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mka-kalender 
 
 

Vrijdag 5 januari 2001 

 

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h. 

 
Uiteraard kent iedereen onze voorzitter, die niet alleen het mineralenverzamelaarsbloed (mooi 
woord, niet ?) maar ook de gedrevenheid voor de MKA van zijn vader heeft geërfd... Deze avond 
doet Paul ons een en ander uit de doeken over hoe we digitale plaatjes kunnen maken van onze 
specimens. Topics als "Wat kan, en wat niet" en "Fluorescerende mineralen schieten" zullen 
uitgebreid aan bod komen. De vaak aangenaam verrassende resultaten die Paul boekte staan 
borg voor een vrij spectaculaire avond vol prachtige beelden. Een waardige opener van het nieuwe 
jaar, vergezeld van een glaasje babbelwater op kosten van het huis ... Niet drummen a.u.b., er is 
plaats genoeg ! 
 
 

Vrijdag 12 januari 2001 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, 
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, 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 een 
gezellig babbeltje... Deze maand wordt als mineraal eugeniet, een 
zilveramalgaam aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit 
nummer.  

 
20.30 h 
 
 
 
 
Voor de meeste leden dienen we Willy nauwelijks nog voor te stellen. Willy is een gepassioneerd 
verzamelaar, reeds tientallen jaren lid van de MKA en andere Belgische mineralenclubs. 
Organisatoren van tentoonstellingen in binnen- en buitenland doen maar al te graag beroep op de 
prachtige specimens uit zijn uitgebreide privéverzameling. Trepca, Panasquiera, Tsumeb, Hotazel 
en andere mineralenwalhalla's kent hij als zijn broekzak. Vanavond neemt hij ons mee op een 
boeiende reis door één van de meest opmerkelijke mineralenvindplaatsen van de laatste 20 jaar : 
de uitgestrekte mangaanvelden in het Noorden van de Kaapprovincie (Zuid-Afrika). Een spreker 
gekend voor en door zijn boeiende voordrachten en verhalen, in combinatie met schitterende 
mineralendia's van Jos en Nicole Mornie, voorafgegaan door een lekker glaasje, u aangeboden 
door de MKA ... kan u zich een beter nieuwjaarsgeschenk inbeelden ? 

De heer Willy ISRAEL met 
"De mineralen van de Kalahari manganese fields" 

Paul Van hee met 
"Digitale fotografie : de toekomst ?" 
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Zaterdag 13 januari 2001  
 

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

Onderwerp : de refractometer 
Vandaag bepalen we met behulp van de refractometer de brekingsindex van edelstenen. 
Het practicum wordt voorafgegaan door een korte herhaling van de theoretische aspecten 
van lichtbreking. Er zijn enkele refractometers voorhanden evenals stenen om te 
onderzoeken. Een niet te missen vergadering ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vraag en aanbod 

 
Te koop aangeboden : complete collectie "Mineralcolor - België" van 1988 tot en met 1997 
(10 jaargangen). Volledig en in perfecte staat. Prijs : 5000 BEF. 
Geïnteresseerden nemen contact op met 
de heer Mario Pauwels, Boskouter 70, 2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379 

Abbaye Saint Gérard de Brogne 
van 13 januari tot 31 maart 2001 

dinsdag tot vrijdag : 11.30 - 16.30 h 
zaterdag en zondag : 11.30 - 18.00 h 

 

"L'arc-en-ciel des minéraux" 
 

Een prestigieuze tentoonstelling, met de medewerking van bekende 
Belgische en Luxemburgse verzamelaars 

(o.a. MKA-voorzitter Paul Van hee) 
Toegang : 100 BEF 

 
Abbaye Saint Gérard de Brogne, Place de Brogne 3, 5640 Saint-Gérard 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
 
6-7/1  F DIJON (21). Palais des Congrès, Centre Clémenceau. Beurs. 
13-14/1 F COULOMIERS (77).  Théâtre Municipal. 11, rue Décauville, Bazoches-les-Gallerandes. 
13/1-31/3 B SAINT-GERARD. Abbaye Saint-Gérard de Brogne (zie ook elders in dit nummer). 
   Tentoonstelling "L'arc-en-ciel des minéraux" 
   Di-vr 11.30-16.30 h, za-zo 11.30-18.00 h. 
   Info : tel 071 797070 - fax 071 797079 - infos@brogne.be - www.brogne.be 
13-14/1 F Saint Vallier/Rhône (45). Salle des Fêtes. Beurs. 
14/1  NL ROERMOND. Oranjerie (van der Valk), Kloosterwandplein 12-16. 10-17 h. Beurs. 
20-21/1 F MULHOUSE/DORNACH (68). Salle du Lerchenberg, 11 rue du Cercle. Beurs (M-F-E). 
20-21/1 F ORLEANS (45). Parc des Expositions. Beurs. 
20-21/1 F DRAGUIGNAN (83). Espace Saint Exupéry. Beurs. 
21/1  F REIMS. Salle Marcel Thill, Les Chatillons. Ruil-beurs. 
21/1  NL ALPHEN AAN DE RIJN. Vogelpark Avifauna, Hoorn 65. 10-17 h. Beurs. 
26-28/1 F NIMES (30). Stade des Costières, Bvd. Périphérique Sud. Beurs. 
27-28  F COMBLOUX (74). Beurs. Info office du Tourisme, tel. 0033 4 50938658 
28/1  NL HENGELO.  Hotel van der Valk, Bornsestraat 400. 10-17 h. Beurs. 
28/1-10/2 USA TUCSON. Inn Suites Hotel, 475 N. Granada / St. Mary's Road. 10-19 h. Beurs 
28/1-10/2 USA TUCSON. Executive Inn Hotel, 333 W/ Drachman. 10-19 h. Beurs 
28/1-10/2 USA TUCSON. Ramada Inn Hotel, 1601 N/ Oracle Road. 10-19 h. Beurs 
28/1-10/2 USA TUCSON. Min. & Fossil Marketplace, 1333 N. Oracle Road. 10-19 h. Beurs 
3-4/2  F GUILHERAND-GRANGES (07). Salle Agora, av. G. Clémenceau. Beurs (M-F-E). 
3-4/2  F VILLEMOMBLE (93). Théâtre G. Brassens, 9 av. Detouche. Beurs. 
3-4/2  F DRANCY (93). Espace culturel du Parc, place Aristide-Briand. Beurs (M-F). 
3-4/2  F LA GARDE (83). Maison Communale Gérard Philippe. Beurs. 
4/2  NL ZWOLLE. Broerenkerk, Achter de Broeren 1. 10-17 h. Beurs. 
8-11/2  USA TUCSON. Tucson Convention Center, 260 S. Church Street. Do 10-18, vr 9-18, za 10-   
10-11/2 B CHARLEROI. Palais des Expositions, av. de l'Europe 21. Beurs (M-F). 
10-11/2 F BOURG-EN-BRESSE (01). Parc des Expositions, route de Pont d'Ain. 
10-11/2 F SAINT-RIQUIER (80). Beurs. 
11/2  NL MAASTRICHT.  De platte Zool, Griend 6. 10-17 h. Beurs. 
17-18/2 NL RIJSWIJK. Darling Market, Volmerlaan 12. 10-18 h. Beurs. 
18/2  B HUY. Hall Omnisports. 10-18 h. Beurs (M-F-J). Gratis toegang. 
 

