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mka-kalender 
 
 

VVVeeerrrgggaaadddeeerrriiinnngggeeennn   iiinnn   mmmeeeiii   
 
Traditiegetrouw is er in mei wegens Minerant geen maand-vergadering, noch in Sint-
Job-in-'t-Goor, noch in Antwerpen. Er is ook géén vergadering van de werkgroep 
edelsteenkunde. Wij nemen aan dat u voldoende uw hartje kunt ophalen op Minerant... 
Wel is er op zaterdag 27 mei 2000 een vergadering gepland van de werkgroep 
fotografie ten huize van één van de leden van de werkgroep. Indien u geïnteresseerd 
bent neemt u vooraf contact op met de heer Jan Jensen (zie binnenkaft). 
 

. 

Minerant 2000 
 

Week-end van 6 en 7 mei 2000 
Handelsbeurs, bij de Meir, Antwerpen 

 
Minerant is gewoon een begrip geworden, zodat we U niet meer hoeven uit te 
leggen wat er allemaal te beleven valt. De opbrengst van Minerant is, zoals 
steeds, bestemd om het patrimonium van de vereniging te verrijken. Daarom 
doen we ook dit jaar een beroep op U om te helpen bij het gigantische werk 
dat de inrichting van een beurs met zich meebrengt. 
 
1. Helpende handen zijn welkom bij de opbouw, op vrijdag 5 mei, vooral in de 

vroege ochtend (vanaf zowat kwart voor acht (jawel : 7.45 h) tot het 
gedaan is. 

 
2. En  op zondagavond 7 mei is er gedurende korte tijd (van 18 tot ongeveer 

21 h) volk nodig om alles op te ruimen. 
 
Titelpagina : 
Zonsondergang in Tucson... een van de vele redenen om ooit in uw leven eens naar 
Arizona te trekken ! Foto Rik Dillen 
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PUBLICITEIT 
voor Minerant... 

 
Het sukses van Minerant 2000 hangt voor een groot deel af van de publiciteit. 
Zorg er zeker voor dat Uw familie, Uw kennissenkring, Uw firma, Uw kollega’s 
op het werk, Uw school en medestudenten op de hoogte zijn van de 
manifestatie en... er naar toe komen ! 
 
Wees voor één keer eens kwistig (in de positieve zin van het woord) met 
strooibiljetten en affiches. Heeft U er al eens over gedacht om in elke brief 
die U schrijft een strooibiljetje in te sluiten ? Wenst U meer van dit 
drukwerk dan volstaat een telefoontje of briefkaartje naar het sekretariaat 
van de MKA of naar de heer P. Van hee, Marialei 43 te 2900 Schoten. Tel 
03/645 29 14. 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 

 

6-7/5  B ANTWERPEN. MINERANT 2000. 
   Handelsbeurs (Twaalfmaandenstraat, bij de Meir) 
   Toegang gratis, van 10 tot 18 h. 

   Info :  De heer A. VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21, 
     B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
     E-mail :  mka@minerant.org 
     URL :  http://www.minerant.org/ 
 
 
tot 30/7 D HEILBRONN.  Naturhistorisches Museum, Kramstrasse 1. Tentoonstelling "Faszination 

Mineral - Kostbarkeiten aus der Sammlung Dr. Klagholz". 
http://museen.de/heilbronn/staedtische-museen/klagholz.html 

26-28/5 CZ TURNOV.  Areal sperkaoske skoly v Turnovi, Skalova ul. 373. <synergy@proaktiv.cz> 
27-28/5 D KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum-Rathaus. 11-18 h. Beurs (E). 
28/5  D DINGOLFING. Stadthalle. 11-17 h. Beurs (M). 
28/5  D FREUDENSTADT. Turn- und Festhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
28/5  D KAUFBEUREN. Stadtsaal, Augsburger Str. 2; 10-17.30 h. Beurs (M). 
28/5  D LÜBECK. Musik- und Congresshalle, Willy-Brandt-Allee 10. 10-18 h. Beurs (M-E-F). 
28/5  NL VENLO. Venlona Paviljoen, Hogeweg 10. 10-17 h. Beurs (M-F). 
30/5-1/6 USA LAS VEGAS. Hotel/casino "Le Mirage". <glda@azstarnet.com> 
2-4/6  RO BISTRITA.  Muzeul Judetean Bistrita, Str. Gen. Gr. Balan 29. 9-18 h. Beurs (M-F-E). 
2-6/6  JAP TOKYO. Shinjuku-Daiichi Seimei Bldg. 2-7-1. Beurs (M). <toma@bekkoame.ne.jp> 
3/6  D EHRENFRIEDERSDORF.  Kulturhaus Zinnerz GmbH., 10-16 h. Beurs (M). 
3-4/6  D ROTHENBURG/TAUBER. Schrannenhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J). 
3/6  D WILNSDORF.  Festhalle. 9-16 h. Bijeenkopmst van verzamelaars van mijnlampen. 
4/6  CZ USTI N. LABEM. Dum diti a mladese, Churchilova 8. 9-15 h. Beurs. 

<rehakova@pf.ujep.cz> 
4/6  A WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum, Gröhrmühlgasse 4. 9-16 h. Beurs (M-postzegels). 
9-11/6  GOS SINT-PETERSBURG.  Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. Beurs (M-F-J). 

<show@gemworld.spb.ru> 
17-18/6 D BUGGINGEN/FREIBURG.  Festhalle. 13-20/10-19 h. Beurs (M). 
17-18/6 D DEIDESHEIM.  10-17/9-17 h. Beurs (M). 
17/6  D FREIBERG.  Heubner-Halle, Dörnerzaunweg. 9-17 h. Beurs (M). 
17/6  CZ JICIN. Kulturni dum, Prodejni a vsminns den sbiratelu nerostu, zlatniku a sperkaou.7-15 h 
22-25/6 F SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Overal in het stadje beurs (M-F-J-E). 
   URL : httrp://www.minerapole.com. 
25/6  A BRUCK A.D. MUR. Eduard-Schwarz-Haus, Schillerstrasse 22. 9-16 h. Beurs (uitsluitend 

Oostenrijkse mineralen - incl. Süd-Tirol ; geen juwelen) 
 
en om u wat inspiratie te bezorgen voor de vakantieplanning geven we hier alvast een 

Beurzen vóór 26/5/00 : raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws op pp.81-82. 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen Belgische beurs 
     S schelpen E edelstenen 
     J juwelen  MM micromounts             
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de redaktie 
van Geonieuws
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kort overzicht van een aantal vakantiebeurzen : 
 

2/7 A Hüttenberg 5-6/8 D Obermaiselstein 
2/7 A Kufstein 5-6/8 D Utzenfeld/Lörrach 

8-9/7 D Oberstdorf 5-6/8 A Zell am See 
8-9/7 F Saint-Ambroix 7-13/8 S Gellivare 

9/7 A Oberzeiring 12/8 D Floha 
15-16/7 FIN Ylämaa 12-13/8 F Aurillac 
15-16/7 DK Skagen 13/8 D Hettstedt 

16/7 CH Fiesch 13/8 I Agordo (BL) 
21-22/7 A Radenthein/Kärnten 15/8 A Bramberg 
21-23/7 NL Eidsfoss 18-20/8 CH Sils i.E. 

