend voor diverse variëteiten van leden van de granaatfamilie . W e
vermelden er hier een aantal die je ten minste af en toe in de literatuur tegenkomt .
*
*

*
*
*
*
*

*

*

aplom : een AI-houdende andradiet
blythiet : een hypotetische granaat met als formule Mn 32+ Mn 23'(SiO 4 ), .
demantoiet : een groene variëteit van andradiet . Demantoiet heeft een erg grot e
lichtbrekingsindex, nl 1 .88 . Beroemde vindplaatsen zijn o .a. Val Malenco in Italië, en ee n
gebied in het Oeralgebergte in de Sovjetunie, temidden van de goudgroeves .
grandiet : een granaat met een samenstelling tussen die van grossulaar en die va n
andradiet in .
hessoniet : een soms heel mooie variëteit van grossulaar (zie hoger) .
imaniet : Ca 3Ti 2(SiO,) 3 is een syntetisch produkt dat in bepaalde industriële s l a k k e n
voorkomt .
khohariet : een hypotetische Mg-Fe-granaa t
melaniet
een Ti-houdende zwarte andradiet met een vrij komplekse samenstelling . Oo k
bruine en vuurrode tinten komen voor . De belangrijkste vindplaatsen zijn Groenlan d
(kristallen tot 12 cm !) . Noord-Noorwegen (vuurrode melaniet), San Diego, de Eifel en d e
Kaiserstuhl in Duitslan d
rhodoliet : ligt qua samenstelling tussen pyroop en almandien in . De kleur kan variëre n
van rozerood tot een violette tint . Deze variëteit komt o .a . voor in Rhodesië, Tanzania en Sri Lanka .
skiagiet
een hypotetische granaat met als formule Fe 32 Fe, 3+ (SiO 4 ) 3.
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topazoliet - een geelgroene variëteit van andradiet, die o .a . voorkomt in Piemonte, Itali ë

*

en in het Fichtelgebirge (D) .
trautwiniet ' een onzuivere en ondoorzichtige varieteit afkomstig uit d e
Verenigde Staten .
tsavoriet
een groene edelsteenvariëteit van grossulaar .

*
*

'HYDROGRANATEN "
Er bestaat ook nog een reeks met de granaatfamilie heel nauw verwante mineralen met quas i
dezelfde struktuur . Het gaat om de zogenaamde "hydrogranaten" . waarbij in de formule de Si0 4 groepen stelselmatig vervangen zijn door telkens 4 OH-groepe n
Hydrogrossulaar is de groepsnaam voor de reeks hibschiet, Ca 3Al 7 (SiO 4 ) 3-x (OH) 4x , waarin x
waarden kan aannemen van 0 .2 tot 1 .5 . en katoiet waarbij x waarden kan aannemen van 1 . 5
tot 3 . In het speciale geval dat x = 3, dan wordt de formule Ca 3 Ai 2(SiO 4 } o (OH} 12 , of Ca 3 Al 2 (OH) . 2 .
Dit is zelfs geen silikaat meer .
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met de mka naar parijs. . .

g . rogies t
Tijdens de maandelijkse vergadering van 8 maart II was het ons al opgevallen dat heel wa t
MKA-leden zich op een andere manier gedroegen . Kennelijk was men zich mentaal aan he t
voorbereiden op de reis naar PARIJS .
Onze vermoedens bleken juist te zijn . De afspraak was stipt te vertrekken en daar hield men zic h
dan ook aan . Het was een niet alledaags zicht om 47 opgeruimde en kennelijk opgetoge n
MKA-leden te zien opstappen op een bus aan Berchem station, vooral als men erbij bedenkt da l
het 7 uur 's morgens was .
De check-in verliep zonder problemen . De confortabele bus werd snel bezet door d e
enthousiaste MKA-leden . Dat de democratische principes in onze Kring gehanteerd warden .
kwam al snel tot uiting . De rokers werden prompt van goede gewoonten voorzien, bi j
eenparigheid (sic) van stemmen werd besloten dat er niet gerookt werd in de bus 1 Lieven, onz e
chauffeur, die naar zijn zeggen buiten deze regel viel, deed uit sympatie en medelijden met d e
andere rokers mee aan deze actie .
De bus werd omgetoverd tot een ware publicitaire MKA-bus . De "MINERANT 91"-affiches ware n
alom aanwezig zodat we onze bus uit de duizend zouden kunnen herkennen . Het voertuig wa s
uitstekend uitgerust, bar . cd en video ontbraken niet . AI vlug kwam tot uiting dat de aanwezige
hifi-installatie voor bepaalde oren te luid stond zodat overgeschakeld werd op een videofilm ove r
de Grand Canyon, fossiele gesteenten en mineralen 1 Kwestie van de aandacht van onze lede n
wakker te houden .
De eerste pitstop was voorzien te Pressons . Het was de eerste verlichting en zonneschijn voo r
de rokers . Sommigen zagen bijna blauw van de volgehouden inspanning, eindelijk konden oo k
zij aan hun trekken komen 1 De plaatselijke koffieshop werd overrompeld en zij die vergete n
waren zich te voorzien van een lunchpakket kochten er hun eerste baguette .