5-6 mei  B ANTWERPEN. MINERANT 2001. 
   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/ 

 

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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mka-nieuws 
 
Personalia 

 
Tot onze spijt moeten wij u melden dat de heer Patrick Van Herk, de 35-jarige zoon van 
ons medelid Raymond Van Herk, op 2 november 2000 aan de gevolgen van een 
langdurige ziekte overleden is in het A.Z. Middelheim te Antwerpen. Wij bieden onze 
oprechte deelneming aan de getroffen familie, en wensen hen veel sterkte toe. 

 
Lidgeld 2001 
 
Heeft u uw lidgeld voor 2001 nog niet betaald ? Doe het nog voor 20 januari 2001, dan 
blijft u Geonieuws toch nog zonder onderbreking ontvangen ! 
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen : 
 

België Nederland Andere landen 

individueel 
850 BEF 

gezin 
1050 BEF 

individueel 
57 NLG 

gezin 
68 NLG 

individueel 
1050 BEF 

gezin 
1250 BEF 

over te maken op 
bankrekening 

789-5809102-81 

over te maken op 
Nederlandse 

postgirorekening  
51 91 10 

internationaal 
postmandaat of 

doorstreepte Eurocheque 

t.n.v. 

Mineralogische Kring Antwerpen 

Marialei 43 B-2900 Schoten 

t.n.v. M.K.A.  

A. Schoenmaekers 
Marialei 43  

B-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam 

 
(850 BEF = 21.07 EUR, 1050 BEF = 26.03 EUR, 1250 BEF = 30.99 EUR) 

 

 

Algemene vergadering 2001 en verkiezingen raad van bestuur 
 
Overeenkomstig de statuten van de Mineralogische Kring Antwerpen worden er op de 
algemene ledenvergadering van februari 2001 verkiezingen voor de Raad van Bestuur 
georganiseerd. 
 
Kandidaturen voor de Raad van Bestuur dienen schriftelijk ingediend te worden bij het 
secretariaat (P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem) vóór 31 januari 2001.  De 
kandidaten dienen effectief lid van de vereniging te zijn, hun lidmaatschapsbijdrage betaald te 
hebben op het ogenblik van de kandidaatstelling, en mogen geen bestuursfunctie in een 
analoge vereniging uitoefenen. 
Op de algemene vergadering (9 februari 2001) hebben enkel de effectieve leden stemrecht 
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(zie meest recente lijst in dit nummer).  Toetredende leden die alsnog effectief lid wensen te 
worden dienen een schriftelijke aanvraag te richten tot : secretariaat M.K.A., P. Van den 
Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.  Teneinde stemgerechtigd te zijn op de eerstvolgende 
algemene vergadering dient deze aanvraag uiterlijk op 31 januari 2001 aan de secretaris 
bezorgd te worden.  Gebruik hiervoor het formuliertje in dit nummer (of een fotokopie ervan). 
 

Effectieve leden M.K.A. per 1/12/00 
 
869 E Baens 
596 F Balck 
774 J Bastiaens 
298 H Bender 
318 P Bender 
233 P Bloch 
661 J Bol 
282 A Boxstaens 
689 G Claeys 
473 G Cornelis 
152 P d'Hanens 
203 M Daneels 
12 P De Strooper 
600 H Deplus 
14 H Dillen 
599 A Dyckmans 
802 G Edwards Van 
  Muyen 
643 A Elsermans 
849 A Emmermann 
506 P Gelaude 
18 A Gielen 
750 L Gijselings 
22 W Heirman 

894 F Hertman von 
  Czerny 
1048 B Heymans 
255 R Hofkens 
24 W Israel 
615 J Jansen 
541 A Jaquet 
177 J Jensen 
122 L Jusgen 
1148 J Kalkhoven 
752 E Keppens 
634 J Kerstens 
929 F Kogeler 
567 R Loyens 
258 J Luyten 
472 J Maertens 
666 E Mans 
463 T Meyvisch 
699 L Mirakaj 
187 P Mutsaars 
61 E Op de Beeck 
796 M Pauwels 
603 G Peeters 
39 H Pelckmans- 

  Ooms 
1146 M Put-Tetteroo 
388 A Quadens 
240 J Relecom 
851 H Reynders 
769 G Rogiest 
305 M Scherpereel 
94 E Schuybroeck 
568 J Sibtsen 
45 M Sluyts 
186 G Smedts 
818 L Sneyers 
417 L Staut 
176 M Staut 
864 C Struyken 
  Boudier 
361 H Suls 
49 P Tambuyser 
48 J Tambuyser 
180 R Tanner 
668 F Tassignon 
50 M Terryn 
442 H Torfs 
52 G Troch 

729 L Vaeck 
569 C Van As 
60 L Van Goethem 
62 P Van hee 
673 C Van Leijen 
1128 N Van Meir- 
  haeghe 
745 F Van Meirvenne 
271 R Van Tassel 
147 W Van Tichelen 
840 A Van Wassen- 
  hove-Segaert 
580 A Vanberghen 
70 A Vercammen 
71 F Verhallen 
232 E Vervloet 
455 R Vochten 
474 H Voorbraeck 
459 M Voorspoels 
77 B Wijns 
1125 H Zaaijer 
 

 

 
Formulier 1 : Kandidatuurstelling Raad van Bestuur 
 
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, vóór 31 
januari 2001. 

Ondergetekende (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , effectief lid van 
M.K.A. vzw, stelt zich kandidaat voor de verkiezingen van de Raad van Bestuur op 9 februari 
2001. 
 
Datum  . . / . . / . .    Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . .     
 
 

Formulier 2 : Effectief lidmaatschap 
 
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, vóór 31 
januari 2001. 