21-23/7 
CD
N 

Sudbury 19-20/8 D Miltenberg 

21-26/7 I Alghero (Sardinië) 19-20/8 SR Pezinok 
22-23/7 F Millau 19-20/8 D Speyer 
22-23/7 CH Davos 19-21/8 USA Springfield-MA 

23/7 A Mittersill 20/8 D Wietze 
29-30/7 D Annaberg 20/8 CH Martigny 

29-30/7 GB 
Sunbury-on-
Thames 

20/8 CH Bristen 

30/7 CH Binn/Wallis 25-27/8 H Budapest 
30/7 A Vordernberg 26-27/8 B Bernissart 

3-8/8 
CD
N 

Bancroft 26-27/8 CH Interlaken 

4-6/8 RO Baia Mare 26-27/8 NL Rijswijk 
4-6/8 CH Celerina 27/8 D Bad Homburg 
4-6/8 PL Szklarska Poreba 27/8 D Oberthal 
4-7/8 F Eymoutiers 28/8 A Tulln 
5-6/8 H Köszege 2-3/9 CH Altdorf 
5-6/8 S Langban 9-10/9 B Brussel 
5-6/8 CH Disentis 13-17/9 USA Denver, CO 

 
 

Onze website nog nooit bezocht... ? 
Ge meent dat toch niet ! 
http://www.minerant.org/ 
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MKA-nieuws 
 
IIInnn   mmmeeemmmooorrriiiaaammm 
 
Op 13 maart 2000 overleed in Leuven Professor 
Willy VIAENE, in de leeftijd van 60 jaar. Véél te jong dus ! 
 
Hij werd geboren op 22 januari 1940, en was hoogleraar 
aan de universiteit van Leuven (departement geologie en 
geografie). Hij was auteur of co-auteur van een hele rits 
publicaties. In 1996 werd een complex sulfide-mineraal, met 
als formule (Fe,Sb)4S8O, naar hem viaeneiet genoemd, als 
erkenning voor zijn belangrijke bijdragen tot de ontwikkeling 
van de kennis van de geologie in België. 
 
Ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling 
"Schatten van onze aarde" in Brogne, waar de MKA een 
van de hoofd-sponsors was, hield hij een opgemerkte 
toespraak over de verhouding amateurs - professionele 
mineralogen. Persoonlijk heb ik hem redelijk goed gekend ; 
hij was o.a. jurylid bij mijn doctoraatsverdediging. Iedereen zal het met mij eens zijn dat hij 
enerzijds een professioneel was, zeer intelligent en anderzijds, wat hem het meest siert, 
bijzonder bescheiden. Zoals het overlijdensbericht vermeldde : "Een goed mens is 
heengegaan". 
 
Ondertussen vernamen we ook het overlijden van Serderidis COSTA, die sinds jaar en 
dag aan zowat alle Belgische mineralenbeurzen deelnam. Ik geloof niet dat hij ooit op 
Minerant ontbrak ! Hij was van Griekse origine, altijd goedlachs en niet bang van een 
kwinkslag. Ook hem zullen we missen ! 
 
Wij wensen de familie van beide overledenen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen, en 
bieden hun ons welgemeend medeleven aan. 
  

[Rik Dillen] 
 

 

IIInnniiitttiiiaaatttiiieee   ///   jjjeeeuuugggdddwwweeerrrkkkiiinnnggg   –––   rrrooonnndddllleeeiiidddiiinnngggeeennn   MMMiiinnneeerrraaannnttt 

 
De jeugdwerking van onze vereniging is sinds begin dit jaar herdoopt in “Initiatie en 
jeugdwerking”, waarmee de doelgroep verruimd wordt tot de 8 tot 88 jarigen onder onze 
leden.  
 
In dit kader worden tijdens Minerant rondleidingen georganiseerd : een “oude rot in het 
vak” zal met een kleine groep beginnende/jeugdige leden een rondgang maken langs de 
standen en de deelnemers attent maken op wat volgens hem/haar interessant, 
merkwaardig, waardeloos, een koopje, enz is.  Uiteraard zal dit een zeer persoonlijke visie 
zijn van de begeleider.  Het is niet de bedoeling daarbij alle stands in detail te gaan 
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bekijken of onderweg al uw koopjes te maken – daarvoor doet u achteraf individueel de 
rondgang op uw eigen tempo over ! 
Om dit initiatief te laten slagen zoeken we : 
- leden die zo’n rondleiding willen begeleiden (1 maal is al voldoende !) 
- beginnende en/of jeugdige leden die aan een rondleiding wensen deel te nemen. 
 
Omwille van de praktische uitwerking worden beide categorieën leden verzocht vòòr 
Minerant aan de secretaris door te geven (tel/fax 03 440 89 87, e-mail 
<secretariaat@minerant.org>) tot welke categorie u zich rekent en wanneer u aanwezig 
zult zijn op Minerant.  Gelieve u bij aankomst òp Minerant alleszins aan de 
secretariaatsstand aan te melden zodat begeleiders en deelnemers kunnen 
samengebracht worden. 
 

[Hugo Bender] 
 
 

EEEeeennn   aaannntttwwwoooooorrrddd   oooppp   aaalll   uuuwww   mmmiiinnneeerrraaalllooogggiiisssccchhheee   vvvrrraaagggeeennn……… 

 
OK, de titel komt waarschijnlijk wat idillisch over, maar dat is nog geen reden om je 
optimisme te verliezen ! Ieder van ons zit waarschijnlijk wel verveeld met één of meerdere 
mineralogische vragen waarvoor hij of zij niet direct een antwoord kan vinden. Boeken, 
tijdschriften, CD-ROMs, internet, voordrachten, andere leden, enz. zijn niet altijd en voor 
iedereen even toegankelijk. Met als gevolg dat men op zijn honger blijft zitten…  
 
De MKA wil daar verandering in brengen. Bedoeling is om eens een avond te organiseren 
waar (al) deze vragen aan bod komen en zo goed mogelijk door een MKA-panel 
beantwoord worden. Om zo’n avond voor te bereiden is jullie medewerking natuurlijk 
vereist. Daarom : zit je met één of meerdere vragen betreffende onze hobby, laat het ons 
dan weten ! Stuur ze naar de coördinator : Herwig PELCKMANS (te bereiken via e-mail: 
herwig.pelckmans@pandora.be, tel: 011/72.77.15, adres: Cardijnstraat 12, B-3530 
Helchteren, België; of persoonlijk tijdens een vergadering of beurs…). Uiteraard mogen 
het ook eenvoudige vragen zijn van jeugdige leden. Best mogelijk dat de doorwinterde 
verzamelaars er ook nog iets van opsteken!  
DOE HET NU, STUUR ONS JE VRAGEN, VOOR JE HET VERGEET ! 
Na een eerste succesvolle “antwoorden-avond” in St. Job op 03 september 1999, gaat 
een gelijkaardige avond door tijdens de maandvergadering van juni te Antwerpen. Met 
andere woorden : het probleem waar je al jaren van wakker ligt, kan volgende maand 
reeds opgelost zijn. Snel je vragen doorsturen is de boodschap ! 
 

[Herwig Pelckmans] 
 

 
 
 
 
 

Albert Vercammen herstelt goed van de zware 
heelkundige ingreep die hij in maart onderging. Hij kreeg 
zoveel kaartjes en andere aanmoedigingen dat het 
onbegonnen werk was om die allemaal individueel te 
beantwoorden. Hij vroeg me ons om langs deze weg 
iedereen hartelijk te danken voor de attenties; het heeft 
hem en zijn echtgenote Anny veel plezier gedaan ! 



