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mka-kalender

Vrijdag 9 juni 1995

Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg ,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d .i langs de SingellE17, tussen uitrit 4 en 5) . Openbaar
vervoer : tram 2 of 4 .

19.30 h

	

gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé -
ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of . . . gewoon ee n
gezellig babbeltje . . . Als mineraal van de maand wordt deze maan d
allaniet-(Ce) aangeboden (zie artikel verder in dit nummer) .

20.00 h

Zaterdag 10 juni 1995

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h .

❑e edelsteen zirkoon is een zirkoniumsilikaat (ZrSiO 4 ), niet te verwarren met "zirconia" ,
dat een via kunstmatige weg verkregen zirkoonoxide is (Zr02 ) . Het bijzondere aan
zirkoon is dat het mineraal voorkomt in drie verschillende types die men het alfa-, beta-
en gamma-type noemt . Het alfa-type is de "normale" zirkoon (de meeste edelsteen-
zirkonen zijn van dit type), terwijl het gamma-type roetamict is (en bijgevolg amorf) . He t
beta-type is intermediair . Op deze vergadering gaan we dieper in op het mineraal zir-
koon voorkomen, vindplaatsen, eigenschappen en de verschillen tussen de diverse
types. Voorbeelden van al dan niet geslepen zirkonen zullen weer aanwezig zijn en
iedereen die interessante zirkoon-specimens in zijn verzameling heeft wordt verzocht di e
mee te brengen .

Titelpagin a
De Handelsbeurs aan de Meir te Antwerpen : eerste overkoepeling
(ontwerp : C. Mar-oe/is), 1853 . Foto stadsarchief Antwerpen .
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Zaterdaq 17 juni 1995

De MKA-ekskursieleiding verwelkomt de nieuwe MKA-leden . Wij nodigen U en all e
andere volwassen MKA-leden uit voor een verzameluitstap naar de kalksteengroeve n
van MONT-SUR-MARCHIENNE en LANDELIES in de provincie Hainaut . Gedetailleerd e
informatie over deze vindplaatsen verscheen eerder in Geonieuws : 8(4), 80 (1983)
(Lindelies) en 8(3), 60 (1983) (Mont-sur-Marchienne) . Je kunt vondsten verwachten van
carbonaten en sulfiden en, voor de liefhebbers, fossielen .

We ontmoeten elkaar om 9 .00 h op een parking langs de autosnelweg A 54 Nivelles-
Charleroi . Deze is te bereiken vanuit Oostende . Gent, Antwerpen, Hasselt via de grote
ring rond Brussel (R 0) E 19 richting Mons en Charleroi voorbij uitrit 19 "Nivelles" A 54
richting Charleroi . De bewuste parking bevindt zich ongeveer 8 km voorbij uitrit 20 "Petit-
Roeulx" .

De toelatingen worden geregeld door de MKA . Inschrijven is verplicht en enkel mogelij k
voor volwassenen . Zend daartoe voor 5 juni 1995 een briefkaart met vermelding van Uw
naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en MKA-lidnummer aan de heer Johan
Maertens (adres : zie binnenkaft) .

U brengt mee : helm, veiligheidsbril, bergschoenen . zware en lichte hamer, beitels en
een stevige rugzak (en uiteraard een pick-nick of iets dergelijks . . . )
Wij herinneren U aan de ons opgelegde toelatingsvoorwaarden :

géén voertuigen in de groev e
het dragen van een helm is altijd verplicht
van alle apparatuur en voorzieningen afblijven

Zaterdaq 1 juli 199 5

GROEPS-UITSTAP VOOR GANS DE FAMILI E

De MKA nodigt u uit voor een zomeruitstap naar de provincie Liège : OVIFAT e n
eventueel ook naar de Liennevallei .

De verplaatsing gebeurt individueel, samenrijden kan mits onderlinge afspraak . We
ontmoeten elkaar om 10u00 op de parking aan de toren van Signal de Botrange . U ka n
de afspraakplaats als volgt bereiken :

Reisweg via

	

Gent of Brussel

	

autosnelweg E40 richting Aachen -> [*]
Antwerpen :

	

autosnelweg E313 naar Liège -> autosnelweg E4 0
richting Aachen -> [* ]

[*]

	

-> uitrit 38 : Eupen -> N68 door Eupen richting Malmédy -> links N676 richting
Robertville -> aan uw rechterkant : Signal de Botrange .

In Ovifat zoeken we pyriet in schieffer langs de oever van de Bayeho n
In de Liennevallei zoeken we in de restanten van de magaanontginningen naar kwart s
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De bosrijke en wandelvriendelijke omgeving biedt niet-verzamelaars de mogelijkheid to t
rustige zomerverpozing . Om specimens te kunnen bergen brengt u mee . hamer, beitels ,
vergrootglas, krantenpapier en opbergdozen en verder pic-nic, veiligheidsbril, stevig e
wandelschoenen en stevige rugzak .

Meer informatie over deze uitstap kan U bekomen bij Johan Maertens (adres : zie binnen-
kaft) .

Noteer nu reeds de volgende uitstap in Uw agenda : een geologische wandeling in de
Maasvallei, op 16 september .

r

20 k*erfMIUfERfiWT !
Vorige maand bezocht U ongetwijfeld voor de twintigste keer Minerant . . of toch
ten minste . . bezocht U de twintigste Minerant .

In dit nummer vindt u eens wat minder informatie over mineralogie, want, zoals het
een verenigingstijdschrift betaamt hebben we plaats gemaakt voor een stuk over
de geschiedenis van Minerant en een boeiend artikel over de Handelsbeurs van
Antwerpen, het prachtige gebouw waarin wij al twintig keer onze Minerant hebben
ingericht.

ik denk dat de redaktie van dit tijdschrift in naam van alle leden van de MKA
welgemeend de belangrijkste gangmakers van dit evenement, de heren Paul VAN
HEE en Albert VERCA MMEN mag feliciteren met dit jubileum . Uiteraard gaat de
dank van de MKA-ers ook uit naar alle andere medewerkers die jaar na jaar van
Minerant een sukses gemaakt hebben . Van harte proficiat, en we hopen met z'n
allen dat het zo nog lang kan doorgaan 1
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beurzen en tentoonstellingen

17 06 D FREIBERG (Sachsen) . TU Bergakademie . 9-17 h . Beurs (M )
17 06 CR JICIN . Vanaf 8 h . Beurs (M-F-J-E )
17 06 D STASSFURT . Lehrter Str . "Schift'', Hegefstr

	

3 . 10-16 h . Ruilbeurs (M )
17-18 06 D DELECKE-MÓHNESEE . Schutzenhalle St . Hubertus . 10-17 h . Beurs (M-F) .
23-25 06 F SAINTE-MARIE-AUX-MINES . Verschillende zalen in het dorpscentrum. 9-2019-1919-1 9

h

	

Op vrijdag enkel "vaklui '
30-02 07 SF YLAMAA. Beurs (M-E) .
02 07 A KUFSTEIN . Hauptschule 1 . MFI

	

Beurs (M) . 9-15 h .
02-03 07 N BARDU . 10-17 h

	