Ondergetekende (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , toetredend lid van 
M.K.A. vzw, wenst vanaf heden effectief lid te worden. 
 
Datum  . . / . . / . .  Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . .
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wie zoekt... die vindt ! 
de mka-bibliotheek 

 
e. schuybroeck en h. bender 

 
Wanneer u gedreven wordt om mineralen te verzamelen en u niet alleen uw 
verzamelhonger tracht te bevredigen … 
Wanneer u het mineraal-fenomeen tracht te begrijpen en u nieuwsgierig bent naar 
het waarom … 
Wanneer u een antwoord probeert te vinden op zovele mineralenvragen, al was het 
alleen maar om een beschrijving te hebben van een vindplaats … 
 
dan is een regelmatig bezoek aan de MKA-bibliotheek in ons lokaal van de Vlaamse 
Jeugdherberg te Antwerpen niet alleen aangewezen, maar beslist een “must” ! 
En lees dit niet zo maar als een inleiding van een of andere dagdagelijkse reclamefolder, 
daarvoor is de sinds jaren door de MKA opgebouwde en door zovelen bijeengebrachte 
documentatie te rijk !  Voor de zoekers alleszins een voorrecht om van zulk een 
overvloedige tafel te mogen genieten en zeker een bron van heel veel leesvreugde ! 
 
Dankzij het monnikenwerk van Mon, onze bibliothecaris, ondersteund door zijn 
echtgenote Leen, het pionierswerk van Johan Maertens en “enig” (n.v.d.r. dit is een 
eufemisme !) type- en programmeerwerk van Hugo, onze secretaris, is de index van het 
boeken- en tijdschriftenbestand nu volledig geïnformatiseerd.  Dit leert dat op dit ogenblik 
885 boeken, 8 mappen met thema-artikels en 113 verschillende tijdschriften op uw 
speurneus staan te wachten ! 
 
Een klein overzichtje : 
 
* Boeken 
 
Per hoofdonderwerp kunnen de boeken worden gerangschikt in volgende rubrieken :  
 

Onderwerp aantal 

Algemene mineralogie en kristallografie 224 
Beschrijving mineralen 59 
Edelsteenkunde 47 
Fluorescentie 4 
Geologie 105 
Scheikunde 19 
Belgische vindplaatsen 39 
Europese vindplaatsen 229 
Niet-Europese vindplaatsen 77 
Mineralenmusea 15 
Mineralenfotografie 7 

 
15 boeken zijn antiquarisch en worden niet uitgeleend. 
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* Mappen 
 
Originele overdrukken en fotokopies van tijdschriftartikels zijn geklasseerd in mappen met 
volgende onderwerpen :  
 

Publicaties Prof. Dr. Van Tassel  61 artikels  
Belgische mineralen en vindplaatsen 98 artikels 
Congolese mineralen en vindplaatsen 20 artikels 
Mineralenfotografie 58 artikels 
Zeolieten  80 artikels 
Diverse artikels 45 artikels 

 
 
* Tijdschriften 
 
Omdat heel wat mineralentijdschriften maar een kortstondig bestaan hebben gekend, 
beschikt de bibliotheek over heel wat publicaties met slechts een beperkte uitgave.  Ook 
konden van de verschillende edities soms niet alle tijdschriftnummers worden verworven.  
De vervollediging groeit nochtans gestaag zodat het tijdschriftenbestand inmiddels 
indrukwekkend is geworden. 
 
In onderstaande lijst zijn de tijdschriften in vet aangeduid “lopende” uitgaven (dit zijn er 
bijna 50 !).  De tijdschriften in cursief vermeld worden wegens plaatsgebrek niet in de 
bibliotheek bewaard maar kunnen wel bij de secretaris aangevraagd worden.  In de 
laatste kolom staat het begin- en eventueel eindjaar vermeld waarover de bibliotheek 
beschikt.  Sommige jaargangen kunnen wel onvolledig zijn. 
 
A.G.A.B. Minibul 1979- 
American Mineralogist 1978- 
Annales de la Société Géologique de 

Belgique (zie vanaf 1998 : Geologica 
Belgica) 

1874-91; 
1956-97 

Astronomische Gazet 1993- 
Australian Journal of Mineralogy 1995- 
AXIS 1977-87 
Bocamina, Revista de minerales y 

yacimientos de Espana 
1996- 

Brabantse Geologische Kring 1979-93 
Bulletin de la Société Belge de Géologie, 

de Paléontologie et d'Hydrologie  
(zie vanaf 1979 : Geologie) 

1943-78 

Cercle des Géologues de Belgique 1978-80 
De Belgische Diamantnijverheid 1981-87 
De Steenbreker 2000- 
Der Aufschluss (zie ook ingebonden 

1963 t/m 1976) 
1964- 

Der Karinthin  
Der Steirische Mineralog 1990- 
Die Eisenblüte 1986-89 
Directory of fellows and members of the 

Mineralogical Society of America 
1980-82 

Emser Hefte 1979-94 
EOS, Transaction American Geophysical 

Union 
1990-93 

European Journal of Mineralogy 1983-90 
Fossilien, Zeitschrift für 

Hobbypaläontologen 
 

Fundgrube, Zeitschrift für Geologie, 
Mineralogie, Paläontologie und 
Bergbaugeschichte 

1991-92 

GEA 1971- 
Gem & Jewellery News 1991-96 
Gem Craft 1976 
GEMMA 1993-95 
Gemological Digest 1989 
Gems & Gemology 1965-94 
Gems and Mineral Realm, The British 

Lapidary & Mineral Magazine 
1984 

GEMS, The British Lapidary Journal 1976-77 
Geode (Zwijndrecht, NL) 1986- 
Geoliterary Society Bulletin 1985-92 
Geologica Belgica (fusie van Bull Belg. 