 
Geonieuws 25(5), mei 2000  109 

JJJaaaaaarrrooovvveeerrrzzziiiccchhhttt   111999999999 

 
 

1. Inleiding 
 
Het laatste jaar van dit duizendtal is gewoonweg uitstekend verlopen voor de MKA. 
Minerant was weerom een goed geoliede organisatie bekroond met goede kwaliteit aan 
mineralen. Wij hebben ons ook goed hersteld van de BTW perikelen van het jaar voordien 
met als gevolg dat we er financieel weeral een stuk beter voorstaan, dit niettegenstaande 
we, ter gelegenheid van de tentoonstelling in St. Gérard over vulkanisme, toch nog eens 
een extra inspanning hebben gedaan naar onze leden toe met de catalogus van 
genoemde tentoonstelling. 
 
Als tegenprestatie heeft uw dienaar wel voor 30 gidsbeurten gezorgd en, zoals steeds in 
het Frans. Bij de opstelling van de tentoonstelling heb ik ook het genoegen gehad om met 
François le Guern zelf te mogen samenwerken. Zijn verhalen alleen al zijn de moeite om 
naar te luisteren. 
 
De cursus mineralen determineren, opgesteld en gegeven door Paul Tambuyser is een 
succes. De 20 inschrijvingen zijn daarvan het bewijs. Vergeet niet dat die mensen, en 
Paul en Regina, een tiental zaterdagen gedurende telkens meer dan 3 uur samenkomen. 
Wat betreft de lezingen heeft Herwig eveneens goed zijn best gedaan om voor een grote 
verscheidenheid te zorgen. Nieuw dit jaar was het invoeren van anderstalige voordrachten 
wat met veel enthoesiasme onthaald werd. Natuurlijk zaten we in St. Job wel even met 
onze handen in het haar toen Herwig van zijn fietske bleek te zijn gevallen (wat eigenlijk 
niet werd geloofd) en Rik meer dan een uur in de file had gezeten (wat eerst ook niet werd 
geloofd) om toch maar de Miller indices te komen uitleggen. Uiteindelijk kwam alles toch 
op zijn pootjes terecht, behalve Herwig. 
 
In december werd de internetsite duidelijk verbeterd. Wat dit teweeg heeft gebracht zal in 
2000 beter kunnen worden beoordeeld. Op het eerste gezicht betekent dit gewoonweg 
een verdubbeling van het aantal bezoeken per dag. 
 
Verder wens ik iedereen te bedanken die zich heeft ingezet tot het welslagen van de 
verschillende MKA organisaties. 

2. Leden 
 
We slagen er nog steeds in het aantal leden nagenoeg constant te houden. En het blijkt 
misschien pretentieus maar gezien de evolutie van het totaal aantal leden in België van 
alle verenigingen samen is dit een regelrecht succes. 

3. Personalia 
 
3.1. Geboorten 
 
Op 18/11/1998, Stijn, zoon van Johan en Ann De Baere-Windey. 
Op 30/08/1999, Robin, zoon van Jurgen en Brigide Claeys-Dekeyser. 
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3.2. Huwelijken 
 
Op 28/11/1998 huwden Koen Van de moortel en Dragana Ilic in Novi Sad, Servië. 
 
3.3.Overlijdens 
 
Op 11/02/99 overleed Mariette Van den Berghe, moeder van Guido Cornelis. 
 

4. Vergaderingen 
 
4.1. Ledenvergaderingen 
 
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden in het lokaal “Op Sinjoorke” in de 
Jeugdherberg te Antwerpen, telkens met lezingen, voorafgegaan van een ruiluurtje, 
aanbod van de maand, bibliotheek raadpleging en allerlei informele contacten. De 
opkomst tijdens de vergaderingen wisselde al eens en lag nog steeds tussen 65 en 110.  
Door het samenvallen van nieuwjaar en de eerste vrijdag van de maand werden er in zaal 
“Reinaert” te St-Job-in-’t-Goor slechts 7 ledenvergaderingen gehouden en een gezellig 
samenzijn in restaurant “De Luien Hoek”. Opkomst bij de vergaderingen was telkens 
tussen 20 en 30 personen. 
 
4.2. Statutaire algemene vergadering 
 
Deze vond plaats op 12/2/99. Gezien er geen verkiezingen waren werd er geen verslag 
opgesteld. 
 
4.3. Lezingen 
 
De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen behandelden volgende 
onderwerpen in het lokaal “Op Sinjoorke” : 
 
08/01/99 Australië : Ervaringen van een goudprospector. Bruno Van Eerdeghem 
12/02/99  Fluorescentie, enkele prachtopnamen. 

 Tentoonstelling 250 jaar “Granat Bergbau” in het 
Zillertal. 

 Het mineralogisch museum van Mariposa, 
Californië. 

 Een paar minder bekende vindplaatsen 

Axel Emmerman 
Paul Bender 
 
Rik Dillen 
Jan Jensen 

12/03/99 Kristalgroei, experimenteel en natuurlijk. Dr. Cornelis F. Woensdrecht
09/04/99 Die Mineralien der Halbinsel Kola. Rudolph Thomas 
11/06/99 Mineralenkwis. Ludo Van Goethem 
10/09/99 Nieuwe vondsten in België. Eddy Van der Meersche 
08/10/99 Een overzicht van de gesteenten. Prof.Dr. Roger Nijs 
12/11/99 De mineralen van Sclaigneaux. Richard Denul 
10/12/99 La découverte de l’Ouro Preto (or noir) et sa 

résolution (1695-1995). 
Prof.Dr. Jacques Jedwab 
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De lezingen in lokaal “Reinaert” : 
 

05/02/99 De geologie van Zuidwest Noorwegen : 
precambrische anorthosiet massieven en hun hoog-
metamorfe omgeving 

Dr. C. Meijer 

05/03/99 De juweeltjes van Sclaigneaux, België Richard Denul en Herman 
Reynders 

02/04/99 Mineralenkwis Miel Daneels 
05/06/99 Gezellig samenzijn  
03/09/99 Een antwoord op al uw mineralogische vragen MKA panel 
01/10/99 Het massief van Stavelot Frans Michiels 
05/11/99 Noorwegen Jan Sibtsen 
03/12/99 “St. Marie-aux-Mines : alles behalve de show!” Paul en Hugo Bender 

 
4.4. Mineralen van de maand 
 
Er werd 8 maal een mineraal van de maand aangeboden tijdens de vergaderingen in zaal 
“Op Sinjoorke”. Er werd voor een gevarieerd aanbod gezorgd. Deze mineralen werden in 
Geonieuws in detail beschreven. De aangeboden mineralen en de “internationale auteurs” 
van de artikels waren : 
  

Jan Mimetesiet Rik Dillen 
Feb Whewelliet Guido Cornelis 
Mrt Vivianiet Paul Bender 
Apr Zunyiet Rik Dillen 
Jun Bukowskiiet Rik Dillen 
Okt Tinzeniet R.  Bracco en Rik Dillen 
Nov Sincosiet T. A. Loomis en Rik Dillen 
Dec Tealliet Herwig Pelckmans 

 
4.5. Raad van Bestuur 
 
De raad van bestuur vergaderde 1 maal formeel. De vergadering was zoals altijd gewijd 
aan de algemene problematiek van de vereniging. Bijna dagelijks zijn er informele 
vergaderingen via e-mail wat zeer efficiënt is en goedkoop. 
 