Beurs (M) .
08-09 07 F SAINT-AMBROIX (30) Maison des Associations . Beurs (M-F )
08-09 07 A OBERGURGL . Piccardzaal, Dorpscentrum 9 .30-18 h . Beurs (M)

	

tent over alpien e
minerale n

09 07 CH FIESCH (VS) . Turnhalle Schulhaus

	

8 .30-17 h . Beurs (M )
14-16 07 F REALMONT (81) .Salle polyvalente Beurs (M-F) .
15-16 07 SF OUTOKUMPU . Beurs (M )
16 07 A OBERZEIRING . Handwerkshaus, Bachstr . 12 . 9-17 h . Beurs (M) .
16 07 UK OXFORD . The Oxford Centre, 333 Banbury Road .10-16 .30 h . Beurs (M-F) .
22-23 07 F MILLAU (12) . Salie du Parc de la Victoire . Beurs (M-F )
22-23 07 F CHAILLAC (36) . Salie des fêtes

	

Beurs (M-F) .
22-23 07 CH ZUOZ (GR) . Gemeindeturnhalle . 11-1819 .30-16 h

	

Beur s
23 07 A MITTERSILL .Hauptschule . 8-16 h . Beurs (M )
24 07 1 MASSA MARITTIMA 8 .30-20 h . Beurs .
28-30 07 A RADENTHEIN (KARNTEN) . Kultursaal . 16-20110-18110-16 h . "Mineraiientage" .
30 07 A ZELL AM SEE . Grandhotel . 9-17 h . Beurs (M )
04-06 08 1 ALGHERO (SS, Sardegna) . Beurs (M )
04-06 08 F EYMOUTIERS (87) . Halle des Sports Beurs (M-E-F) .
05 08 A GRDBMING . Festhalle . 10-20 h Beurs (M-F-E ) .
05-06 08 F NARBONNE (11) .

	

Parc des Expositions, Avenue de Ia Mer . Beurs (M-F )
05-06 08 F CHAMONIX (74) . Salie des Fétes Michel-Croz, zone piétonne Beurs (M--F) .
05-06 08 F AURILLAC . Gymnase Jules Ferry, Rue du 14 Juillet Beurs (M-F) .
05-06 08 D IDAR-OBERSTEIN . Wingertstrasse 12 . Tentoonstelling (M] .
05-06 08 D UTZENFELD . Beurs (M )
05-06 08 CH DISENTIS . Mehrzweckhalle (dorpsrand richting Oberalppas) . 13-18110-16 h . Beurs .
06 08 A ZELL AM SEE . Grandhotel . 9-17 h . Beurs (M )
12 08 F TARBES (65) . Local du Club des 3B. Ruilbeurs (F-M-MM )
11-13 08 1 COURMAYEUR (AO) . Scuole Medie di Viale M . Bianco

	

10-18 h . Beurs (M) .
12-13 08 A OBERMAISELSTEIN . Haus des Gástes . 12-19110-18 h

	

Beurs (M-F-J-E) .
12-13 08 F LE-LUC-EN-PROVENCE (83) . Gymnase municipal , Avenue Pierre de Coubertin . Beur s
12-15 08 F ALPE D'HUEZ (38) . Maison de l'Alpe . Beurs (M-F) .
15 08 A BRAMBERG . Hauptschule . 8-16 h . Beurs (M) .
19-20 08 F RIOM (63) . Salie Dumoulin, Avenue Pierre de Nolhac . Beurs (M-F) .
19-20 08 F LA BOURBOULE (63) . Casino Municipal Beurs (M-F-E )
20 08 CH BRISTEN . Schulhaus 9-17 h

	

Beurs .
20 08 CH MARTIGNY . Salie communale, 6 av . du Grand Saint-Bernard 8 30-17 30 h

	

Beurs .
26-27 08 CH INTERLAIKEN . Kongresszentrum Beurs (M)

	

10-18110-17 h
02 09 NL AMERSFOORT . De Flint, T Coninckstraat . Beurs . 10-17 h
02-03 09 H NYIREGYHAZA . Beurs (M )
02-03 09 N KONGSBERG . Beurs in het mijnmuseum . Enkel Noorse mineralen . 10-17 h
02-03 09 CH ALTDORF . Personalhaus Dátwyler AG . Beurs (M) . 13-18110-16 h .
02-03 09 ❑ NEUBULACH . Festhalle . 9-17 h Beurs (M)
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09-10 09 B BRUSSEL. . Museum Autoworld, Jubelpark . Beurs (M-F-J-E) . 10-18 h .
Info :

	

De heer Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36 . B-1060 Brussel .
Tel . 02 1 538 71 30

02-03 09 B BERNISSART (Henegouwen) .

	

Hall Omnisports du Préau . 10-18 h . Beurs (M-F) .
Info : Cercle Géol

	

du Hainaut . Anue des Ormes 16, 7020 Nimy . Tel . 085131 54 5 3
03 09 A SAALFELDEN . Festsaal 8-16 h
09-10 09 ❑ HEIDELBERG, StadthallelKongresshaus . 10-18111-17 h

	

Beurs (M) .
10 09 ❑ AUGSBURG . Aula des Reischlesen Wirtschaftsschule , Alter Postweg 86a {bij Messe )

10-17 .30 h

	

Beurs (M) .
10 09 D BAD HOMBURG.VHS, Elisabethenstr . 4-8 . 10-17 h Beurs (M-F) .
10 09 D CHEMNITZ . Veranstaltungszentrum FORUM . Bruckenstr . 9-16 h Beurs (M-F-J-E) .
10 09 ❑ DARMSTADTIEBERSTADT . Ernst-Ludwig-Saai . 9 30-17 .30 h Beurs (M-F) .
10 09 A EISENERZ . Stadtsaal 9 . 16 h
10 09 ❑ INGOLSTADT . Stadttheater

	

11-18 h . Beurs (M-F )
10 09 A LIENZ . Volkshaus Beda-Webergasse 20 9-16 h Beurs (M) .
10 09 ❑ SIEGEN .

	

Siegerlandhalle . 11-17 h . Beurs (M) .
09-10 09 CH WIL SG. Tonhalle Wil, Tanhaliestr . 29 . Beurs (M) . 13-18110-17 h .
16-17 09 CH LUGANO . Palazzo dei Congressi . Beurs . 14-1819-17 h

S
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200 m ' permanente expositi e

mineralen - juwelen - vlinder s
kit - loepes - geigerteller s

JOUSI-doosjes - steuntjes
fluorescentie - hamer s
Euromex mikroskope n

boeken enz .