Vereniging Geologie en Annales Soc 
Géologique Belgique) 

1998- 

Geologie (vóór 1979 : zie Bulletin de la 
Société belge de Géologie) 

1979- 

Geologie en Mijnbouw 1985-93 
Geologische Kring Erps-Kwerps 1981-83 
Geology Today 1985- 
GEOLOR magazine 1986-91 
Geonic Info 1992-93 
Geonieuws 1976- 
Geoscoop 1996 
Gold, Bulletin and gold patent digest 1986- 
Grondboor en Hamer 1991- 
Holland Gem 1995-96 
Hona 1977- 
Interdisciplinary Science Reviews 1992 
Interminéral (zie ook : A.G.A.B. Minibul) 1968-83 
International Laboratory 1989- 
International Union of Crystallography – 

Newsletter 
1993-95 

Jewelry Making Gems and Minerals 1980-84 
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Journal of the Fluorescent Mineral 
Society 

1992- 

Journal of the Geological Society 1992 
Journal of the Russell Society 1986-98 
Lapidary Journal 1972- 
Lapis 1976- 
Le Bulletin du Gest en Feuillet 

d'Information 
1983- 

Le cahier des micromonteurs, Bulletin de 
l'association française de 
microminéralogie 

1992-95 

Le Caillouteux 1987- 
Le Monde et les Minéraux 1974-87 
Le règne minéral 1995- 
Lithorama 1976- 
LITHOS, Minéralogie, paléontologie, 

géologie 
1980-81 

Magazine du 4M 1980- 
Magma 1983-84 
Matrix, Mineralogische Nachrichten aus 

Österreich 
1992-96 

Microscopy and Analysis 2000- 
Mineral Digest, The Journal of Mineralogy 1972 
Mineral News, The mineral collector’s 

Newsletter 
1986- 

Mineral realm, The Journal of the British 
Mineral Collector Association 

1982-83 

Mineralcolor, Belgische mineralen 1988-95 
Mineralcolor, Eifelmineralen 1988-92 
Mineralienfreund 1977- 
Mineralienmagazin (zie ook ingebonden 

1980 t/m 1983) 
1977-83 

Mineralienwelt 1990- 
Mineralogical Abstracts 1979- 
Mineralogical Magazine 1979-90 
Mineralogical Record 1974- 
Mineralogisch Tijdschrift 1990- 
Mineralogische, Geologische en 

Paleontologische Vereniging van 
Limburg 

1977 

Mineralogistes de Catalunya 1983-88 
Minerals Science and Engineering, A 

Review Journal 
1972-75 

Minéraux et Fossiles 1975- 
Minéraux et Fossiles, Hors Série  
Miscellanea geologica 1979- 
Mitteilungen der Abteilung für Mineralogie 

am Landesmuseum Joanneum 
1983-91 

Nautilus 1972-84 
Nautilus Info 1978- 
News on Minerals, Opyktororika Nea 1995-96 
Newsletter 1993- 
Notiziario di Mineralogia e Paleontologia 1985-97 
Rivista Mineralogica Italiana 1984- 
Rock and Gem 1977 
Rockbottom, A UK Journal for the Mining 

and Mineral Enthusiast 
 

Rockhound, Where and how to find gems 
& minerals 

1973-74 

Rocks and Minerals 1964- 
Schakel 1963-72 
Schweizer Strahler 1977- 
Scribe 2000- 
Speleologische Stichting Deurne (zie ook 

AXIS) 
1979-80 

Spelerpes 1978-79 
Spirifer 1977- 
Stein 
Tellus Krant 

2000-
1982- 

The Canadian Mineralogist 1974- 
The Journal of Gemmology 1986- 
The Journal of Gemmology and 

Proceedings of the Gemmological 
(vanaf 1986 zie : The Journal of 
Gemmology) 

1982-85 

The Lattice 1999- 
The Picking Table 1980-87 
The Spar Box  
UK Journal of Mines and Minerals 1987- 
Urania-Actief 1988 
UV Waves, Newsletter of the 

Fluorescent Mineral Society 
1993- 

World of Stones 1993-97 
Zeitschrift der Deutschen 

Gemmologischen Gesellschaft 
1986- 
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De volgende tijdschriften zijn ook aanwezig in de bibliotheek in het lokaal Reinaert in 
St-Job-in-‘t-Goor : 

Fossilien, Zeitschrift für Hobbypaläontologen  
GEA 
Geonieuws 
Lapis 
Mineralogical Record 

 
Hoe zoekt u iets op in de MKA-bibliotheek ? 
 
* Boeken en mappen 
 
U zoekt een bepaald boek of een boek over een bepaald onderwerp ? Meestal zal Mon u 
wel op weg kunnen helpen, maar een wat systematischere zoektocht is toch wel 
aangewezen. Het boekenbestand is verwerkt in een Access (Versie 2.0) programma.  De 
gegevens zijn gebaseerd op een bestand dat eerder door Johan Maertens werd 
samengesteld. Dit Access programma laat u toe te zoeken naar : 
 
 een woord in de titels van de boeken ; daarbij moet wel rekening worden gehouden met 

de verschillende talen, vb : kwarts / quartz / Quarz, zullen naar verschillende werken 
leiden. 

 een auteur 
 een land 
 een combinatie van deze zoektermen 
 
Ook kunt u lijsten per onderwerp opvragen. 
De gegevens kunnen op het scherm opgevraagd worden met enkel de hoofdgegevens 
(titel en auteur), of met alle beschikbare informatie over het boek.  De zoekresultaten 
kunnen ook naar een printer worden gestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het startscherm van 
het Access 

programma : 
1 - kies - maak uw 
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keuze uit :  
lijst  waarmee u het bestand doorloopt en de gegevens op het scherm 

verschijnen 
print voorbeeld  waarbij u een lijst krijgt zoals hij zal worden geprint (aan te raden 

voor u printen selecteert)  
printen  om effectief te printen. 
2 - orde - maak uw keuze uit :  
nummer  volgens boeknummer 
titel  alfabetisch volgens titel 
auteur  alfabetisch volgens auteur 
3 - soort - U zoekt ofwel in de titels van : 
boeken en mappen 
boeken 
mappen 
4 - filter - Vul één of meerdere filtertermen in, hetzij : 
titel  taalafhankelijk 
auteur 
land kies uit de beschikbare lijst  
Deze filters werken in combinatie met de knoppen in rubriek 6 :  
hoofdgegevens 
alle gegevens  
per land 
Door terug in het invulvak te klikken wordt de vorige zoekterm gewist.  Om de landenfilter 
te wissen moet de tekst geselecteerd worden en “enter” gedrukt. 
5 - onderwerp-filter - kies een onderwerp uit de lijst. 
Deze filter werkt in combinatie met de knop “per onderwerp” in 6.  Elk boek kan in 2 
rubrieken voorkomen. 
7 - Tijdschriften. 
beschikbaar  geeft een lijst van alle tijdschriften met detail van de nummers die in 

de bibliotheek aanwezig zijn (zonder rekening te houden of ze al 
dan niet uitgeleend zijn!)  

lijst  geeft een lijst van de tijdschriften zonder details 
 
Het Access bestand kan van de MKA website geladen worden via 
ftp://www.minerant.org/mka_bibliotheek.zip 
U kunt de volledige boekenlijst gesorteerd volgens de verschillende rubrieken ook 
raadplegen op de MKA-website : http://www.minerant.org/MKA/bibindex.html 
Elk boek komt hier maar in één rubriek voor.  De informatie over de mappen is hierin niet 
opgenomen. (Tip : zoek in deze lijst met Ctrl F !). 
 