Fig . 1
De MKA op de trappen van het Musé e
d'histoire Naturelle .

geonieuws 16(6), juni 1991

123

Hoe dichter we Parijs naderden hoe meer het enthousiasme in de bus steeg . Onze chauffeu r
stuurde met veel ijver zijn bus doorheen het wriemelend verkeer van de grootstad . Dat he t
tijdschema klopte konden we aan den lijve ervaren . We arriveerden dertig minuten te vroeg voo r
Dankzij een buitenrijdend e
de gesloten poort van I'ECOLE SUPERIEURE DES MINES
automobilist en een cooperatieve concierge werden we voortijdig binnengelaten . Dit had tot
gevolg dat de conservator (lees : conservatrice) haar maaltijd voortijdig diende te onderbreken .
Blijkbaar was het ontvangstcomité ook hier op voorbereid want we werden prompt ontvange n
door mevrouw L Touret . haar echtgenoot en de heer C . Mallet .
1

De trapzaal en de inkomhal van het Museum van de Ecole des Mines is een blikvanger bij uitstek .
Er viel nog meer begeestering bij onze leden te bespeuren toen Mevrouw Touret haar inleidin g
in het Nederlands begon en ons vertelde over de de geschiedenis van het ontstaan van het
Museum Het was wel even wennen, een duidelijk Frans ogende bevallige dame sprekend met ee n
Hollands-Frans getint accent en regelmatig bijgestaan door haar eveneens Nederlandssprekend e
Franse echtgenoot is een fenomeen dat niet dikwijls voorkomt in Parij s

Na de inleiding kwam eindelijk het kijkwerk aan de beur" Xx Velen onder ons bleken ook heel wa t
van de getoonde species in hun verzameling te hebben, zij het in een enigszins kleinere uitgav e
dan de hier tentoongestelde museumstukken ! Het bekijken van de gezichten was een ervarin g
op zichzelf, sommigen waren als het ware verzonken in dromerige kaptochten in de mijnen ,
anderen vertoonden verwonderde blikken omdat ze op de aangeduide vindplaatsen nooit zulk e
specimens ontdekt of voor mogelijk gehouden hadden . Zelfs de specialisten onder ons ware n
in hun nopjes . Een verkeerd geëtiketteerd mineraal werd met een zalige genoegdoenin g
aangewezen aan de conservator !
De tijd die voor het bezoek was voorbehouden bleek al vlug opgebruikt te zijn . Enkelen diende n
van de kasten en uit hun dromen losgerukt te worden alvorens we op zoek konden gaan naa r
onze bus . De afspraak was dat we omstreeks vier uur de bus zouden nemen naar het volgend e
museum . Waarschijnlijk heeft Lieven al die tijd dat we binnen waren rondjes gedraaid rond d e
Jardin de Luxembourg want een busparkeerplaats vinden in de Parijse binnenstad is een quas i
onmogelijke opdracht . In elk geval hij was stipt op tijd . Op de Boulevard Saint-Michel werd het
echtpaar Touret door onze voorzitter in de bloemen en in de pralines geze t

