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mka-kalender 
 
 
Vrijdag 4 oktober 2002 

 

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h.  
 
 
 
 
Piet Knijnenburg, onze geoloog uit het "Iets Hogere Noorden", neemt ons vanavond mee naar één 
van zijn favoriete bestemmingen. Velen onder ons zijn via de diverse beurzen wel vertrouwd met 
de typische Marokkaanse fossielen en mineralen. Slechts weinigen onder ons hebben echter ter 
plekke verzameld. Piet bezocht dit fascinerende land reeds meermaals, schoot er prachtige dia's 
en bracht tal van interessante specimens mee, waarvan hij ons een selectie zal laten zien. Dat 
deze voordracht doorspekt is met de nodige anekdotes, hoeft uiteraard geen betoog... Niet te 
missen, dus ! 
 
 

Vrijdag 11 oktober 2002 

 
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 transacties, identificaties, tombola, afspraken voor privé-ex-

cursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig 
babbeltje... Aanbod van de maan(d) : maanstenen... grapje, natuurlijk... kon 
het niet laten... 

 
20.30 h 
 
 
 
 
Axel Emmermann aan u voorstellen is gewoon niet nodig... Zijn naam heeft wereldwijd in alle 
kranten gestaan, haalde de hoofdpagina van de website van CNN, leverde dankbrieven op van de 
FBI, een hele reeks uitgebreide interviews op televisie... tot een bloemstuk van de burgemeester 
van Mortsel toe. En God weet wat komt er nog allemaal op hem af... Vele honderden e-mails en 
tientallen telefoongesprekken verder blikt hij terug op een bewogen periode uit zijn leven (en dat 
van de MKA). Hij had het zelf nooit beseft, maar hij heeft geschiedenis geschreven. U had nooit 
gedacht nog ooit bij de MKA een voordracht te horen in samenwerking met... de FBI. U hoort het 
hele verhaal uit eerste hand, vanaf het eerste e-mailtje van "Orb" tot vandaag, meer dan twee 
maanden na de arrestatie van de dieven. Dat de dieven geklist werden dag op dag 33 jaar nadat 
Neil Armstrong voor het eerst voet op de maan zette zal wellicht toeval zijn. Dat je deze avond niet 
mag missen is vanzelfsprekend. Minder vanzelfsprekend zal zijn of we stoelen genoeg zullen 
hebben ! We hebben zelfs een korte film gemaakt met een montage van de TV-interviews. 
 

Axel EMMERMANN 
Hoe een maansteentje rollen kan 

Piet KNIJNENBURG 
Marocco 
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Zaterdag 12 oktober 2002 
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Onderwerp : de brekingsindex van cabochons meten 
Cabochons zijn stenen met een bol of gebogen geslepen bovenvlak. In tegenstelling tot 
gefacetteerde stenen met gepolijste effen platte vlakken vereist het meten van de bre-
kingsindex van cabochons een aparte techniek. Vandaag wordt deze techniek uiteenge-
zet en wordt er praktisch mee geoefend. Iedereen wordt verzocht om enkele cabochons 
mee te brengen zodat er voldoende oefenstenen aanwezig zijn. 
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mka-nieuws 
 
 
 

De werkgroep edelsteenkunde naar Noord-Holland 
Montigny 
Midden november organiseert de Werkgroep Edelsteenkunde een uitstap naar Noord-
Holland. De leden van de Werkgroep nodigen daarbij iedereen uit die belangstelling heeft 
(en voor zover plaatsen beschikbaar zijn). Het programma is als volgt (wijzigingen 
voorbehouden):  
 
Vrijdag 15 november 
Tegen 20:00 uur aankomst in hotel REBOSCH, een recreatieboerderij in Schoorl (Noord- 
Holland, reisweg volgt nog). We hebben het hele hotel ter beschikking, en er wordt voor 
een avondmaal gezorgd. 
 