Heeft u geen internet maar wel een computer met een Access2.0 (of hoger) programma 
dan kunt u het bestand op een diskette verkrijgen van de secretaris.  
 
Heeft u geen computer, dan kunt u in de bibliotheek zelf de boekenlijsten raadplegen.  De 
volgende lijsten zijn beschikbaar :  
 alfabetisch volgens titel  
 alfabetisch volgens auteur 
 volgens boeknummer 
 per land, alfabetisch volgens titel 
 per onderwerp, alfabetisch volgens titel : geologie, mineralogie, mineralen, … 
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* Tijdschriften 
 
Als u weet welke tijdschriften u in de bibliotheek kunt ontlenen dan heeft u alvast een 
eerste stap gezet.  Raadpleeg daartoe de lijst “Tijdschriftenbestand” in de bibliotheek of in 
het Access programma. Als u nu ook nog de inhoud ervan kunt achterhalen dan bent u al 
veel verder gevorderd en krijgt u misschien de gezochte informatie … 
 
Misschien, want hier beginnen de moeilijkheden : 
 trouwe lezers van Geonieuws (zoals u) volgen de rubriek ”Uit onze tijdschriften” voor 

de nieuwste uitgaven 
 soms verwijst een bibliografie bij een tekst naar een tijdschrift of boek en heeft u dus 

de juiste referentie 
 sommige tijdschriften hebben geen inhoudsopgave per nummer, noch per jaar, zodat 

u zelf moet bladeren 
 andere hebben wel een index per nummer, waarbij u toch nog altijd elk tijdschrift 

afzonderlijk ter hand moet nemen 
 de meeste tijdschriften publiceren evenwel een inhoudsopgave per jaar  (meestal in 

het laatste nummer, zoals in Geonieuws) wat het zoeken een stuk eenvoudiger maakt 
 slechts enkele tijdschriften verwennen u met een samenvattende afzonderlijke index 

over meerdere jaren die in de bibliotheek beschikbaar is, zoals : 
 

o Geonieuws Thematische Index, jaargang 1 tot 20, 1976-1995 
o Geonieuws Thematische Index, jaargang 1 tot 25, 1976-2000 
o Lapis Gesamtverzeichnis 1976-1986 
o Das Lapis Gesamtverzeichnis. Inhalt aller Lapis-Ausgaben von der Nr 1 bis 

Ende 1992 
o Mineralien-Sachregister des Aufschluss von Heft 1/1950 bis 4/1998 
o The Mineralogical Index. Volumes I-XIV 1970-1983 
o The Mineralogical Index. Volumes I-XXV 1970-1994  
o Inhoudsopgave 1947 t/m 1996 van alle publicaties der Nederlandse 

Geologische Vereniging 
o Mineralien-Welt  Register 1990-1999  
o Tables générales des matières des Tomes I à XX (1887-1906) et XXI à L (1907-

1941) du Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et 
d'Hydrologie 

 
De losse jaarlijkse indexen van een aantal tijdschriften zijn gebundeld aanwezig : 
 

o Mineralienfreund Inhaltsverzeichnis 1978, 1979, 1980 
o Mineralien Magazin 1977, 1979, 1980, 1981, 1982 
o Der Aufschluss 1999 
o Schweizer Strahler, Inhaltsverzeichnis 1985-1987 ; 1991-1993 ; 1997-1999 
o Publikatie-register Gea 1980 ; 1982-1986 ; 1985 ; 1987-1991 ; 1992-1996 
o Inhoudsopgave Grondboor en Hamer 1999 
o Rocks and Minerals index volume 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 

1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 
1999 

 
De actuele Geonieuws index van de jaargangen 1 tot 25 is ook beschikbaar in een 
Access 2.0 zoekprogramma dat kan geladen worden vanaf : 

ftp://www.minerant.org/geonieuws.zip 
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Heeft u een computer met Access2.0 (of hoger) dan kunt u het bestand ook verkrijgen op 
een diskette bij de secretaris. 
 

Het Access Geonieuws 
zoekprogramma : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - kies uit : 
lijst 
print voorbeeld 
printen 
2 - verschillende zoekmogelijkheden : 
zoek naar … elk mogelijk woord in de titels van de artikels 
chronologisch 
per onderwerp elk artikel kan in 3 onderwerprubrieken voorkomen 
per auteur  
per land 
3 - beschikbaar : overzicht van de oude Geonieuws-nummers die nog kunnen bijbesteld worden  
 
Van een aantal tijdschriften kan de inhoud eveneens via het web geraadpleegd worden : 
 American Mineralogist 

http://www.minsocam.org/Abstract_Search.html 
zoekmogelijkheid in de Abstracts of the American Mineralogist vanaf 1997 

 Bocamina 
http://www.bocamina.com/esp/revistas.htm 
inhoud per nummer vanaf het eerste nummer 

 GEA 
http://www.xs4all.nl/~geared/tijdschrift/tijdschrifthome.html 
inhoud per nummer vanaf 1999, inhoud oudere themanummers en inhoud nog 
voorradige niet-themanummers, geen globale index 

 Geologica Belgica 
http://www.ulg.ac.be/geolsed/GB/page2.htm 
abstracts vanaf volume 1 (1998) 

 Geology Today 
http://www.blackwell-synergy.com/Journals/issuelist.asp?journal=gto 
vanaf januari 1999 (volume 15) : inhoud per nummer, geen globale index 

 Geonieuws 
De actuele Geonieuws index van de jaargangen 1 tot 25 is beschikbaar op de 
MKA-website.  De alfabetische index per onderwerp kan geraadpleegd worden op : 
http://www.minerant.org/MKA/gnindex.html 
Elk artikel komt hier maar in één onderwerprubriek voor. 