10-12 hen 14-19 h
zondag 15-18 h

dinsdag gesloten

's zomers dagelijks
10-12 h en 15-20 h

U vindt ons ook
op mineralenbeurze n
Mits voorlegging van

Uw MKA-lidkaart krijg t
U (in de winkel) 10 % kor -

ting op juwelen en mineralen
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20 maal minerant

a . vercammen

in de 16de eeuw badden de vereenigingen op de Beurs plaats tweemaal daags/ 's morgenfis ten
elf ure en 's avonds ten zes ure. Men ontmoette er tot vijfduizend personen . Niettegenstaande
dien groeten toeloop van volk dat de Beurs bezocht) beerscbte er de volkomenste orde . Elk nati e
had bare plaats : de Engelscben stonden In het midden ; rechts van de binnenplaats vergaderde n
de Italianen en de Spanjaards ; links de Franscben en de Waa(scbe kooplieden ; aan den
zuidkant bevonden zich de Duitscben eh de Oosterlingen ; langs den Noordkant. stonden de
Bourgondiërs, de Hollanders cn de andere natiën van bet Noorden. Niets was schilderacbtiger

dan die dagelijkscbe bijeenkomsten ; men zag er levendige en geruchtmakende groepen/ waar
elkeen de taal sprak van zijn land ..

Glit A . Thys, "Historiek der straten en openbare plaatsen
van Antwerpen", Antwerpen . 1877

Een mineralenbeurs, niet ongewoon tegenwoordig . Bekijk maar even de maandelijks e
beurzenkalender in Geonieuws : je ziet door de bomen het bos niet meer. Het was we l
even anders in de zestiger en zeventiger jaren ! Dat was ook niet verwonderlijk, want er
bestonden maar een handvol verenigingen . Mineralogie was als hobby bij de grote
massa zo goed als onbekend . En degenen die er toch al iets over gehoord hadden
vonden het meestal maar een rare bedoening .

Zeg nu zelf, wie gaat er nu voor zijn plezier met hamer en beitel op de rotsen kloppen .
Dat doet eerder aan dwangarbeid denken . . . Een paar honderd kilometer ver rijden om
zich hondsmoe te gaan maken : goed gek ! Zij die er zich wèl voor interesseerden wiste n
beter en, alleen is maar alleen, zij verenigden zich .

De paar verenigingen in België hadden elk slechts een handvol leden, en weinig lede n
betekende weinig inkomsten wat op zijn beurt weer weinig middelen betekende voor d e
organisatie van aktiviteiten . Dat was dan weer niet bevorderlijk voor de ledenwerving .
Daar moest aan verholpen worden . De meest voor de hand liggende oplossing om naa r
buiten te treden en bekendheid te verwerven was het inrichten van een Mineralenbeurs .

Dan kon men het publiek laten zien dat al dat rare gedoe leidde tot een fascineren d
wereldje ! De MKA heeft, als oudste hobby-vereniging voor mineralogie in België . vrij
lang gewacht om tot dit initiatief over te gaan in vergelijking met andere - jongere -
verenigingen . MINERANT is ondertussen een begrip geworden voor verzamelaars va n
mineralen, fossielen en gesteenten, in België maar ook vér daarbuiten 1
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De eerste beurs onder de benaming MiNERANT vond plaats op zaterdag 31 mei en
zondag 1 juni 1975 in het unieke historische kader van de Antwerpse Handelsbeurs i n
de Twaalfmaandenstraat . Dat is sedertdien altijd de vaste stek gebleven voor Minerant .

De vermelding "onder de benaming Minerant" is belangrijk in die zin dat er enkele eerde r
schuchtere voorlopers zijn geweest onder een andere naam . Er was namelijk in die tij d
een nauwe samenwerking tussen de Speleologische Stichting Deurne (SSD) en de MKA ,
en in dat verband werden drie "prehistorische" ruilbeurzen ingerich t

09-10 .09 .72 Ruilbeurs voor mineralen en fossielen in het "Ontspanningslokaal voor
Bejaarden" in het Boekenbergpark te Deurne . Daar vond o .a een
merkwaardige transaktie plaats : ene Rik Dillen (MKA) ruilde er van en e
Alex Van Kerrebrouck (ACAM) een paar stukjes ardenniet va n
Salmchateau tegen . een diamant

08-09 .09 .73 Omdat het hogergenoemde "Ontspanningslokaal" al van de eerste kee r
veel te klein bleek werd het jaar daarop een grote tent gehuurd Die
werd op een gazon in het Boekenbergpark opgesteld en bood plaat s
aan heet wat meer gegadigden. Er stond evenwel een strakke drog e
wind, en het gevolg was dat we jaren daarna nog altijd zand van tusse n
de toen geëxposeerde stenen mochten blazen . . van ultrasoon reinige n
was er toen voor de amateur helemaal geen sprake !

08 .09 .74

	

Derde jaar, derde lokatie : de lagere school aan de Sint-Rochus-straa t
124 te Deurn e
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Deze "oer-beurzen" kenden in al hun eenvoud een bevredigend sukses en waren ee n
goede stimulans om de grote sprong naar Minerant te wagen .
De voorbereiding van Minerant in 1975 had heel wat voeten in de aarde . Heel wat

zondagnamiddagen werd er (meestal bij de familie Van hee in de Invalidenlaan i n
Schoten) vergaderd om alle praktische aspekten in te schatten, te regelen en te

organiseren . Het is inderdaad niet eenvoudig te schatten hoeveel koffiefilters je moe t
bestellen voor een manifestatie waarvan je niet weet of er 50 of 5000 mensen op a f

zullen kome n

Men was heel bescheiden gebleven met de ter beschikking gestelde plaats : enkel he t

middengedeelte van de Handelsbeurs was voorzien . met 16 rijen van elk 14 meter, i n
totaal dus 224 m . Met deze verdeling was de ruimte tussen de rijen tafels ruim genoe g
voor zowel de standhouders als het publiek .

De jeugdleden kregen, gratis, plaats in de zuilengalerij . en ze maakten er gretig gebrui k
van . Hier mochten ook gelijkgezinde verenigingen, ook gratis, een publicitaire stan d
opzetten . De plaatsen onder de arcaden waren toen, ten onrechte overigens, totaal nie t

gegeerd door de standhouders . Anno 1995 zijn juist deze plaatsen zeer in tre k

Een jeugdig exposantje uit de zeventiger jare n
Foto Gazet Van Antwerpen



De huurprijs voor de tafelruimte was voorzichtig aan de lage kant gehouden : 300 BE F
per strekkende meter. Het inkomgeld bedroeg 40 BEF voor volwassenen en 320 BE F
voor kinderen . Omdat de volgende jaren het aantal bezoekers begon te stagneren heef t
men in 1981, in overleg met de standhouders, het huurgeld verhoogd en het inkomgel d
afgeschaft . Deze ingreep had onmiddellijk sukses : in één klap verdubbelde het aanta l
bezoekers !

De eerste Minerant in 1975 was een sukses : 222 .5 van de 224 meter tafel werde n
verhuurd, wat een behoorlijke score was ! Ook de publieke belangstelling was zee r
bevredigend . Opvallend was de buitenlandse belangstelling : juist de helft van d e
deelnemers (36 op 72) was buitenlander 1 Dit had wellicht te maken met het feit dat i n
het buitenland, vooral dan in Duitsland, mineralenbeurzen al ingeburgerd waren .