Fig . 2
Sekretaris, voorzitter en ondervoorzitte r
(v .l .n .r .) wachten hun lot af .
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Dat de imposante torengebouwen van de Université de Paris het mineralenmuseum van L a
Sorbonne herbergt was niet onmiddellijk duidelijk In elk geval vonden we in de catacomben va n
toren 25 de "Sorbonniaanse" schatten De hier tentoongestelde mineralen, opgeborgen volgen s
dezelfde principes als de vroegere kroonjuwelen van de Sjah van Perzië, deden sommigen onde r
ons met verstomming slaan . Na de deskundige uitleg van Mevrouw Touret vergaten zelfs enkele n
onder ons wat de betekenis was van het zinnetje "0èfense de prendre des phatos" ! Dit tot groot
ongenoegen van de kassierster die de belangen van N . Bariand moest vrijwaren .
In elk geval, zelfs met de aanwezige koude lichtbronnen kreeg menigeen het zeer warm bij de
aanblik van zulke schoonheden . Sommigen moesten in een veel te snel tempo afscheid neme n
van het museum, anderen daarentegen konden de wandeling richting Notre-Dame niet sne l
genoeg aanvatten omdat de kelen veel te droog stonden ! Iedereen zakte dus af naar de SEIN E
waarbij een groep MKA-ers zelfs poogde om de Franse president goeiedag te gaan zeggen, maa r
dit werd steevast geweigerd door de CR5 die de Rue de Bièvre pertinent afgesloten hield voor
niet-riverains . Na een halfuurtje filerijden arriveerden we aan het FIMOTEL .
Dat de reis voor sommigen nog vermoeiender zou warden lag voor de hand . In een mum va n
tijd werden de kamers bezet, werd er gedoucht en omgekleed . Elkeen wenste zo vlug mogelij k
van het avondprogramma te kunnen genieten . De interesses dienaangaande waren va n
uiteenlopende aard : genieten van de nachtelijke rondrit, spelevaren met de "vliegenboot" ,
uitgaansbuurten allerhande verkennen en zeker de reeds knorrende magen van bepaalden onde r
ons van het nodige voedsel voorzien !
Aanvankelijk werd besloten de nachtrit zodanig uit te stippelen dat de bootliefhebbers als eerste n
zouden uitstappen zodat de rest verder kon genieten van de verlichte stad . Het was inderdaa d
een prachtig en sfeervol beeld dat we van Parijs kregen . We genoten van de in het licht badend e
Eifeltoren, en van de verlichte monumenten zoals de roze syeniet-granieten obelisk van Luxor op
de Place de la Concorde .
Slechts één bootliefhebbend koppel spoedde zich naar de aanlegsteiger waar de boten, in ee n
overvloed van licht, op de Seine lagen te dobberen . De rest van de buslading werd gedropt naas t
Beaubourg pal in het centrum . Het restaurant dat Lieven had aangeprezen werd niet gevonde n
zodat sommigen onder ons de hongerdood zagen naderen . De andere Parijse restauranthouder s
moeten dit onmiddellijk aan de hongerige en begerige MKA-ogen gemerkt hebben . Iederee n
werd in een minimum aan tijd van een zorgvuldige maaltijd voorzien . Sommige MKA-lede n
werden zelfs zodanige goede maatjes met de chef dat ze er een gratis fles wijn aan overhielde n