 Grondboor en Hamer 
http://www.geo.uu.nl/ngv/grondboor-hamer/grondboor-hamer.htm 
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index per nummer vanaf 1998, en volledige index per onderwerp voor 1947-1996 en 
1997-1999 

 Lapidary Journal   
http://www.lapidaryjournal.com/archive/toc_home.htm 
index per nummer vanaf 1998, of per volume vanaf volume 50 (1996) 

 Le Cahier des Micromonteurs 
http://cri.ensmp.fr/afm/index-fr.html 
per nummer vanaf 1997, volledige index 1983-2000 per jaar en per onderwerp 

 Lapis  
LAPIS-Gesamtverzeichnis : http://www.lapis.de/gesamtvz/index.htm 
volledige index met indeling volgens : 
- Mineralien (3101) 
- LAPIS Mineralien-Steckbriefe (271) 
- Mineralien- und Gesteinsfotos (7779) 
- bemerkenswerte Eigenfunde (224) 
- Fundorte (2557) 
- Sachwörter (1413) 
- Autoren (2090) 
- Profi-Suche : hier kan met een willekeurig (Duits) woord worden gezocht 

 Mineralogical Record 
http://www.minrec.org/backissues.html 
per nummer vanaf 1970 (volume 1) en volledige index met zoekmogelijkheid in de 
titels met elk willekeurig (Engels) woord 

 Rocks and Minerals 
http://www.rocksandminerals.org/illustoc.htm 
inhoud per nummer vanaf mei 1998 (Vol 73(3)), geen globale index 

 Stein 
http://www.nags.net/info/stein.htm 
inhoud per nummer vanaf 1996 

 The Canadian Mineralogist 
http://www.mineralogicalassociation.ca/abstracts.htm 
vanaf volume 36 (1998), onderwerp en auteursindex per volume, volledige abstracts 
opvraagbaar 

 
MKA bibliotheek praktisch 
 
De bibliotheek is toegankelijk vóór elke maandelijkse vergadering in het lokaal van de 
Vlaamse Jeugdherberg van ~ 19.30 tot 20.00. 
De uitlening van de boeken en tijdschriften is gratis voor de leden. 
Ontleenformuliertjes zijn beschikbaar in de bibliotheek ; gelieve ze volledig en duidelijk in 
te vullen (naam, adres, lidnummer, boeknummer + titel, tijdschrifttitel + jaargang + 
nummer) !  
De uitleentermijn is 2 maanden.  Gelieve de ontleende werken tijdig terug te bezorgen, 
misschien wacht er iemand anders op ! 
 
Referenties : 
Tijdschriften in de MKA bibliotheek, Geonieuws 11(6) 112 (1986). 
Verenigingen en tijdschriften op het internet, Geonieuws 24(9) 202 (1999). 
Geonieuws Thematische Index Jaargang 1 tot 20, bijlage bij Geonieuws 20(10) (1995). 
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mineraal van de maand 
eugeniet 
 

rik  dillen 
 

Deze keer hebben we nog eens een echte "systematieker" als mineraal van de maand. 
Eugeniet is zeldzaam, pas recent in de natuur ontdekt, en toch hebben we er bijna 
allemaal (letterlijk) de mond van vol. Het is namelijk een zilveramalgaam, zoals ook 
vandaag de dag gebruikt wordt voor het opvullen van gaatjes ten gevolge van tandcaries. 
 
De formule is Ag11Hg2, wat in de praktijk in gewichtsprocent een analyse oplevert van 70 à 
76 % zilver en 23 à 28 % kwik. 
 
De meeste amalgamen die in de tandheelkunde gebruikt worden bevatten ook Sn. Door 
de legering Ag3Sn te mengen met kwik krijgt men een kneedbaar materiaal, dat 
naderhand erg hard wordt door de reactie 

5 Ag3Sn + 24 Hg      3 Ag5Hg8 + 5 Sn 
 

In de natuur komt een ganse reeks amalgamen voor : 
 

moschellandsbergiet Ag2Hg3 
schachneriet Ag1.1Hg0.9 
paraschachneriet Ag3Hg2 
luanheiet Ag3Hg 
eugeniet Ag11Hg2 
weishaniet (Au,Ag)3Hg2 
kolymiet Cu7Hg6 
belendorffiet Cu7Hg6 
loodamalgaam Pb2Hg 

 
Eugeniet is zilvergrijs van kleur met een zachte metaalglans, en vormt microkristallijne 
aggregaatjes. Het werd in 1992 voor ontdekt in de Zechstein-koperertsen in het Lubin-
Sieroszowice district in Zuid-Polen. Het komt er voor als korreltjes tot 4 mm met calciet, 
gips en hematiet in een dolomietgesteente. 
 
Men wilde het mineraal naar de Oostenrijkse mineraloog Eugene Friedrich Stumpfl 
noemen. Omdat die reeds stumpfliet op zijn naam had staan werd het dus eugeniet. En 
daarmee zijn wat meneer Stumpfl betreft de voor de hand liggende mogelijkheden 
uitgeput, want friedrichiet bestaat ook al... 
 
Eugeniet werd ondertussen nog op enkele andere plaatsen geïdentificeerd, o.a. in de 
Southwest mine, bij Bisbee, Zuid-Arizona. Hier gaat het om "korrels" van nauwelijks één 
micrometer groot (0.001 mm), ingebed in massieve cupriet. Deze minuscule korreltjes zijn 
uiteraard alleen waar te nemen met de electronenmicroscoop. Ons mineraal van de 
maand is hiermee vergeleken ronduit spectaculair, want de stukjes bevatten alle ten 
minste enkele mm² (tot 1 cm²!) eugeniet. Ze zijn afkomstig van Copiapo, Chili. 
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internet-nieuws 
 

rik  dillen 
 
't Is alweer een tijdje geleden dat deze rubriek nog eens verscheen. Niet dat er geen 
nieuws meer te rapen valt op het Internet, wel integendeel. Het aanbod wordt stilaan zo 
overweldigend, dat er geen doorkomen meer aan is. Naast de talrijke commerciële sites 
heeft elk tijdschrift, elk museum, elk instituut stilaan zijn website, en ook de privé-sites van 
verzamelaars beginnen serieuze vormen aan te nemen. Deze maand plaatsen we  toch 
nog eens even een aantal web-sites die ons bijzonder nuttig of interessant lijken in de 
schijnwerpers. 
 