Minerant kende in de daaropvolgende jaren qua bezettingsgraad ups en downs . Tussen
1975 en 1984 werd slechts éénmaal, in 1979, alle beschikbare 224 m tafelruimte
verhuurd . Vanaf 1985 wordt de belangstelling van de exposanten massaa l

De tweede Minerant, 1976, is onverwacht afgelast geworden wegens het plotse
overlijden in de leeftijd van 56 jaar van Albert VAN HEE, ondervoorzitter . kobrdinator en
vooral, bezieler van de beurs . Dit was een zwaar verlies voor allen, in de eerste plaat s
voor de familie Van hee, maar ook voor de MKA en zeker voor Minerant, waarvan we ne t
de eerste verjaardag zouden vieren . Zijn zoon Paul heeft de taak van kobrdinator va n
zijn vader overgenomen, en we mogen gerust stellen dat hij Mlnerant heeft gebracht tot
het niveau dat we nu bereikt hebben .

Met de hele verdere geschiedenis, doorspekt met anekdotes . grappen, plezierige - maar
helaas ook onplezierige - momenten zouden we wellicht een heel boek kunnen vuile n
Sinds 1976 is de reeks onafgebroken verdergezet, zodat we nu, in 1995, de twintigst e
jubileumuitgave beleefd hebben . De inrichters hebben steeds getracht om op elke
Minerant, buiten het aanbod van de standhouders, het publiek een meenemertje

Minerant 78 :
Maansteen nr.
61016.116 met
v.l.n.r. Emma
Van hee-Opde-
beeck . Paul
Van hee, Albert
Vercammen ,
Dr. Laurens
Wals
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voor te schotelen . Zo waren er tentoonstellingen van Mineralen uit België . Zaire, calciet .
filatelie en mineralen, fluorescentie, een fotowedstrijd, goudzoeken, een gratis tombola ,
en ; in 1978, als top of the bilt, de tentoonstelling van een authentieke maansteen .

De MKA is er inderdaad dat jaar in geslaagd om van de NASA een stukj e
maangesteente . meegebracht met de Apollo 16, in bruikleen te krijgen voor Minerant . Di t
was voor een groot deel te danken aan de enorme inzet van de toenmalig e
ondervoorzitter Dr . Lourens WALS . Dat stukje maangesteente heeft gezorgd voor een
massa bezoekers aan de beurs . Velen hebben dat jaar voor de eerste maal kenni s
gemaakt met de mineralogie en zijn trouwe bezoekers (of leden) geworden en gebleven .

De bar van Minerant is gewoon een fenomeen dat niet alleen de bezoekers, maar oo k
de standhouders en de MKA-medewerkers weten te appreciëren ! De bar is een
belangrijke plaats op de beurs . Ze zorgt er niet alleen voor dat iedereen zijn natje en zijn
droogje krijgt, maar het is ook de plaats waar oude bekenden mekaar weerzien . waar
nieuwe

	

kontakten
Voor wie van cijfers houdt ., wat

gelegd worden of
waar men gewoon wat

		

komt uitruste n
statistische Qegevens
20 Mineranten . goed voor 5192
lopende meter tafel die gehuwd werd
door 1557 exposanten afkomstig uit 1 9
verschillende landen. Zij hadden daar in
totaal 5.050.000 BEF voor over. De

naar schatting 80.000 bezoekers, die
o. a . naar de beurs werden gelokt door

3.000.000 strooibiljetten en 40.000
affiches kregen ten minste 1.000.000
specimens te zien_ En dit alles dank zij
ten minste 10000 werkuren va n
medewerkers die daarvoor alleen me t
een portie zweet betaald zijn geweest . . .

Minerant is de levensader voor de MKA. De leden zijn zich daarvan bewust . Getuig e
daarvan is de inzet van velen bij het opbouwen en het verloop van de beurs . Zonder
deze inzet zou het inrichten van Mlnerant een zware klus worden . Het past dus ai deze
mensen die zich al deze jaren belangloos hebben ingezet om Minerant tot een telken s
weer geslaagd geheel te maken, hartelijk te danken en de hoop uit te spreken dat d e
MKA nog lange tijd van hun gewaardeerde hulp gebruik zou kunnen maken . Zonder
afbreuk te doen aan de verdienste van vele anderen . wensen we een speciaa l
dankwoordje te richten aan de harde werkers die elk jaar weer de bar rechthouden Wie
de inspanning van deze mensen niet naar waarde schat nodigen we uit om eens een o f
twee dagen aan een stuk - rechtopstaand - te komen afwassen . . .

Minerant is bescheiden begonnen, en met de jaren uitgegroeid tot een begrip i n
Antwerpen, in België en in het buitenland . Laten we niet in de euforie van het sukse s
verdwalen, maar alert blijven en trachten onze beurs op het huidige peil te houden, en .
indien mogelijk, nog te verbeteren . Niets is ooit volmaakt !

Een beurs als Mine-
geen sinecure . en er
kijken dan de be-
eerste gezicht reali-
een afgewerkt produkt
dan ook de massale
voorstellen . Er is sinds
nerant in 1975 ee n
gelegd . En het was
schijn en rozegeur . El k
nieuw hier en daar wat
breken en fouten ui t
grotendeels wegge-
kunnen steeds nieuwe ,
onvolkomenheden opduike n
besteed om er een

rant opzetten i s
komt veel meer bij
zoeker zich op het
seert ! Hij krijgt
te zien en kan zich
voorbereiding nie t
die eerste MI-
heel lange weg af-
niet altijd mane-
jaar werd er op-
bijgeschaafd . Ge-
het verleden zij n
werkt, maar toch
kleine of grote ,

waaraan dan weer de nodige aandacht moet worde n
oplossing voor te bedenken . Kreativiteit is hier meer dan nodig !
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de "handelsbeurs "
van antwerpen

a . vercammen

In het kader van onze jubileumbeurs besteden we even wat meer aandacht aan het
eerbiedwaardig historisch gebouw dat ai 20 jaar onderdak heeft geboden aan Minerant .
Antwerpenaren zijn fier op hun stad, tot in het chauvinistische toe . Maar ze zijn ook
eerlijk genoeg om de Keizer te geven wat de Keizer toekomt. Dus, het eerste echte
gebouw ter wereld dat de naam Handelsbeurs waardig was, staat in Anterpen . punt uit !

Maar . . . de idee en de eerste aanzet was ; is en blijft van Brugse origine, oep zan
Aantwarreps gezei, giëne weg neffe! Het was inderdaad een rijke Brugse
koopmansfamilie, de familie Van den Borre, die geregeld ten hunnen huize handels-
bijeenkomsten hield voor bevriende kooplui om handelstransakties af te sluiten . Door het
Brugse volkstaalgebruik verbasterde de naam Van Den Barre achtereenvolgens via Van
Den Borre's - Van Den Borze's - De Borze's - Borze's - tot uiteindelijk Beurs .
Zoals je ziet . die van Brugge "stoan niet oltid van achtere èn de rieje" .