4.6. Werkgroepen. 
 
4.6.1. Edelsteenkunde (Verantwoordelijke P. Tambuyser) 
 
In 1999 werd er verder ingegaan op het gebruik van specifieke apparaten die gebruikt 
worden voor de identificatie van edelstenen zoals de refractometer. Deze vergaderingen 
werden afgewisseld met practicum en babbeluurtjes over edelstenen. 
Tijdens 9 vergaderingen werden volgende onderwerpen besproken : 
 
10/01/1999 Van ditjes en datjes over edelstenen. 
13/02/1999 Edelstenen, voortzetting van januari thema. 
13/03/1999 Gebruik van de refractometer voor het bepalen van de dubbelbreking en het 

optisch teken van edelstenen. 
10/04/1999 Voortzetting van thema van maart. 
12/06/1999 Refractometer, bijkomende uitleg. 
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11/09/1999 Practicum. 
09/10/1999 Californië, door Ann Van Wassenhove. 
13/11/1999 Radioactiviteit. 
11/12/1999 Correcte hoeken facetteren. 
 
Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep een identificatiestand voor edelstenen. Wie zijn 
edelsteen wou of durfde laten keuren kon daar terecht. 
 
4.6.2. Fluorescentie (Leiding Axel Emmermann) 
 
Axel Emmermann, officieel contactpersoon tussen de FMS-Europe en de FMS in de USA 
heeft ervoor gezorgd dat er door leden van de MKA mineralen geschonken werden aan 
het Tom Warren museum verbonden aan de Sterling Hill mijn in Ogdensburg, New-Jersey 
in Verenigde Staten. Alle schenkers kregen een bewijs dat de specimens werden 
tentoongesteld. De Amerikaanse verzamelaars waren blij met de geschonken specimens 
omdat ze van minder bekende vindplaatsen afkomstig zijn. 
 
4.6.3. Technische realisaties 
 
Samen met Richard Denul heeft Axel Emmermann gezorgd voor de aanmaak van een 
CD-rom over Sclaigneaux. Verdere informatie hierover volgt het komende jaar. 
 

5. Minerant 
 
Minerant, op 8 en 9 mei, kende weer het gebruikelijke succes. De beurs zorgde ervoor dat 
de Handelsbeurs weer 2 dagen volliep. Ongeveer 376 lopende meter tafel werd verhuurd 
aan 100 standhouders, verdeeld over een 10-tal nationaliteiten (België, Duitsland, 
Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Tsjechoslowakije, Roemenië, GOS en Groot-
Brittannië). 
 
Steekproeven van het aantal aanwezigen wijzen uit dat er gedurende die 2 dagen circa 
7.000 a 8.000 bezoekers langskomen om specimens te wikken, te wegen en ... Voor de 
club-financiën is deze manifestatie een stevige hoekpijler. De opbrengst was duidelijk 
hoger dan de andere jaren. Zoals gewoonlijk was er weerom veel animatie aan de 'bar', 
gerund door onze nu al vaste ploeg vrijwilligers. Aan allen dank voor de prima 
medewerking. Elisabeth Lemahieu zorgde tijdens de beurs voor demonstraties juwelen 
maken. 
 

6. Tentoonstellingen 
 
 Op 17 en 18 april 1999 werden micromounts van Mont-Saint-Hilaire tentoongesteld ten 

huize van Georges Claeys 
 Van 3 september tot en met 7 november 1999 stelde Gerard Janssen een flink deel 

van zijn verzameling tentoon op de tentoonstelling over “Versteend hout” in Idar-
Oberstein (Duitsland). 

 Van 1 mei tot en met 2 november stelde Paul Van hee een deel van zijn verzameling 
Zwavel en Fluorescerende mineralen ter beschikking bij de tentoonstelling “La Magie 
des Volcans” in St. Gérard. 
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7. Geonieuws 
 
Dit jaar zorgde redacteur Rik Dillen voor 228 pagina’s Geonieuws. De uitstekende lay-out 
en ruim 26 interessante redactionele artikels van de hand van een 14-tal auteurs werden 
door de leden weer bijzonder gewaardeerd.  
 

8. Dienstverleningen 
 
8.1. Excursies 
 
Er werd 1-meerdaagse uitstap georganiseerd door Piet Van Hool en Antoine Baert, leden 
van de MKA naar de Groeve Clara in het Zwarte Woud (Duitsland), van 26 tot 28 oktober 
1999.  
 
8.2. Bibliotheek 
 
De bibliotheek stond in 1999 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. 
Tijdschriften en boeken werden veelvuldig ontleend onder het discrete oog van Mon 
Schuybroeck en zijn staf. 
 
8.3. Apparatendienst 
 
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 3 steenbrekers, 1 microscoop en 2 geigertellers 
ter beschikking. Deze dienst werd weerom waargenomen door Jan Jensen die deze 
toestellen weer geregeld heen en weer zeulde, goed voor een 15-tal ontleningen. 
 
 8.4. Samenaankoop 
 
Zoals vorig jaar heeft Mario Pauwels deze dienst secuur waargenomen. Ook hij heeft 
regelmatig materiaal meegebracht naar de vergaderingen. 
 
8.5. Adressenbestand Minerant 
 
Het adressenbestand (uitnodigingen voor Minerant) werd weer door Regina Tambuyser 
geactualiseerd. Het bestand omvat meer dan 3500 adressen van mineralenverzamelaars 
en/of geïnteresseerden in mineralen. Al deze belangstellenden krijgen een uitnodiging 
voor Minerant thuis gestuurd en op die manier verzekeren we Minerant van een talrijk 
geïnteresseerd publiek. 
 
8.6. Internet 
 
De aanwezigheid van MKA op het Internet, door Paul Tambuyser gestart en steeds 
verbeterd, dateert van mei 1995. Sindsdien hebben we onze eigen informatiepagina’s op 
het WWW (World Wide Web). Via het WWW bieden we, in de vorm van tekstpagina’s, 
inlichtingen aan over onze vereniging en haar activiteiten en verwijzen we naar andere 
mineralogische informatie op het internet. De teller op onze home-page (=deze teller meet 
het aantal bezoekers) is momenteel de 30.000 gepasseerd. De verandering van ons 
adres naar www.minerant.org heeft ervoor gezorgd dat we nu gemiddeld 100 maal per 
dag worden geconsulteerd. 
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9. Externe relaties 
9.1. Andere verenigingen 
 
Dit jaar werden volgende MKA-leden bij andere verenigingen, tot in de Verenigde Staten, 
gesolliciteerd voor voordrachten: 
 
10/04/1999 Franklin, wereldhoofdstad 

van de fluorescentie. 
Paul Van hee Geologische Vereniging 

Limburg, Hasselt, België
06/02/1999 Calciet, bekend en toch 

onbemind. 
Ludo Van Goethem GEA, Kring West-

Brabant, Nederland 
12/10/1999  Het reinigen van 

mineralen. 
 Fluoriet caleidoscoop. 

Rik Dillen Geologische Kring Den 
Bosch, Nederland 

03/12/1999 Mineralen van België Ludo Van Goethem Nederl. Geol. Ver., afd. 
West-Friesland, NL 

27/01/1999 Minerals of the Laacher See 
Area (Eifel, Germany). 