Zaterdag 16 november 
 ontbijt 
 's ochtends bezoek aan de Hoge Flux Reactor (een kernreactor) gelegen in de duinen 

te Petten (uitsluitend voor personen boven de 16 jaar) en aan enkele laboratoria waar 
u kan kennismaken met apparatuur zoals de x-stralendiffractometer, de microsonde, 
en elektronenmicroscopen. 

 middagmaal 
 na de middag bezoek aan het parfumflessenmuseum te Winkel (iets heel anders maar 

best interessant) en als er tijd over is en het weer gunstig dan maken we nog een 
gezellige wandeling door de bossen en duinen. 

 Indonesisch buffet met alles erop en eraan. 
 
Zondag 17 november 
 ontbijt, vrije voormiddag 
 's namiddags bezoek aan het Teylers museum te Haarlem (het oudste museum van 

Nederland, met o.a. een verzameling mineralen, edelstenen, fossielen, oude 
wetenschappelijke instrumenten, oude boeken en dat alles uit de 18de eeuw). 

 vanuit Haarlem gaat u zuidwaarts richting België. 
 
De kostprijs van dit weekend bedraagt 78 euro per persoon. In dit bedrag is inbegrepen: 
 logies op basis van een tweepersoonskamer (dus per twee komen a.u.b. of anders 

kamer delen) 
 2 ontbijten (zaterdag en zondag) 
 2 avondmalen (vrijdag en zaterdag) waarvan op zaterdagavond een Indonesische 

rijsttafel in buffetvorm 
 1 middagmaal (zaterdag) 
 bezoek aan de kernreactor en aan de laboratoria voor microstructuuronderzoek 
 bezoek aan het parfumflessenmuseum 
 bezoek aan het Teylers museum 
 
Niet inbegrepen: 
 verplaatsing naar Noord Holland (met eigen vervoer, liefst met elkaar afspreken) 
 dranken. 
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Dit is een spotprijs, maar er is maximaal plaats voor 30 personen. Om een en ander goed 
te kunnen voorbereiden en te organiseren moeten we tijdig weten wie meegaat. Gelieve 
daarom van tevoren even te verwittigen als u wil meegaan (dat is handig i.v.m. de plan-
ning en de beschikbaarheid van kamers). Dat kan door: 
 een e-mail naar:   paul @minerant.org 
 een telefoontje naar Paul Tambuyser : +31 226 39 42 31 
 of een telefoontje naar zijn ouders: 03 325 03 93 
 
Vervolgens stort u 78 euro per persoon op bankrekening 063-1563463-52 bij Dexia Bank 
t.n.v. Paul Tambuyser, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg, Nederland 
met de vermelding : uitstap. 
 
 

Tentoonstelling in het Diamantmuseum te Antwerpen 
 

De Hoge Raad voor Diamant (HRD) organiseert van 10 oktober tot 
10 november 2002 de prestigieuze tentoonstelling ” Living Dia-
monds, Fauna en Flora in het diamantjuweel tot 1960” in het Dia-
mantmuseum in Antwerpen. Op woensdag, 9 oktober 2002 zullen 
Prins Filip en Prinses Mathilde de tentoonstelling officieel inhuldi-
gen. Fauna en Flora. Het thema illustreert hoe dieren en planten 

werden afgebeeld in diamantjuwelen van de 17de tot de 20ste eeuw. 
 
De tentoonstelling Living Diamonds loopt van 10 oktober tot 10 november 2002 in het 
Diamantmuseum, Koningin Astridplein 19-23, 2018 Antwerpen. Het museum is 7 dagen 
op 7 open, van  9 tot 18 uur. Inkomprijs :10 euro.  
 