Fig . 1 De Beurs in 153 1
Foto Stadsarchief Antwerpen
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Al bij al, Antwerpen kreeg zijn eerste Handelbeurs in 1353 . Ze was gevestigd in het

koopmanshuis ''DE BORZE" . gelegen naast de hoek van de huidige Wisselstraat en de

Oude Beurs . In 1515 was deze plaats te klein geworden en men verhuisde naar he t

pand 'DEN RHYN" in de Hofstraat . Men noemde deze plaats de Oude- of Engelse

Beurs . Het was een mooi gebouw, opgericht door bouwmeester Domien d e

Waghemaekere (de binnenplaats kan men nog steeds te bezichtigen op werkdagen .

beslist een aanrader) .

Ook deze lokatie was vlug te klein voor de toenemende handelsaktiviteiten van d e
steeds groeiende metropool . Men besloot dan ook tot het bouwen van een nieuw e
beurs, waardig aan het imago van het rijke Antwerpen . De Nieuwe beurs werd opgerich t
in 1531-32 door bouwmeester Domien de Waghemaekere, op de gronden van het ou d
Hof Ter List en Den Engel, tussen de Meir en de Lange Nieuwstraat . Het gebouw was i n
Brabantse laatgotiek er, kostte de mooie som van 19.400 gulden .

De Beurs beschikte oorspronkelijk over twee toegangspoorten, één in de
Twaalfmaandenstraat . de andere in de Borzestraat. Beide toegangen kregen al s
bekroning een toren, rond van vorm met een achthoekige basis . De eerste toren wa s
voorzien van een uurwerk en de tweede droeg een zonnewijzer . In 1546 werden twee
andere toegangspoorten bijgevoegd, één aan de Israelietenstraat, de andere aan de
Korte Klarenstraat . De huidige toren van de Borzestraat is het enige restant na de bran d
die in 1581 het ganse beursgebouw verwoestte . De wederopbouw gebeurde in 158 3
onder leiding van bouwmeester Pauwel Luydinck .
De beurs kende in de 16e eeuw een groot sekses . Tweemaal daags, om 11 en om 1 8
uur . verzamelden er zich de kooplieden en handelaars om hun zaken te regelen . Men

Figuur 2
Handelsbeurs Antwerpen, ingan g
Twaalfmaandenstraat . Deze foto
dateert van voor 21811858.
Foto Stadsarchief Antwerpen
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vernoemt het aantal van 5 .000 bezoekers per dag ! Elke nationaliteit had zijn eige n
plaats in de beursruimte. De Engelsen in het midden, rechts de Italianen e n
Spanjaarden, links de Fransen en de Walen, de zuidkant was voor de Duitsers en d e
Oosterlingen en de noordkant was voor de Boergondiërs, Hollanders en de ander e
Noordse naties . Dat de Engelsen hier de voornaamste plaats in bezit namen was niet zo
vreemd . Zij vormden in die tijd de belangrijkste handelsgroep . (cfr . Engelse beurs
1515) .

De officiele vertegenwoordiger van de Engelse Kroon Thomas (of Richard?) Gresham ,
was zozeer onder de indruk van het gebouw dat hij zijn soeverein, de toenmalig e
koningin van Engeland Elisabeth 1, kon overtuigen van de noodzaak om in Londen
eveneens een Handelsbeurs op te richten . Bij Koninklijk Besluit is toen de opdrach t
gegeven aan de Antwerpse bouwmeester Hendrickx (voor de Engelsen Henrike), om te
Londen een beurs te bouwen, volledig volgens het Antwerpse koncept . Het gebouw
kreeg de naam ' Bourse" maar dit klonk niet Engels genoeg en veranderde in "ROYAL
EXCHANGE" .

De Hollanders konden en mochten niet achter blijven en zo kwam er in Amsterdam
eveneens een beursgebouw dat, pittig detail, een kopie was van de beurs te Londen ,
dus van de Antwerpse. Buiten de normale handels- en financiële aktiviteiten diende het
beursgebouw voor tal van andere zaken . Zo richtte Kanunnik Miraeus er na de sluiting
van de Sint-Bernardusbiblioteek in 1645, een openbare biblioteek in, 1651, de aanloper
van de hedendaagse stadbiblioteek .

In 1661 opende de Tekenakademie van Antwerpen er haar deuren onder leiding va n
David Teniers . de stichter van de huidige Akademie voor Schone Kunsten . In 1663 wa s
het de beurt aan de Sint-Lucasgilde om er haar intrek te nemen en in de 18e eeuw
zetelde er geruime tijd de Rechtbank van Koophandel .

In 1802, op 7 december was er de plechtige inhuldiging van de toenmalige
Zeevaartschool die de benaming droeg "Ecole Militaire, Commerciale et Marchande" .
''Ecole Militaire" . Oorspronkelijk was de beurs gebouwd volgens het klassieke grondpla n

Figuur 3
Handelsbeurs
Antwerpen
Binnenzicht van de
beurs in 1910. Foto
Stadsarchief
Antwerpen
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van een Romeinse villa met open binnenkoer . Maar het regende toen al even veel als
nu en men besloot wijselijk om deze ruimte te overkoepelen . Dit gebeurde in 1853 naar
een ontwerp van Ingenieur Charles Marcelis en in navolging van de koepel van het
Londense Crystal Palace . Het was een glazen overkoepeling gesteund door een zee r
vooruitstrevende stalen konstruktie, de eerste in België . De glasoppervlakte bedroeg i n
het totaal 1300 vierkante meter .

In 1858 was het weer eens zo ver een nieuwe brand verwoestte weerom het
beursgebouw . De Stad Antwerpen schreef tot tweemaal toe een wedstrijd uit voor d e
bouw van een voor de welvarende stad representatieve beurs, op te richten op dezelfd e
plaats en met behoud van bouwvorm- en stijl . De planning was groots van opzet. Men
voorzag een nieuw plein (Beursplein), met hoofdingang aan de Meir . Dit plan is nooi t
uitgevoerd . Af deze plannen bleven voor een goede tien jaar in de schuif steken .
Tijdens deze lange periode werden de beursaktiviteiten verder gezet op de Groenplaat s
en later in een gedeelte van de toenmalige Cité . Op de braakliggende beursgronden
hield enige tijd het cirkus Van Wolslaeger zijn voorstellingen .

Uiteindelijk legde men op 24 augustus 1869 de eerste steen voor de nieuwe beurs naa r
ontwerp van bouwmeester Jozef Schadde . Dit is het gebouw zoals we het nu kennen .
Kostprijs in die tijd 946 .872 .75 Frank. Het resultaat was een komplex geheel van
gebouwen met een centrale rechthoekige ruimte van 40 x 51 m, Noord-Zuid gericht .
Deze ruimte was overkoepeld met een beglaasd zadeldak . Ze was omzoomd door een
dubbele galerij . Het geheel . voltooid in 1872, was in een weelderige neogotische stijl ,
geinspireerd op de vroegere laatgotische bouw . De overkoepeling was gesteund doo r
een totaal nieuwe en revolutionaire stalen koepel, uitgevoerd door de firma Paris-Isaa c
uit Marchienne-au-Pont in Henegouwen. De buitengevels zijn uitgevoerd met paremen t
van witte Lias de Brauvilliers uit Ecaussines .