Na een zeer rustige, voor sommigen zelfs een uiterst korte, nacht waren alle MKA-leden presen t
op het ontbijt . De check-out verliep zeer vlot, de galante heren brachten de valiezen terug naa r
de bus . De tweede dag werd met onder heerlijk lentezonnetje aangevat .
Een aangepast programma zorgde ervoor dat de zondagochtendwandeling niet ontbrak . Vana f
de Place de la Concorde wandelden we doorheen de Tuileriën naar de PEI-piramide van he t
Louvre Wat voor de ene een weldaad was, een frisse neus ophalen . werd door de andere als ee n
marteling beschouwd vooral als men weet dat deze laatste weinig uren slaap en vele nachtelijk e
kilometers in de benen had
Om klokslag elf uur waren we present aan het MUSEUM NATIONAL d'HISTOIRE NATURELLE .
Na de tikettenaankoop daagde de familie Touret terug op om ons de nodige inlichtingen over he t
museum bij te brengen . Oog in oog staan met de reuzenkristallen was wat frustrerend en werkt e
zelfs een beetje depressief Enerzijds moesten we vaststellen dat we ons al die jaren de moeit e
getroost hebben om kleine kristallen te gaan loskappen terwijl ze hier in al hun pracht staa n
opgesteld, anderzijds beseften we dat wij nooit zoiets zelf zouden kunnen ontdekken .
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Gelukkig konden we vaststellen dat ook onze voorgangers zich met de normale handstukke n
hebben beziggehouden . De goniometer en de handschriften van HALJY spraken voor zich .
Bepaalde leden konden alweer geen pictogrammen lezen en flitsten of filmden er lustig op los .
Ook hier duurde het bezoek veel te kort . Het was zelfs het startsein voor enkele onverzadigbare n
om naar de mineralenbeurs van het Hilton-hotel te vertrekke n
Voor de overigen was dan het toeristisch gedeelte aangebroken . Onze buschauffeur dropt e
iedereen op zijn favoriete plaats, van de Seine-boorden tot Montmartre . De goede restaurant s
werden weer alle eer aangedaan, nadien zorgde een fikse wandeling ervoor dat we niet te veel
caloriën overhielden . De MKA-leden genoten van hun uitstap . Overal kwam je ze tegen, van het
wandelend verliefd koppel tot de luid gesticulerende terraszitter . Zoals afgesproken was iederee n
present en op tijd voor de terugreis . Met een zekere weemoed verlieten we Parijs .
De pessimisten onder ons gingen hun verzameling van de hand doen, terwijl de optimisten veel
mooiere kristallen bezaten dan dat ze ooit gedacht hadden .
Blije maar vermoeide MKA-ers waren bij aankomst te BERCHEM hun chauffeur en reisleide r
dankbaar voor de prachtige reis Iedereen was er van overtuigd dat zulk een succes te wijte n
was aan de goede verstandhouding en de goodwill van de medereizigers Kortom MKA-waardi g
en voor herhaling vatbaar . ..

Een MKA-geniete r

Fig . 3
Plafondschildering in de trapzaal van de Ecole des Mines : "De groten van de mineralogie" .
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Een rechtvaardigere economie
begint met de strook onderaan .
Bent u enigszins begaan met zinvolle tewerkstelling voo r
kansarme mensen, met de produktie en verkoop van mens- e n
milieuvriendelijke goederen, met economisch opbouwwerk voor
achtergestelde streken, buurten en groepen? Kortom, geeft u om ee n
rechtvaardigere economie ?
Dan kunt u daar heel concreet uw steentje toe bijdragen als
u bij HRK-SPAARBANK een liefboomspaarboekie opent .
Als u dat duet, engageert H13K-SPAARBANK zich om op basi s
J•xtn uw spaarbedrag een toelage pan minstens 0,60% te geven aa n

een mens en milieuvriendelijk project .
Dat gebeurt 1'[a !leiblom, een groeiende beweging i ,an mensen die anders willen ontgaan met geld en die zo bouwen aan ee n
economie op rrrensenmaat . De toelage van !1RK-SPAARBAN K
wordt omgezet in een renie .subsrdie ten •oordele : p an het projec t

dat u hebt gekozen . Hebt u 100 .000 BI! ; gespaard, dan geniet re u
BEF op zijn lening bi j

project een rentevermindering van 600
Hefboom .

U krijgt echter evenreel autere'sl als op ep en ander .spaarboekje, terwijl u metterdaad de werking van /leiboom ,rt,ferste'un r
liet staat u evenwel geheel vrij een deel van uu r interesten (of zelfs
100%) roe te wijzen aan Ilefleor+rn .

Zet zelf de eerste stap naar een rechtvaardigere economie .
Stuur onderstaande strook ingevuld terug naa r
1/BK-SPAARRANK . Dan krijgt it meer informatie uier llefbooms{Fnaren, over de projecten die ! lofboom steunt en over teat tm . aa n
deel daarin kan zijn .

Ilef xoomsparen- Voor een economie op t ensennuwi .

HBK-SPAARBAN K

ANTIDO DSTRIIOK Ja, ik been begaan met een rechtvaardigere economi e
Stuur me alle informatie over Hefboom en 1leflermtsparen .
NAAM .
StRAAY
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