Herwig Pelckmans Salt Lake City, USA 

13/02/1999 Minerals of the Laacher See 
Area (Eifel, Germany) 

Herwig Pelckmans Tucson, Arizona, USA 

 
9.2. Raad van Aardwetenschappen. 
 
Het voorzitterschap van “Raad van Aardwetenschappen” werd overgedragen aan Dhr. 
Foucart van de vereniging 4-M. 
 
9.3. Culturele raden 
 
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie Antwerpen, die ons een 
jaarlijkse subsidie toekent. 
 
De MKA blijft eveneens nog steeds aangesloten bij het “Kontaktkomitee van de Kringen 
voor Natuurstudie en Natuurbehoud” waarbij wij gretig gebruik maken van het lokaal, 
Ommeganckstraat 26, Antwerpen, a rato van twee zaterdagen per maand en enkele 
zondagen per jaar voor de vergaderingen van de RVB.  
 
9.4. Andere externe relaties 
 
De MKA dankt hierbij de Stad Antwerpen voor de medewerking die zij telkens, als 
vereniging, ontvangt, onder andere ter gelegenheid van Minerant. De MKA dankt ook het 
personeel en de directie van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale waar we maandelijks 
mogen vergaderen. 
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10. Financiel verslag 
 

  Budget 1999 Boekhouding 1999 Budget 2000 
Nr. Kostenpost in uit in uit in uit 
0 Saldi 1998   660558  

0.1 Saldo "edelstenen"  
00 Intresten 4880  

000 Beheersvergoedingen 1845 
1.1 Minerant N= 230000   218852   300000
1.2 Minerant N+1 144030  
2 Werkgroepen 30000 16595 30000
3 Aank. Toestellen 35000 0 100000
4 Secretariaatskosten 25000 18939 25000
5 Verzekeringen 14000 10836 14000
6 Huren 30000 31267 25000
7 Vergaderingen 60000 46840 35000

8.1 Geonieuws 320000 39191 339562 330000
8.2 Boeken Brogne 8176 101100 
10 Uitstappen   3397 
11 Belast + Subsidies 50000 11739 
12 Alg onkosten pm  
13 Min vd maand 20470  15000
14 Lidgelden 230000 281302  240000
16 Transito 0 0 
17 Raad vr Aardwetenschappen 3400 3400 3400
18 Cursus 12348  
20 Bib. Allerlei 5000 366  5000
21 Bib. Tijdschriften 60000 40587 60000
22 Bib. boeken 40000 16685 40000
23 Bib. St.Job 8000 6527 8000
26 Gez aank boek   7000  
30 Doosjes etc 4093 
40 Edelsteenkunde pm 958 
50 Kassa St. Job 5718  

 Totalen excl. 0 ... 000 510000 630400 737453 652525 555000 675400
 Saldi -120400 84928 -120400
 Totalen incl. 0 ... 000 510000 630400 1402891 654370 555000 675400

 

MINERANT 2000 
25ste (!) internationale beurs van 
mineralen, fossielen en schelpen 

6 en 7 mei 2000 – van 10 tot 18 uur 
GRATIS TOEGANG 
http://www.minerant.org/ 
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11. Besluit. 
 

Zoals steeds blijkt de MKA een zeer levende vereniging en hebben de leden en het 
bestuur in 1999 zeker niet stil gezeten. Tijdens de bestuursvergadering werden 
besprekingen gevoerd om bepaalde initiatieven terug op te rakelen. Wij hopen daarmee 
de werking van de MKA nog te kunnen verbeteren. 
  

[Paul Van hee, voorzitter, Hugo Bender, secretaris 
en Anny Schoenmaeckers, penningmeester] 

 
 

TTTeeennntttoooooonnnsssttteeelllllliiinnnggg   mmmeeettteeeooorrriiieeettteeennn   ---   EEEnnnsssiiissshhheeeiiimmm   (((FFFrrraaannnkkkrrriiijjjkkk))) 
 
Op 17 en 18 juni 2000 wordt in het Palais de la Régence, Ensisheim, Alsace, Frankrijk, 
een belangrijke tentoonstelling georganiseerd van "buitenaardse voorwerpen"... 
meteorieten dus. In het volgend nummer van Geonieuws vindt u hieromtrent meer 
gedetailleerde informatie. 

[Rik Dillen] 
 

 

BBBeeelllgggiiisssccchhheee   kkkaaammmpppiiioooeeennnsssccchhhaaappppppeeennn   gggooouuudddpppaaannnnnneeennn   iiinnn   FFFaaayyymmmooonnnvvviiilllllleee 

 
In het februari-nummer (p. 35) werd aangekondigd dat de "World Gold Panning 
Championships"  in september 2000 in het Belgische Faymonville zouden worden 
georganiseerd. De informatie die wij hieromtrent in een heel vroeg stadium ontvingen was 
fout, in die zin dat het niet om de Wereld-, maar wel om de allereerste Belgische 
kampioenschappen gaat. Gedetailleerde informatie hieromtrent vindt U eveneens in het 
volgende nummer van Geonieuws. 
 

[Herwig Pelckmans] 
 
 
 

VVVrrraaaaaaggg   eeennn   aaaaaannnbbboooddd   
 
De volgende apparatuur wordt te koop aangeboden : 
 
 LORTONE lapidary saw LST. 12 (steenzaag, koffermodel). Doormeter 

diamantzaagblad 30 cm, auto-stop, zonder motor. 
 Diamantzaagblad 15 cm diameter 
 ARBOR met 2 waterslijpstenen (fijn en extra-fijn), 4 cm breed, diameter 15 cm, met 

motor. 
 
Wie geïnteresseerd is neemt vanaf half mei rechtstreeks kontakt op met de heer 
William De Bruycker, Van Erstenstraat 74, B-2100 Deurne 
 
 



 
Geonieuws 25(5), mei 2000  117 

 
25 jaar minerant 

 
rik dillen 

 
2000 betekent niet alleen de 25ste jaargang van Geonieuws, maar ook de 25ste 
aflevering van onze internationale mineralenbeurs Minerant. De geschiedenis van 
Minerant werd uitvoerig beschreven in het juni-nummer van 1995, en om niet in herhaling 
te vallen zullen we het hele verhaal hier niet nog eens overdoen. 
 
Kort samengevat : 
 
1972 Ruilbeurs in het “Ontspanningslokaal voor Bejaarden” in het Boekenbergpark 

te Deurne 
1973 Ruilbeurs in een tent in het Boekenbergpark te Deurne 
1974 Ruilbeurs in de Lagere School aan de Sint-Rochusstraat te Deurne 
1975 De eerste Minerant in de Handelsbeurs te Antwerpen 
1976 Minerant afgelast omwille van het overlijden van de koördinator (en 

ondervoorzitter) Albert Van hee 
1978 Een authentieke maansteen op Minerant  
2000 De 25ste Minerant ! 

 
De eerste beurzen werden steeds georganiseerd in samenwerking met de Speleologische 
Stichting Deurne. 
 
Sinds vele jaren is Albert Vercammen de bezieler van Minerant. Hij kent iedere exposant 
persoonlijk, en is in feite het geheugen van deze manifestatie. Zoals hij het zelf ooit eens 
uitdrukte : “Hij zou er een boek over kunnen schrijven... !”. 
 
Noodgedwongen moet Albert dit jaar verstek laten gaan omwille van een zeer zware 
heelkundige ingreep. Guido Cornelis zal in 2000 Minerant in goede banen moeten leiden. 
 