De hoofdgevel aan de Twaalfmaandenstraat draagt het Stadswapen, een witstene n
beeld en de datum MDCCCLXXII . De ingang aan de Borzestraat heeft dezelfd e
ordonantie, maar het Antwerpse wapenschild is bekroond met een dubbele adelaar, de
datering op deze gevel is "ANNO 1531" .

Centraal staat de rechthoekige binnenruimte met bovenlicht, omzoomd met 38 zuilen i n
blauwe hardsteen uit Ecaussines, alle met een verschillend motief versierd . De
omliggende galerij heeft stergewelven met hangende druipers, sierlijke driepasboge n
met scherp geprofileerd beloop, koolbladmotieven en centraal bekronende kruisbloemen .
De galerij op de tweede bouwlijn is drukker uitgewerkt met driepasbogen op slanke
kolonnetten, eveneens allen verschillend versierd, blind traceerwerk, centrale
kruisbloemen en gekleurde wapenschildjes .

Aan de Oost- en Westwand bevinden zich trapezoidale erkers . Tegen de erker aan d e
Oostzijde bevindt zich het borstbeeld van bouwmeester Jozef Schadde . De borstwerin g
is ajour bewerkt met visblaas en driepastracé . Hierboven bevindt zich een tweede ope n
galerij met smallere eenvoudige driepasbogen en borstweringen . De zoldering is i n
cassettevorm met geschilderde wapenschilden en rozetten . De wapenschilden zijn va n
de vroegere Hanzesteden en de negen provincies. Deze vlakke zoldering is geschraag d
door vier dwarse gebogen spanten in geklonken plaatijzer, vallend op de kolonnetten
van de eerste galerij . Ze zijn onderling verbonden aan de Oost- en Westzijde door een
dubbele reeks kleinere gebogen spanten met fraai ajourwerk in breed uitgewerkte
acanthusspiralen en medaillons met wapenschilden .
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Het meubilair en schrijnwerk is neogotisch en volledig geintegreerd in het bouwwerk .
Typisch zijn de kleine kantoortjes in de galerij op het gelijkvloers . Tegen de muur boven
deze kantoortjes en geheel rondom de zaal is er een muurschildering die de volledige
wereldkaart weergeeft, ontwerp van Ghesquière . In de loop der tijden zijn er enkele
aanpassingen aan het meubilair geweest zodat de reeks kantoortjes niet meer volledig
is .

De vroegere dagelijkse handels- en beursaktiviteiten zijn nu bijna totaal verdwenen . Te
vermelden valt nog de zittingen van de Schipperbeurs die tweemaal daags gehoude n
worden . Het lokaal waar de Schippersbeurs gevestigd is behoort eveneens tot d e
gebouwen van de Handelsbeurs maar heeft een aparte ingang aan de Lang e
Nieuwstraat . Ten huidigen dage dient het beursgebouw praktisch uitsluitend voor
allerhande kulturele manifestaties, tentoonstellingen en beurzen zoals Minerant .

Er is nog veel meer te vertellen over dit prachtexemplaar van burgerlijke bouwkunst maa r
dat zou ons in dit kader veel te ver leiden. We kunnen echter wel stellen dat d e
Handelsbeurs van Antwerpen, als gebouw en als instelling, gedurende een lange
periode in de geschiedenis van Antwerpen een belangrijke rol heeft gespeeld De
Handelsbeurs van Antwerpen, ooit de trots van de Stad, nu de trots van Minerant !
En dat het zo nog vele jaren moge blijven .

Een bezoek aan de beurs loont steeds de moeite, ook als er geen Minerant is .

Figuur 4
De Handelsbeurs gezien vanop de KB-toren . Foto H. Dillen .
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mineraal van de maand
allaniet-(Ce )

g . corneli s

Allaniet is een mineraal uit de epidoot-groep, met als chemische formul e

(Ce,Ca,Y) 2(AI,Fe2' , Fe 3+ ) 3(5iO4 ) 3(OH) .

De hardheid is 5 .5, de dichtheid varieert van 3 .0 tot 4 .2 . Een voorkeurssplijtingsrichting is
niet waar te nemen, en de breuk is schelpvormig .

Kristallen zijn monoklien idiomorfe kristallen zijn zeldzaam . Meestal vormt het mineraa l
aggregaten in het gesteente . Allaniet is bruin tot zwart van kleur.

In de oudere literatuur spreekt men meestal van ' orthiet", een mineraalnaam die al lang
niet meer geldig is . Allaniet komt voor in granieten, diorieten, gneisen, pegmatieten en in
alpiene rekspleetsystemen . Overigens komt allaniet zowat overal ter wereld voor . De
type-lokaliteit is Iglorsoit in Groenland . en het mineraal werd genoemd naar T. Allan .

Het komt voor in twee varianten met een verschillende koncentratie aan de zeldzam e
aarden Ce (cerium) en Y (yttrium) . Volgens de
nieuwe nomenklatuur spreekt men over twee
individuele mineralen :

ailanief-(Ce) als in de molekule Ce overheerst ,
of allaniet-(Y) als in de molekule Y overheerst .

De exemplaren die deze maand tot "mineraa l
van de maand" werden bevorderd komen va n
een bijzonder interessante, maar toch nie t
overbekende vindplaats, namelijk Trimouns ,
Frankrijk . Trimouns ligt op zo'n 100 km te n
zuiden van Toulouse, 6 km ten noordweste n
van Luzenac, in het departement Ariège, in d e
Pyreneeën .

De groeve ligt op 1800 m boven de zeespiegel ,
en is niet gemakkelijk te bereiken . Voor het
betreden van de groeve heb je de toelatin g
nodig van de "Société d'exploitation des Talcs
de Luzenac" .

io 0 i
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De talkgroeve is al in werkin g
sinds 1841, en is daarmee een
van de groeven met de langste
exploitatiegeschiedenis van Eu-

ropa . Allaniet is een van de
bekendste mineralen van Tri-
mouns. Het is ook van verschil-
lende andere vindplaatsen i n
Frankrijk bekend, maar qua af-
metingen en kwaliteit breken d e
kristallen van Trimouns alle
records .

De langgerekte, vlakprismatisch e
kristallen zijn tot 5 cm lang . Deze
allergrootste

	

kristallen

	

zij n
meestal dubbelbeëindigd, en liggen ingebed in talk of palygorskiet (zgn . "bergleder" )
Allaniet-kristallen zijn soms doorzichtig, en de kleur varieert van bijna kleurloos tot brui n
en donkergroenbruin tot roodachtig Wanneer je sommige kristallen t.a.v . het invallend
licht ronddraait varieert de kleur binnen hetzelfde kristal in verschillende tinten bruin e n
rood (pleochroisme) Geregeld komen gezoneerde kristallen voor De prismavlakken zij n
steeds gestrieerd ; vaak zijn de kristallen begrensd door typische dakvormig e
eindviakjes .