Ph. Saget - AFM Bretagne heeft op zijn web-site een vertaaltabel Frans - Engels - Duits - 
Spaans - Italiaans, en geregeld worden er nieuwe termen in opgenomen. Wie zich 
geroepen voelt om er een Nederlandstalige kolom aan toe te voegen zal door de 
webmaster met open armen ontvangen worden ! 
Surf naar http://www.micromineral.org/dico-fr.html 
 
Niet zo ver van huis, in Nederland, heeft Robert de Jager een interessante web-pagina 
gemaakt helemaal gewijd aan agaat. Hij verzamelt al bijna 20 jaar agaten, vooral in 
Nederland en Duitsland. U kan terecht op http://agates.freeservers.com. Een deel van zijn 
verzameling wordt ook "tentoongesteld" op een andere website, nl. The Agate Page 
http://csd.unl.edu/csd/programs/agates/framegem.htm van Roger K. Pabian van de Con-
servation and Survey Division van Nebraska-Lincoln University. Hij heeft bijna 600 foto's 
van agaten op zijn web-site. En een bijzonder uitgebreid agaat-lexicon bevat ontzettend 
veel informatie over deze kwarts-aggregaten. De literatuur-afdeling van de web-page 
bevat eventjes 4453 referenties ! 
 

Rond de tijd dat u dit leest zal de ruimtesonde Cassini op 
het dichtste punt (bijna 10 miljoen kilometer) genaderd zijn tot 
Jupiter, waar ze langs "scheert" op haar weg naar Saturnus 
(aankomst voorzien in 2004). Sinds 1995 draait er al een 
kunstmaan, Galileo, rond Jupiter, en voor de wetenschap is 
vooral vanbelang dat men gedurende enkele maanden jupiter 
vanuit twee waarnemingspunten simultaan kan bestuderen, 
waardoor ruimtelijke informatie een stuk betrouwbaarder 
wordt. U kan dit spannende avontuur zo goed als live volgen 
op http://www.jpl.nasa.gov/jupiterflyby. 
 

Informatie over Japanse mineralen vind je op Hiroyasu's Private Mineral Museum. Ook 
heel zeldzame Japanse mineralen waarvan je bijna nooit foto's ziet komen aan bod. Surf 
naar http://village.infoweb.ne.jp/~hiroyasu/combi.htm.  
 
Nog andere foto's van zeldzame mineralen, namelijk foto's van mineralen van de wat 
ongewonere metaalionen, zoals bv. de zeldzame aardmetalen, tantaal, niobium, lithium, 
rubidium, scandium, thorium vind je op de (eveneens Japanse) website van K. Shimizu 
(alias "Simsim"), Rare Elements Mineral Collection. Surf naar http://www.asahi-
net.or.jp/~dj9k-smz/remc/remc.html. Enkel dit deel van de website is in het Engels (met 
wat verloren gelopen Japans), de andere pagina's van de site zijn in het Japans. 
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Sommige software paketten (o.a. Outlook 2000) zullen je bij het openen van zo'n web-
page vertellen dat software moet geladen worden van Microsoft omdat niet alles 
behoorlijk kan weergegeven worden. Of je als Nederlandstalige die geen kursus Japans 
gevolgd hebt nu   op je scherm ziet verschijnen, of è’¸‚«‚ ‚è‚ª‚Æ‚¤‚² (citaat uit de 
bewuste website) zal wellicht weinig verschil maken. Op de vraag naar een download 
"cancel" drukken dus... 
 
Wie op vakantie wil gaan naar het "buitenverblijf" van wijlen Napoleon, Elba, moet zeker 

de web-site "Speciale Isola d'Elba" bezoeken : 
http://www.webmineralshop.com/articoli/elba_ita.htm. Je vindt er 
hints en foto's m.b.t. de mineralenvindplaatsen van Rio Marina (pyriet 
en hematiet, hedenbergiet en ilvaiet), Punta Calamita, San Piero 
nell'Elba enz. 
 

Dit is een link die goud waard is. Je gebruikt deze URL gewoonweg als een compleet 
naslagwerk over mineralogie. 
Het is een bijzonder handige site 
om met behulp van bekende 
gegevens een mineraal terug te vinden. Er zijn databanken beschikbaar met de volledige 
klassificering van de mineralen volgens Strunz, volgens New Dana's Mineralogy en 
andere systemen. Je kunt een lijst maken van alle mineralen gerangschikt volgens hun 
belangrijkste X-stralendiffractiepieken, volgens hun fysische eigenschappen (densiteit, 
hardheid, splijting...), je kunt mineralen zoeken die een bepaald element bevatten, of per 
kristalsysteem enz. Verder bevat de site zeer veel foto's, ook van zeldzame mineralen. Dit 
is dus een welkome aanvulling bij de CD-ROM "Photo-atlas of minerals". Deze link hoort 
absoluut bij je favorites te staan, klaar voor gebruik ! Klik op http://www.webmineral.com/. 
 
Een andere bijzonder interessante database is te vinden via de website van Athena : 
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html. Ook hier vind je diverse 

classificatiesystemen en zoekmogelijkheden, en natuurlijk ook weer tal 
van foto's, ook van zeldzame mineralen. Op deze site kan je op een 

handigere manier dan de vorige combinaties van elementen opgeven 
waarop moet gezocht worden, en ook vermelden welke elementen niet 
mogen aanwezig zijn. Je hoeft echt maar het halve etiketje op je 
specimen te kunnen lezen om de juiste gegevens terug te vinden. Als 

je "tass" invult vind je onmiddellijk (o.a.) vantasseliet. Typ je bij de 
vindplaatsendatabank "bih" dan kom je bij Bihain, Belgium en het 

erbijhorende vantasseliet uit. 
 
Alweer heel instructief is de website van de Universiteit van Bristol (UK) 
http://www.gly.bris.ac.uk/www/teach/opmin/mins.html. Hier krijg je een gevulgariseerde 
kursus voorgeschoteld met als titel : "Minerals under the microscope", 
waarmee dan wel de polarisatiemicroscoop bedoeld wordt. 
 
Op de Mineral Spectroscopy Server van het California Institute of 
Technology vind je nog veel meer wetenswaardigheden over optische 
eigenschappen van mineralen : http://minerals.gps.caltech.edu/. Een 
bezoek zeker waar is bv. de pagina over dendriet-mineralen. 

ELBA 
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op stap in okerland 
vaucluse, frankrijk 

a.  quadens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 26 juni 2000 vertrokken we om een uur of vier ('s morgens) naar de 
"Okerstreek", gelegen in de Vaucluse in Zuid-Frankrijk, meer bepaald in de omgeving van 
Apt en Roussillon. 
 
De streek is gelegen in de Provence, ten zuiden van de Mont Ventoux, ten oosten van 
Orange en Avignon, en ten noorden van de Montangne de Lubéron. Er heerst een heel 
mild klimaat en de zon schijnt er gemiddeld 2800 uur per jaar. Daardoor is de streek ook 
zeer gekend voor de wijnbouw, met als meest gekende de Côte du Ventoux en de Côte 
du Rhône. De afstand Antwerpen-Roussillon bedraagt ongeveer 1100 km. 
 