Albert, vanwege de hele MKA-gemeenschap en alle exposanten die ooit aan Minerant 
hebben deelgenomen : een welgemeend “dank u” voor al de energie die je aan Minerant 
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gespendeerd hebt. Zonder een suksesrijke Minerant zouden we nooit de financiële 
middelen hebben gehad waarover we nu beschikken. 
 
Bij elke verjaardag horen wat statistieken. In totaal werd 7087 m tafel verhuurd (da’s een 
goeie 7 km !) aan 2045 exposanten afkomstig uit 23 landen, die daarvoor in totaal 
7184200 BEF betaalden. We hadden exposanten uit de volgende landen : 
 
Oostenrijk Duitsland Italië Roemenië 
België Denemarken Luxemburg Zweden 
Bulgarije Spanje Marokko Groot-Brittannië 
Zwitserland Frankrijk Nederland USA 
Tsjechië Rusland Nieuw-Zeeland Polen 
Slovenië Hongarije Peru  
 
Enkele relevante cijfergegevens hebben we samengevat in de volgende grafieken : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds een paar jaar is het aantal meter stabiel op ongeveer 376 m. Omdat de 
Handelsbeurs nu eenmaal is wat ze is, kunnen en willen we niet meer tafels plaatsen. Het 
gemiddeld aantal meter dat iedere exposant in beslag nam is in de loop van de jaren 
geëvolueerd van 3 naar een kleine 4 meter, en ook dat blijft nu nagenoeg konstant. 
 
In het grafiekje met de huurprijs per lopende meter tafel worden twee kurves 
weergegeven : de bovenste kurve mét BTW inbegrepen, de onderste kurve exclusief 
BTW. Hoewel de prijs voor de exposant gestegen is tot 1500 BEF/m in 2000, brengt dit 
voor de MKA netto minder op door het feit dat de BTW van 6 % werd opgetrokken tot 21 
%. U weet trouwens uit het vorige jaarverslag dat de MKA zeer zwaar beboet werd 
omwille van het feit dat wij – totaal onwetend – gedurende een paar jaar slechts 6 % BTW 
hadden aangerekend (en doorbetaald) i.pl.v. 21 %. Toch hebben wij dit niet willen 
verhalen op de exposanten ; de stijging van 1400 naar 1500 BEF is slechts een 
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gedeeltelijke aanpassing van deze BTW-verhoging. 
 
Omdat de toegang gratis is, kennen we het aantal bezoekers niet, maar 7000 tot 8000 
bezoekers per Minerant is zeker geen overschatting ! 
 
In ieder geval is Minerant niet meer weg te denken uit onze vereniging, en de uitstraling 
gaat tegenwoordig tot ver over de grenzen. Heel wat buitenlanders kombineren een 
vakantiereis of week-end-uitstap naar Antwerpen met een bezoek aan onze beurs, waar 
het aanbod telkens weer overweldigend is. Elke jaar weer is het een gezellige drukte van 
mineralen-fanaten, die na hun bezoek uit Antwerpen vertrekken met een lege 
portemonnee, maar als muilezels beladen met vrachten mineralen en fossielen. Houden 
zo ! 
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 Mag da ? Nee, da mag nie... Deze 
scène leverde enkele enthoesiaste 
bestuursleden–affiche-plakkers een 
fikse boete en een gratis verblijf op 
het politiecommissariaat op ! 

 Even een vrachtwagen tafels en 
stoelen lossen. 

 Illustratie van het begrip “lopende 
meter” 

 Albert Vercammen vermomd als 
electricien 
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 Maansteen in doosje (links : Albert 
Vercammen, rechts : Paul Van hee) 

 Drie “mineraalnamen” op een rij (Dr. L. 
Wals – lourenswalsiet, Prof. Dr. R. Van 
Tassel - vantasseliet, Prof. Dr. R. Vochten 
- vochteniet) 

 Mathilde (zonder Philip) op bezoek. 
Mathilde Schroyens, wel te verstaan, 
burgemeester van Antwerpen. V.l.n.r. Leo 
Michiels (voorzitter MKA), Mevrouw 
Mathilde Schroyens, Paul Tambuyser. 

 Geen volk op Minerant ?? Toe nou... ! (Vrij 
vertaald : allé, gij !) 
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tucson 2000 
 

rik dillen 
herwig pelckmans 

 
Na 3 jaar vasten werd de drang om de beurzen van Tucson nog eens te bezoeken te 
groot. Op de luchthaven van Zaventem kwam ik al een verzamelaar (Michel Van den 
Driessche en echtgenote) tegen... die al terugkwam van Tucson. De shows duren 
inderdaad ongeveer 3 weken, waarbij de eerste 10 dagen de nadruk ligt op juwelen en 
edelstenen, en de laatste 10 op mineralen en (in mindere mate) fossielen. De katalogus, 
een turf van bijna 1.5 kg, met 532 bladzijden, wordt met kwistige hand gratis verspreid. 
Voor de liefhebbers is er sinds vorig jaar zelfs een heuse "Metaphysical guide to Tucson 
2000 gem and mineral shows" ! 
 
De show (in tenten) op het terrein van Congress Street is sterk gegroeid, en omvat een 
paar kilometer tafels met stapels rommel, nepjuwelen en junk, met misschien 5 à 10 % 
uitzonderingen op deze regel. Geslepen edelstenen worden er verkocht per kilo (of, liever 
gezegd, per pound), en er zijn van elke soort kisten vol beschikbaar ! Ook allerlei soorten 
kralen, kettingen en hangers koop je er per kilo of aan de lopende meter. 
 
De shows langsheen de Interstate # 10 hielden me bijna 2 dagen bezig. Over een afstand 
van een paar kilometer barsten de motels uit hun voegen van de mineralen, juwelen en 
edelstenen. Probleem is dat je ook in dit gebied veel tijd verliest om het kaf van het koren 
te scheiden. Dit geldt niet alleen voor de talrijke stands in open lucht of in tenten, maar 
ook voor de hotels, o.a. de Day’s Inn, Howard Johnson’s en de Holiday Inn Express. 
 
Kwartskristallen van Arkansas kun je er kopen per ton. Hier en daar vind je in deze buurt 
toch een stand met interessante mineralen, ook voor de systematiekers onder ons. In 
crescendo ging het dan naar een recentere locatie, het hotel “Inn Suites”. Hier zijn de 
meeste exposanten neergestreken die vroeger in de “La quinta Inn” huisden, waar nu 
geen show meer plaatsvindt. Het hotel is reusachtig groot, en er is een enorm aanbod aan 
mineralen. Twee dagen waren nodig om alles min of meer te bekijken ! 
 
De traditionele Executive Inn was uiteraard alweer meer dan de moeite waard, en de 
Ramada Inn is het mekka van de fossielenverzamelaars. De Inn Suites en de Executive 
Inn moet je eigenlijk verschillende keren bezoeken : in het begin omdat dan de beste 
stukken beschikbaar zijn, en de laatste dagen omdat dan de prijzen (hier en daar) in 
diepe afgronden storten. Een exposant die nog een paar flats vanadiniet (weliswaar van 
matige kwaliteit) had vertelde me zelfs dat hij het overschot voor hij vertrok gratis zou 
weggeven. 
 