Allanietkristallen zijn zeer broos, en je moet veel geluk hebben om ze heelhuids t e
kunnen bergen . Allaniet is in Trimouns vaak vergezeld van o .a . bastnaesiet en parisiet ,
twee andere vrij zeldzame mineralen . Het komt voor als insluitsel in kwarts en calciet ,
maar omgekeerd komen ook kwarts- en calcietkristalletjes voor op allanietkristallen . Di t
betekent dat allaniet zich vormde zowel vóór, tijdens als na de vorming van de kwarts e n
calciet .

Een speciaal geval is een variëteit van groenbruin e
kristallen die abnormaal veel Nd (Neodymium) en
Gd (gadolinium) bevatten (tot 16 )Io uigedrukt al s
oxide)
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boekennieuws

h . dillen

Een nieuw (Russisch) tijdschrift: "Wond of minerals "

Sinds een paar jaar verschijnen meer en meer mineralen uit de vroegere Sovjetunie op
de Europese beurzen . Nu de toegang tot het GOS gemakkelijker is geworden en d e
bewegingsvrijheid fel verbeterd, verschijnen meer en meer artikels over Russische
vindplaatsen in Westerse tijdschriften . Kortom, stilaan komen we in aanraking met de
mineralenrijkdom van het bijna onmetelijk grote GOS .

Helemaal in dezelfde lijn ligt het verschijnen van het eerste Russische
mineralentijdschrift voor amateurs, "World of Minerals", dat in 1993 verscheen . We
meenden dat het de moeite waard was om in de bibliotheek de kans niet te laten
voorbijgaan om er vanaf het eerste nummer bij te zijn . Wie heeft er nu geen spijt dat hij
zich niet vanaf het eerste nummer van "The Mineralogical Record" abonneerde ?

Het tijdschrift wordt in het Engels uitgegeven door Plus Ltd ., een producent van juwelen ,
edelstenen en mineralen-souvenirs . De taalknobbels kunnen we geruststellen : er zit ee n
Russische versie van de tekst bij als bijlage . . . De literatuuropgave is ook in het Russisch
Het formaat is wat raar (een beetje kleiner dan A4), het papier is zachtglanzend (vanaf
het tweede nummer is men overigens overgeschakeld op een veel beter soort papier)

World of minerals is bedoeld voor verzamelaars, professioneel of niet . De klassieke
domeinen worden behandeld : regionale mineralogie (uiteraard komt vooral het GOS e n
Rusland in het bijzonder aan bod), nieuwe vondsten . oude en nieuwe mijnen, musea ,
verzamelingen . tentoonstellingen, beurzen, boeken enz .

Het tijdschrift is volledig in kleur, en de eerste twee nummers bevatten geen vierkant e
millimeter publiciteit . In nummer 3 staan al een paar schuchtere (Westerse) advertentie s
(H . Obodda, USA en F . Baetz . D), en één Russische (Klip, Inc .) . Elk nummer telt 64 pp .
Voorlopig loopt de levering via Duitsland . Nogal wat dingen zijn onduidelijk : men spreekt
van 4 nummers per jaar, maar in 1993 verschenen er slechts 2, en in 1994 tot nu toe 1 .
De prijs schijnt ook nogal te variëren naargelang van de bron (voorlopig van 52 USD ( +
verzendingskosten) tot 122 DEM) ; we onderzoeken nog of het niet rechtstreeks ui t
Rusland kan .

De kleurfoto's zijn goed tot zeer goed . De lay-out van de tekeningen is wat primitief . I n
het algemeen merk je aan details een niet-Westerse stijl . Als maatstaf voor de
afmetingen bv . van mineralen in situ (in een grot) gebruikt men geen meetlatje of lucifer ,
maar een romantisch brandend kaarsje . In nummer 3 vinden we ook al een heus e
kalender van beurzen en tentoonstellingen (met "Schmuck" in de hoofdrol) . Voor de
volledige inhoud van de eerste nummers verwijzen we naar de rubriek "Uit onze
tijdschriften" . We hopen dat de volgende generatie, die misschien even vlot op
mineralenreis gaat naar de Oeral als wij nu naar Spanje, zal kunnen genieten van het fei t
dat we er nu vroeg bij geweest zijn .
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The complete book of micromountinq

Q . WIGHT, 1993 . The Mineralogical Record, Tucson (AZ, USA), 283 pp., 62 USD .
Engelstalig, 21 .5 X 28 cm .

Wie zo'n ambitieuze titel kiest, moet wei wat lef hebben . De verwachtingen waren da n
ook hoog gespannen, te meer daar het boek al lang met allerlei superlatieven werd
aangekondigd .

Uit de inhoudstafel

	

verzamelen

	

preparatietechnieken

	

identifikatie

	

monteren
bewaren optische instrumenten . fotografie symposia ; "Hall of Fame '
Verder zijn er enkele appendices (Hall of Fame, ruilen, watergevoelige mineralen ,
konstruktie van een MM-kast) en een foto-album (28 pp . kleurfoto's) .

De ongeveer 180 kleurfoto's zijn aifabetisch gerangschikt . De kwaliteit is meestal goed
(enkele keren zeer goed), maar er zijn er ook een paar minder goede tot zelfs zielige bi j
{bv . linariet, p . 256, oliveniet, p . 262) .

Het hoofdstuk over identifikatie bevat een vrij volledig gamma van testmetodes die voor
de amateur beschikbaar zijn, maar men vergeet ervoor te waarschuwen dat je er som s
(in feite zelfs heel vaak) niet uitgeraakt met amateuristische middelen instrumentele
technieken als X-stralendiffraktometrie en rasterelektronenmikroskopie zijn da n
onontbeerlijk . Een uitspraak aan het begin van het hoofdstuk van wijlen Neal Yedlin "A
micromounter doesn't identify minerals : he recognizes them" klinkt ons zelfs wat naïef i n
de oren .

Helemaal Amerikaans wordt het in het hoofdstuk "Hall of Fame". Voor sommigen is di t
personencultus, voor anderen het weergeven van meer menselijke aspekten van d e
hobby. Men vergeet dat niet noodzakelijk de beste micromounters zich voldoende in he t
licht van de schijnwerpers hebben gewerkt om in zo'n boek ter sprake te komen .

Vergeleken met het ondertussen alweer meer dan 20 jaar geleden verschenen boek
"Der Micromounter" van Alex Kipfer is het opzet helemaal anders : er worden nogal wa t
aspekten in het boek verwerkt die Kipfer niet aansneed, en het ligt ook in een andere
(prijs-)klasse .
Het onderwerp "micromounting" wordt in het boek vrij volledig en heel "Amerikaans "
behandeld . De auteur heeft heel wat kopij van de micromount-specialisten N . Yedlin
(overleden in 1977) en P . Desautels in zijn boek verwerkt .

Persoonlijk zou ik het boek "slechts" als "zeer goed" beoordelen (en dat is niet hetzelfde
als "uitstekend") . Toch raad ik het alle fervente micromounters aan, want Kipfers boekje
is al lang niet meer te vinden !

	

[H . Dillen]

Les septarias, cristaux des géodes de Provenc e

Y. en R . QDDQU . privé-uitgave, Sorgues (F), 1994, 128 pp., 20.5 X 26.5 cm, ongeveer 18 0
kleurfoto's . Franstalig . 240 FRF (+ verzendingskosten) .