Na de nodige verkeershindernissen genomen te hebben geraakten we 's avonds laat in 
Orange. We installeerden ons op de camping "Le Hameau Familial" in het dorpje 
Saillans... plaats genoeg, mét zwembad en een tweehonderd meter van de grote baan (D 
950) verwijderd. Na 1066 km konden we eindelijk in onze slaapzak kruipen. Wat later 
zouden we ervaren dat er 50 meter achter de camping een baan liep, de Bison futé naar 
Marseille, waar het allerzwaarste vervoer vanaf zo'n 6 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds 
de overigens prima camping terroriseerde. Maar achteraf beschouwd, de muggenbeten 
én de verkeersdrukte daargelaten, was het niet zo slecht. Plaats zat rond de tent en de 
boom waar we onder stonden had langwerpige smalle roodroze bessen die héérlijk 
smaakten. Het bleek een moerbezieboom (mûrier) te zijn met alle dagen verse rijpe 
vruchten, die we nog nooit gezien hadden. 
 
Vanop de camping kon je in de verte, zo'n 35 km verder, de veelgeroemde, en door alle 
amateurfietsers gevreesde Mont Ventoux zien... prachtig ! Na enkele dagen de omgeving 
te hebben verkend vertrokken we richting Apt en Roussillon. We namen de meest 
toeristische weg, door de bergen, de Col de Murs, van Carpentras over Venasque. Bijna 
honderd bochten in een bosrijke heuvelachtige omgeving !  
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Okerafzettingen in 
Roussillon. Bemerk de 

aardpyramiden 
(kegelvormige afzetting 

bovenaan beschermd 
tegen erosie door de 
regen door een grote 

steen). Foto A. 
Quadens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Roussillon vind je een bord "Sentier des ocres", en "Chaussée des Géants", en dan 
kan het niet meer misgaan. Roussillon  is een schilderachtig dorpje met een prachtige 
ligging op het hoogste punt van de heuvels (390 m) tussen het dal van de Coulon en het 
Plateau de Vaucluse. De opvallende heuvels zijn okerrotsen. 
 
De streek van Apt-Roussillon is een van de 
belangrijkste gebieden in Frankrijk waar oker wordt 
gewonnen en verwerkt ; er is nog één fabriek in 
werking. De okerlagen zijn soms wel 15 m dik. Ook 
werd ondergronds gewerkt, maar de gangen zijn nu 
in gebruik als champignonkwekerijen. 
 
De onbewerkte oker is een mengsel van leemzand 
en limoniet. Het begrip limoniet (dit is géén 
mineraalnaam !) werd uitgebreid uitgelegd in een 
vroeger nummer van Geonieuws, 25(4), 86 (april 
2000). Eerst wordt het okerhoudende gesteente 
gewassen met water om de onzuiverheden te 
verwijderen. Dan komt de "bloem" bovendrijven, die 
vervolgens door het water wordt meegevoerd naar 
een bezinkbak. De oker die na dit proces wordt 
verkregen, wordt in de buitenlucht te drogen 
gelegd. Daarna wordt de oker fijngemalen en 
gezeefd en soms nog in een oven gebakken om 
een donkerdere tint te verkrijgen. Dit levert het 
uiterst fijne, zachte poeder op dat wordt gebruikt 
voor de bereiding van muurkalk en verf. Als 
grondstof vormt het ook de basis voor de bloeiende 
keramische en email-industrie. Er zijn talrijke ver-
schillende natuurlijke tinten van oker. 
 
Door de goede kwaliteit van de oker die in de 
Vaucluse wordt gewonnen is Frankrijk één van de 
belangrijkste okerproducenten met een jaarlijkse 
productie van 300000 ton. De gevels van de 
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woningen in de streek zijn een bewijs van 
de okerwinning. In het dorp is ook een oude 
okergroeve opengesteld voor een bezoek. 
 
De okerlagen werden gevormd toen de 
Provence 600 miljoen jaar geleden 
overspoeld werd door de zee. Tijdens het 
Secundair (220 miljoen jaar geleden) werd 
het continent ten gevolge van erosie 
afgevlakt. Door de veranderende 
zeespiegel en het materiaal afkomstig uit 
de bergen uit het primaire tijdvak werden er 
sedimenten afgezet waaronder kalksteen 
en mergel, die zich ontwikkelden tot 
regelmatig parallel lopende gesteentelagen. 
Gedurende het tertiair (ongeveer 60 miljoen 
jaar geleden) deden zich een aantal 
ingrijpende tectonische bewegingen voor 
(met o.a. de vorming van de Pyreneeën en 
de Alpen), waardoor de sedimenten 
omhoog geduwd werden. Deze 
ontwikkeling zette zich verder tijdens het 
quartair (vanaf ongeveer 2 miljoen jaar 
geleden). De zee trok zich tenslotte terug 
tot wat nu de Middellandse zee is, en de 
oker-sedimentlagen kwamen door erosie 

aan de oppervlakte. 
 
Er is nog een tweede plaats die zeer interessant is , namelijk "Le Colorado Provençal de 
Rustrel". Op de geologische kaart van Frankrijk (te koop bij de BRGM, B.P. 6009, F-
45060 Orléans Cédex 2, France) had ik gezien dat er in de omgeving van Gignac oude 
groeven aangeduid waren. 
 
In Gignac merkten we een groot bord met de vervaarlijke tekst "Ten strengste verboden 
de gemeentelijk wegen te verlaten, zéér gevaarlijk". Na een paar km langs de D 22 in de 
richting van Apt merkten we een bord "Colorado Provençal de Rustrel". We schaften ons 
een foldertje aan met de bewegwijzerde paden en trokken erop uit. De oker was er heel 
mooi, maar veel lichter van kleur dan de groeve in Roussillon. We verdwaalden zowaar 
min of meer in de groeve, maar een arbeider die met een bulldozer aan het werk was 
hielp ons de weg terug te vinden. Bij een volgende vakantie staat dit gebied zeker terug 
op ons programma ! 
 
Er is in Roussillon ook nog één fabriek in werking, de "Usines Mathieu", en in Gargas zou 
ook nog een groeve in werking zijn. 
 
Over enkele maanden mag u op een van de MKA-vergaderingen een prachtige diareeks 
over dit onderwerp verwachten. 