Het aanbod in de hotels was heel gevarieerd. Dit jaar viel o.a. het aanbod op van 
fluorietkristallen pet parketstruktuur van Muzquiz, Mexico, creediet-aggregaten tot 15 X 15 
cm, celestiet-geodes uit Madagascar, Australische opaal, en vanadiniet van Arizona. Hier 
en daar zagen we ook de bekende roze kwarts kristallen van de Pittora Mine, Minas 
Gerais, Brazil. Bijzonder opvallend was deze keer het aanbod aan meteorieten :  zeker 
duizenden meteorietfragmenten waren er te bewonderen. Een nieuwe rage is de 
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productie van messen waarvan het lemmet gemaakt is uit meteorietmetaal (o.a. Gibeon), 
aangeëtst met Nital om de Widmanstätten figuren goed tot hun recht le doen komen. 
 
Heel spectaculair waren geopaliseerde belemniet fossielen uit Zuid-Australië. Een van de 
grootste brazilianiet-aggregaten, met kristallen tot 10 cm, werd oorspronkelijk aangeboden 
tegen 10 000 USD (420 000 BEF), maar de prijs zakte al gauw tot 3 500 USD. 
 
Bijna van de Tucson-markt verdwenen zijn de mineralen van de Thomas Range, Utah 
(topaas, bixbyiet, rode beryl e.a.), mineralen van Yukon Territory, Noord-Canada 
(gormaniet en andere fosfaten) en sincosiet. 
 
Callaghaniet is dan weer terug van weggeweest. Geruchten als zou dat mineraal niet 
meer gevonden worden werden ontkracht door een aanbod (weliswaar van één exposant) 
die zijn materiaal een paar weken geleden nog “geproduceerd” had. De prijs lag echter op 
een te hoog niveau. Er waren nogal wat mineralen (van eerder matige kwaliteit) uit Zaire, 
zoals cornetiet, likasiet, kasoliet, torberniet en malachiet. Opvallend waren ook de goed 
uitgekristalliseerde cornetietspecimens van... Chili. 
 
Voor de systematiekers waren er onder andere pyrietkristallen uit Peru met wat 
zeldzamere habitus, volborthiet (o.a. van Chili), danburietkristallen tot 8 cm lang, 
atacamietkristallen, eugeniet, murdochiet, chalcophaniet, plattneriet, adamien, 
hemimorfiet e.a. uit Mexico, eudialyt van het Kipawa complex in Canada, legrandiet 
(mondjesmaat), natrojarosiet en wulfeniet uit Arizona, colemanietkristallen uit California 
(Death Valley – nu verboden gebied voor mineralenverzamelaars !). Nieuw was ook een 
vondst van caledoniet met linariet, afkomstig uit Inyo County, California. Een andere 
nieuwigheid, fluellietkristallen tot 2 mm(!) van Pershing County, Nevada, was bijna 
volledig uitverkocht. 
 
Een paar echte zeldzaamheden die (telkens bij slechts een of twee exposanten 
beschikbaar waren ) : barreriet-kristallen tot een paar cm (!) groot (Alaska Garnet Mines), 
en mineralen van de lourenswalsiet paragenese (o.a. lourenswalsiet, delindeiet, kassiet) 
(Meredith York). Verder ook nog mooi roze villyaelleniet-kristalaggregaatjes op een 
limonietmatrix van de Veta Grande Mine in Chili. Wat echter alle verbeelding sloeg waren 
de tot 1 cm grote hexagonale kristallen van wurtziet (met bariet) van Huanzala, Peru. 
 
Met volharding blijven zoeken, loont steeds de moeite, ook al ziet de “vindplaats” er niet 
erg veelbelovend uit... . Zo vonden we op de patio van een hotelkamer, na zo’n 60 flats 
met echte rommel te hebben doorgeworsteld, eindelijk de spreekwoordelijke naald in de 
hooiberg: een klein lot sfalerieten van de Ballard Mine in Kansas ... Niets bijzonders, ware 
het niet dat op die grote, donkerbruine kristallen van dit zinksulfide tientallen 
chalcopyriettetraeders mooi epitaxiaal opgegroeid waren! En bij uitzondering viel ook de 
prijs te genieten... 
 
Over prijzen werd en wordt natuurlijk veel gesproken. Algemeen gesteld hadden we de 
indruk dat een aantal handelaars in Tucson de laatste jaren een vrij eenvoudig principe 
hanteren. Zij laten de prijs van hun specimens beïnvloeden door de kleur en het 
esthetisch aspect van het specimen. Met andere woorden: “hoe mooier en kleurrijker, hoe 
duurder”. Een schrijnend voorbeeld van deze filosofie waren zeker de “drusy quartz on 
chrysocolla” van Peru. Op deze specimens hebben de coatings van glinsterende 
kwartskristalletjes een mooie blauwe kleur, te wijten aan de blauwe chrysocolla-
ondergrond natuurlijk. Schoonheid die grof geld moest opbrengen, als je de prijzen wat 
nader bekeek: 250 USD per stuk! Dit materiaal is echter zooo zeldzaam, dat je het op 
verschillende plaatsen ter wereld per ton kunt bestellen! We vroegen ons dan ook 
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geregeld af wat er overblijft van het vertrouwen en het enthousiasme van een (beginnend) 
verzamelaar, als hij ontdekt dat hij zo’n 100 keer teveel betaald heeft voor zijn specimen... 
. Ook de prijzen voor Braziliaanse hureauliet (grote, mooi roze kristallen van Galileia, 
Minas Gerais) swingden de pan uit. 
 
Gelukkig komt er af en toe eens een handelaar die jaren met overprijsde specimens heeft 
gezeuld tot inzicht, zeker als hij ondervindt dat je “enige ervaring hebt”. De kleine maar 
mooie metavariscietkristallen van Utah werden plots 10 maal goedkoper en bijgevolg ook 
betaalbaar... 
 
De (chronologisch) laatste show is de “Main Show” in het Tucson convention Centre, van 
donderdag tot zondag. Dit moet de apotheose zijn van de zowat 25 beurzen die in die 
periode in Tucson plaatsvinden. De traditionele tentoonstelling was m.i. minder 
spectaculair dan 3 jaar geleden, maar toch nog altijd de moeite waard. Er was zelfs een 
MKA-showcase, met “Mineral Oddities” van Herwig Pelckmans, en de annabergiet-op-de-
Zuid-Koreaanse-postzegel van Rik Dillen. 
 
Een andere tentoonstelling op de Main Show die veel toeschouwers en reacties uitlokte, 
waren de twee kasten die specimens toonden van de fameuze Joseph Freilich Collection. 
Deze Amerikaanse verzamelaar is relatief “nieuw”, maar heeft op enkele jaren tijd toch 
wel een indrukwekkende collectie kunnen opbouwen. Niet zo moeilijk, als je beschikt over 
karrevrachten geld en een eigen full time curator (David Wilber) om je steentjes voor jou 
aan te kopen en te beheren! Dat de man en zijn verzameling vrij belangrijk zijn, wordt 
overigens bewezen door de laatste editie van de Mineralogical Record (Vol. 31 nr 1) die 
volledig aan hen gewijd is. Toch moet het me van het hart dat de tentoonstellingskasten 
zelf, die naar het schijnt speciaal gemaakt waren voor de Show, zo slecht verlicht waren 
dat veel specimens niet eens tot hun recht kwamen. Al ben ik de eerste om toe te geven 
dat er inderdaad adembenemende specimens in stonden. Het was dan ook geregeld 
aanschuiven geblazen om de vitrines te kunnen bewonderen. 
 