Dir boek verscheen ongeveer gelijktijdig met het Italiaanse werk (bespreking in het vorige
nummer van Geonieuws) van G . Emiliani . Qua kwaliteit en inhoud valt dit Franse boek wat
tegen wanneer men het vergelijkt met het Italiaanse .
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In het boek warden alleen septaria beschreven van een beperkt gebied in Frankrijk : Alpes de
Haute-Provence . Hautes-Alpes, Drpme en Vaucluse . De foto's zijn redelijk tot zeer goed .
Beschrijvende mineralogie is de hoofdzaak .

De tekst is vrij amateuristisch opgesteld . Men kan ook een tekst voor amateurs vakkundi g
(dat is geenszins een synoniem voor moeilijk of ingewikkeld!) schrijven ! Op sommige punte n
bevat het boek zo weinig informatie dat de amateur (en a fortiori wie er al een en ander va n
afweet) er niet veel uit kan leren .

Het hoofdstukje (van een halve bladzijde) over de vorming van septara (een van de enig e
die ik uiteindelijk ter kennismaking grondig gelezen heb) is ronduit zielig . Samengevat : "he t
begint klein - duurt lang - wordt groter en voilà, zo ontstaan septara . . ." . Een typische
verwarrende zin (zo nauwkeurig mogelijk vertaald) : " . . _ het kristalrooster van het mineraa l
vormt zich binnen in de septaria door de variabele temperaturen naargelang van d e
drukverschillen . . ." Ik vrees dat elke geoloog zijn maag omdraait bij het verwerken van zulk e
wartaal .

Ergens in het boek staan twee voor de amateur mysterieuze - en zeker niet te begrijpe n
figuren. nl . brzwgjf-grammen (brzwgjf is geen typefout!) .
Het eerste is een gaschromatogram van de oliefase in vloeibare insluitsels in bariet waarui t
blijkt welke ketenlengte de aanwezige alkanen hebben (dat staat niet vermeld bij de figuur .
maar kun je uit de tekst afleiden) . Het tweede is een ionenchromatogram (althans . als
chemicus kan ik dat met een vrij grote zekerheid vermoeden) dat zo letterlijk van de printer bi j
het toestel is afgescheurd (met datum, uur en referentie van de analyse erbij . maar helaa s
geen uitleg waarover het gaat) . Je kunt uit het chromatogram afleiden dat chloride-, nitraat-
en sulfaationen bepaald werden, maar niet wat nu eigenlijk de koncentratie is of over wel k
monster het gaat . Dit kan dus alleen bedoeld zijn om indruk te maken . Voor de gemiddelde
lezer is zoiets niet relevant, en voor de specialist is het een warboel die weinig of gee n
informatie oplevert .

Anderzijds moet je dit boek omwille van de beschrijvende aspekten toch zeker raadplege n
wanneer je in een van de hogergenoemde gebieden septara wil gaan zoeken . Omwille van
de talrijke mineralogische en andere technische onnauwkeurigheden en zelfs fouten is di t
boek geen aanrader 1

	

[H. Dillen]

Au fil de la pierre

Robert COUVIN, toeirstische dienst van Antoing (B) . 80 pp .

Met deze kleine uitgave, gesteund door de toeristische dienst van de stad Antoing wordt o p
overzichtelijke wijze een samenvatting gegeven van de voormalige en huidig e
kalksteenextraktie in de streek . Alles draait rond de produktie van kalkcement zoals die doo r
de Romeinen werd ingevoerd en sindsdien werd geperfektionneerd . U komt alles te wete n
over ontginningstechniek van de grondstoffen, de historische en moderne kalkbereiding . de
chemie en de cementproduktie . Ondanks het feit dat jaarlijks meer dan tien miljoen to n
gesteente ontgonnen wordt is er een reserve van enkele miljard ton ontginbaar gesteente !
Het boekje, eenvoudig gedrukt en uitgegeven, maar overigens van goede kwaliteit, is ee n
prima inleiding maar mist diepgang om als gids te dienen bij de verkenning van de Pay s
Blanc. Dit "Witte Land" duidt op de kalkindustrie rond Antoing . Voor een bezoek aan de Pay s
Blanc of de bestelling van dit boekje kan U terecht bij de Toeristische Dienst, Place Bara 18 ,
B-7640 Antoing . Tel . 069144 .17.29
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1nostri minerali: geologia e mineraloqia in Liquri a

A . Palenzona, uitgegeven door een consortium van een 6-tal Italiaanse verenigingen. 1991 .
48 pp., 17 X 24 cm . 66 kleurfoto's . Italiaanstalig . Prijs 22000 ITL (+ vert .) .

In dit boekje warden systematisch de mineralen van Ligurië beschreven (stand 1990) .
Vindplaatsen worden enkel vermeld, niet omstandig beschreven . De foto's zijn soms slecht ,
soms goed. Ga je naar Ligurië 7 Neem het dan toch maar eens door !

	

[H. Dillen]

1 mineraii delia Valle di Fass a

A . Braccio . Musea di Stoha Naturale, 1968 (herdruk 1978), 41 pp ., 16 X 22 cm . 5 schetsen .
Italiaanstalig . Prijs 9500 ITL (+ vert .) ,

Nuttig boekje voor wie in Valle di Fassa (Noord-Italië), waar talrijke indrukwekkend e
specimens van diverse mineralen gevonden werden (en worden !), op mineralogisch e
vakantie gaat.

	

H. Dillen]

> > EMSERHEFTEIS NIET MEER

De uitgeverij Bode Verlag (D) heeft de uitgave van Emser Heffe stopgezet (het laatste
nummer verscheen in december 1994) . Dat is trouwens niet de eerste keer : een jaar of tien
geleden hielden ze er ook al eens mee op, maar op vraag van de lezers werd na een paa r
jaar de draad weer opgenomen . Mineralien Welt, van dezelfde uitgever, verschijnt gewoo n
verder (voor zover we weten) .

	

[H . Dillen]

GEONIC, Henricus Bracqstraat 10, B-9030 Gent (Mariakerke) . Tel . 09/227 32 1 0

CO
e042íGCi

Grote keuze bergkrista l
Zeldzame systematie k

Esthetische zeolieten

Mount Ida, Arkansas, USA
Mont-St-Hilaire,

	

Québec, Canad a
Kola, Siberië, Murum(skij),

	

Oerai, Kazachstan enz . (GOS )
Arizona, Arkansas . Ohio, Tennessee (USA )
Poona, Nasik, Arangabad, Bombay (India )
apophylliet,

	

gyroliet, mesoliet, okeniet, stilbiet, powellie t
spectaculaire

	

vondst van cavansiet (Whagoli mine )
en mineralogische boeken . Katalogus op aanvraag .

juwelen, en Katchinas (Navajo-Indiaanse

	

poppen )

Nieuw 1
Grote keuze geologisch e
Handgemaakte zilvere n
Katalogus 94-95 nu verkrijgbaar .
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