Omwille van de strenge veiligheidsmaatregelen zal het museum voor de opbouw en  
afbraak van de expositie uitzonderlijk gesloten zijn op zondag 6 oktober, op 11 en 12 no-
vember; op 7, 8 en 9 oktober is het museum geopend maar niet de schatkamers. Door het 
uitzonderlijk karakter van deze prestigieuze tentoonstelling en het verwachte hoge bezoe-
kersaantal zal alle aandacht gaan naar “Living Diamonds” en is het museum zelf tijdens 
de expositie slechts beperkt bezoekbaar (audiogidsen zijn niet beschikbaar).  
 
Vooraf reserveren is aan te raden, want er zijn slechts 30.000 tickets beschikbaar voor de 
duur van de expositie. Voor reservatie kan u terecht op +32 (0)3 2024892. Meer informa-
tie vindt U ook op de website van het diamantmuseum : 
http://www.diamonds.be/hotnews/index.htm.  
Binnenkort mag u in Geonieuws een uitgebreid artikel verwachten over het nagelnieuwe 
interactieve diamantmuseum. We kunnen u alvast verklappen dat een bezoek echt wel de 
moeite loont ! 
 
 

Sclaigneaux  
 
Een artikel over Sclaigneaux dat gepland was voor dit nummer is moeten wijken voor de 
actualiteit. Wie zijn nieuwsgierigheid niet meer de baas kan, kan alvast terecht op de 
volgende URL : http://www.minerant.org/MKA/sclaigneaux.html. 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 

 
 
11-13/10 I FERRARA.  Beursgebouwen, hal 1, Via Bologna 534. 8.30-19.30 h. Beurs. 

<info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com  Opgelet : foutieve 
datum in diverse tijdschriften ! 

12/10  BE VIEN-ANTHISNES.  Salle du Val Pierrys. Ruil-beurs. 
12-13/10 F L'ARBRESLE (69).  Salle des Fêtes, route de Paris. Beurs. 
13/10  BE NAMUR.  Arsenal de Namur. Beurs. 
13/10  NL WINTERSWIJK. Slotboom, Ambachtstraat 61. 10-17 h. Beurs (M-schelpen) 
13/10  NL BREDA. Inslag Sportcentrum, Nieuwe Inslag 99. 10-17 h. Beurs (M). 
18-20/10 D OLDENBURG.  Weser-Ems-Halle. Beurs. <info@weser-ems-halle.de> 
18-20/10 E VALLADOLID.  Colegio Santa Maria la Real. Beurs. 
19-20/10 D FRANKFURT-HÖCHST. Jahrhundert-Halle Frankfurt-Höchst. 11-18 h. Beurs (E) 
19-20/10 D FRANKFURT-BORNHEIM. Pfarrzentrum, Berger Strasse 135. Beurs (M-F). 
19-20/10 D FREIBURG IM BREISGAU. Neue Messe, Halle 3 (luchthaven). 10-18/10-17 h. Beurs. 
19-20/10 D GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. Beurs (M). 
19-20/10 A NEUDÖRFL/WIENER NEUSTADT. Hotel Martinihof. 9-16 h. Beurs (M-F-E). 
19-20/10 A WIEN. Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
19-20/10 F LE MANS (72). Hôtel de Ville d'Arnage. Ruil-beurs. 
19-20/10 F TOULON/LA VALETTE-DU-VAR (83). Salle C. Couros, Lees Espaluns. Beurs. 
19-20/10 F PARAY-LE-MONIAL (71).  Tour Saint-Nicolas, Place de l'Hôtel de Ville. Beurs. 
19-20/10 CZ PRAHA. Menza VSE, Italska ul Praha 3 Zizkov. 8-17/8-15 h. Beurs. 