Het aanbod aan mineralen was eerder magertjes, wat niet van de prijzen gezegd kon 
worden. De enkele Europese stands (o.a. Gauthier (Parijs), Geonic (België) en Crystal 
Classics (UK) vormden de uitzonderingen op deze regel. Het was vrij duidelijk dat 
verschillende exposanten de dagen voor de Main Show de hotels afschuimen op zoek 
naar de zgn. “sleepers” (uitzonderlijk goede stukken die onopvallend in een matig lot 
zitten), om die dan voor een véél hogere prijs door te verkopen op de Main show. Dat was 
o.a. zeker het geval met een aantal Chinese mineralen (pyromorfiet, scheeliet, cinnaber). 
 
Hooggespannen waren de verwachtingen m.b.t. vers geproduceerde groene 
fluorietkristallen van de Rogerley Mine, Weardale, County Durham, Groot-Brittannië. Daar 
werd vorig jaar een geode ontgonnen van ten minste 1 X 1 X 5 m ! De kubische kristallen 
zijn tot 3.5 cm groot, en fluoresceren blauwachtig, niet alleen onder de UV-lamp, maar 
zelfs gewoon in zonlicht. De kwaliteit viel wel tegen, omdat vele kristallen beschadigd 
waren. De prijzen waren ronduit desastreus : tot 10 000 USD (420 000 BEF) voor een 
stuk van 40 X 40 cm ! Een artikel over deze vondst verscheen heel strategisch in het 
januari-nummer van Rocks and Minerals. We stelden op de Main show niet alleen te hoge 
prijzen vast, maar zagen ook nogal wat vervalsingen of op zijn minst verdachte 
specimens, herstelde stukken en foutieve identificaties. Voor zo’n show van 
wereldformaat gewoon onaanvaardbaar ! 
 
Enkele voorbeelden van overdreven prijzen : 
 
 pyromorfiet van de Les Farges mijn, Ussel, Cantal, Frankrijk, weliswaar van een 
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goede kwaliteit : 1 000 USD (42000 BEF) voor een stukje van 4 X 5 cm ; een ander 
stuk van zeer goede kwaliteit, 8 X 12 cm, was 8 500 USD (360 000 BEF) “waard”. 

 een representatief specimen van quadratiet van Lengenbach : 1 200 USD ( 50 000 
BEF) 

 een wurziet-kristalletje van 1 mm in marmer van Carrara, Italië : 600 USD (25 000 
BEF) 

 rhomboëdrische calcietkristallen met wat matte chalcopyrietkristalletjes van 6 X 6 cm : 
350 USD ( 15 000 BEF) 

 een specimen met libethenietkristallen van Vila Viçosa, Portugal, 5 X 7 cm : 95 USD ( 
4 000 BEF) 

 een stukje chrysocolla van 6 X 6 cm van eigen bodem, Arizona dus : 45 USD (1 900 
BEF) ; een paar dagen voordien waren die in de satteliet-shows nog te koop voor een 
paar dollar ! 

 vanadiniet-kristallen van Mi-Bladen, 5 X 5 cm : 120 USD (5 000 BEF) 
 
Op een paar stands werden zeer spitse bruinachtig roze zinkietkristallen aangeboden 
afkomstig van een slecht-funktionerende zinkoven in Polen, waar de kristallen zich 
afzetten in de hete-lucht-leidingen, met als “vindplaats” de naam van het dorp waar de 
fabriek gelegen is. Op andere stands heette dit industrieel materiaal overigens plots 
celestiet ! 
 
De opkomst van een geplande bijeenkomst van leden van de “Rockhounds-e-mail list” in 
de bar van de Executive Inn was niet erg hoog : er waren maar 6 aanwezigen, waarvan 3 
MKA-ers (Herwig en Chris Pelckmans, Rik dillen, Jeffrey Weissmann, John Veevaert en 
Keith Hayes). De vergadering van de Fluorescent Mineral Society, waarvan ook de MKA 
lid is, kende meer succes en enthousiasme met enkele tientallen aanwezigen. Nieuw op 
fluorecentiegebied was een lot schrökingeriet uit Wyoming, een mineraal dat zowel onder 
de lange als onder de korte golf uitstekende prestaties levert. De vindplaats had tot voor 
kort sinds de jaren ’60 niets meer opgeleverd ... 
 
Ondanks de wat minder positieve indruk van de Main show, was het fenomeen Tucson 
toch weer de moeite waard, met grappige belevenissen, boeiende gesprekken, 
interessante contacten en... vermoeiende dagen. Zelfs een hele week was niet voldoende 
om alles rustig te bekijken. 
 
Anecdotes beleef je er natuurlijk altijd ! Toen ik met een 50-tal rollen toiletpapier (bedoeld 
als inpakmateriaal voor mineralen uiteraard) voor de toonbank stond in een winkel vroeg 
de winkelbediende, zonder op te kijken, “Is this all for yourself ?”, waarop ik antwoordde, 
“Yes, I will use all of this for myself”. Alle omstaanders lagen strijk van het lachen 
natuurlijk. Een typisch verschijnsel in die dagen is blijkbaar ook dat welgeklede heren met 
enthoesiasme in afvalcontainers duiken en afvalbakken zorgvuldig inspecteren. Bij nader 
toezien gaat het niet om daklozen op zoek naar iets eetbaars, maar om achtbare 
mineralenverzamelaars op zoek naar stevige kartonnen dozen om mineralen te 
verzenden. 
 
En als je op een avond aan de receptie van het hotel gaat melden dat ze “morgen je 
kamer niet moeten komen kuisen” antwoorden ze zonder meer “O, you are packing...”. 
In totaal stuurde ik ongeveer 160 kg mineralen op, waarbij ik zeker het transportbedrijf 
MSAS kan aanbevelen, met, in tegenstelling tot sommige concurrenten, een volledig 
“gepersonalizeerde” service. Dat houdt in dat, mits je de contactpersoon in België (in dit 
geval luchthaven Deurne) vooraf contacteert, je weet wie en waar de zaak in Arizona zal 
behandelen, en dat de tracking van je zending in het oog wordt gehouden niet alleen door 
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een computersysteem, maar ook door “echte” personen. Je kent de prijzen op voorhand, 
en betaalt alles hier in België bij aflevering. 
 
We hadden enige tijd geleden gedacht om eens een MKA-excursie naar Tucson te 
organiseren (er waren in totaal minstens 15 MKA’ers in Tucson !), maar dat blijkt niet 
direkt een haalbare zaak : de ene wil de eerste shows meemaken en dan naar huis, de 
andere is eerder uit op de tweede golf. Iedereen blijkt op zijn eigen tempo te reizen, in zijn 
eigen prijsklasse (van tent tot luxe-hotel). Met respect voor ieders wensen op het vlak van 
de aanpak van zo’n reis, hebben we afgesproken dat we MKA-leden die naar Tucson 
willen indien gewenst grondig kunnen begeleiden en helpen m.b.t. de reis, het verblijf, de 
huurauto en het verzenden van mineralen. Verder zouden we ook wel eens één of twee 
ééndaagse kaptochten kunnen organiseren in zuidelijk Arizona. We houden u op de 
hoogte ! 
 
Eens te meer was Tucson dus een opeenstapeling van contacten, met bijzonder 
interessante specimens tussen karrevrachten junk, echte koopjes naast peperdure 
museumstukken en vooral... de typische en niet te evenaren ambiance van de beurzen 
van Tucson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een indiscrete blik in de 
hotelkamer van een doorsnee 
verzamelaar 
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7. Main Show in het Tucson 

Convention Centre 