<petra.burdova@nm.cz> 
19-20/10 I DOMUSNOVAS (CA). Beurs (M-F). 
20/10  NL NIJMEGEN. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. 10-17 h. Beurs (M). 
20/10  D BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkampstrasse. 11-17 h. Ruil-beurs (M-F). 
20/10  D EHRENFRIEDERSDORF. Mineralogisches Museum. 10-17 h. Beurs (J-E). <zinngrube-

ehrenfriedersdorf@t-online.de> www.zinngrube.de 
20/10  D OBERTSHAUSEN. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
20/10  D ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). 
20/10  A STEYR. Stadtsäle. 9-16 h. Beurs (M)F). 
20/10  D ZWICKAU. Ballhaus "Neue Welt". 10-16 h. Beurs (M). 
20/10  F COURPIERE (63).  Salle d'Animation. Ruil-beurs. 
25-27/10 D MÜNCHEN. Neue Messe Riem. 9-18 h. Beurs (M-F-J-E). www.mineralientage.de 
26-27/10 DK RANDERS. Assentoft-hal. 10-17 h. Beurs (M). 
26-27/10 F CERNAY (Elzas).  Espace Grün. 9-19/9-18 h. Beurs (M-F). 
26-27/10 F REIMS (51). Caveau du Champagne Jacquard. Beurs. <armp@libertysurf.fr> 
26-27/10 I CESENA (FO). Beurs (M-F)?. 
26/10  A GMUNDEN. stadtmuseum. 9-17 h. Beurs (M-F). 
26-27/10 CH SOLOTHURN. Landhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
26-27/10 A WIEN.  Schwendergasse 41. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
27/10  NL AMSTERDAM. Sportcentrum, De Boelenlaan 46, Amsterdam-Buitenveldert (bij het RAI-

station). 10-17 h. Beurs. <evenement.administratie@gea-geologie.nl>, 
www.gea.geologie.nl 

27/10  D MARBURG.  Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F). 
1/11  D GÄUFELDEN. Bürgerhalle Gäufelden-Tailfingen. 10-18 h. Beurs (M-F). <ewald.eipper@t-

online.de> 
1/11  D INGOLSTADT. Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M). 
1/11  I FAENZA (RA). Beurs (M-F-E-schelpen) 
1-3/11  A INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstrasse. 10-18/10-18/10-17 h. Beurs (M). 
1-3/11  D SANKT-INGBERT. Stadthalle, Am Markt 6. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

<sfolz@st-ingbert.de> 
1-3/11  D BERLIN. Messegelände am funkturm, Messedamm 22 (Charlottenburg). 10-18 h. Beurs 

(M-F-J). 

Voor andere beurzen begin oktober 2002  verwijzen we naar het vorige nummer op p. 149 
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1-3/11  D STUTTGART-KILLESBERG.  Messegelände. 10-18 h. Beurs (M-F). www.kristall-
galerie.de. 

1-3/11  CZ TISNOV. Sokolovna en gymnasium. 14-20/8.30-18/8.30-16 h. Beurs (M). 
sokoltisnov.min@wo.cz> www.mineral.cz/tisnov 

1-3/11  A WIEN. Festsaal, Längenfeldgasse 13. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 
<otto.lang@salzburg.co.at> www.mineralienmessen.at 

1-3/11  F SAINT-RAPHAËL (83).  Palais des Congrès, Port Santa Lucia. Beurs. 
1-3/11  F MONTPELLIER-LATTES (34).  Las de Saporta, route de Palavas. Beurs. 
1-3/11  GR ATHENE. Hotel royal Olympic, 28 Diakou Street. Beurs (M-F-J-E). 
2/11  NL PURMEREND. Partycentrum "De Doele", Koemarkt 56. 10-17 h. Beurs (M). 
2/11  D BAD KÖSEN.  Hotel "Schöne Aussicht". 9-15 h. Ruil-beurs (M). 
2/11  D MAGDEBURG. Erich-Weinert-Strasse 27. 10-16 h. Ruil-beurs (M). 
2/11  D PÖHLA. Luchsbachtal, Bergbaugelände. 9-16 h. Beurs (M). 
2/11  F CHAMONIX (74). Hôtel Le Morgane, av. de l'Aiguille du Midi. Beurs (M). 
2-3/11  RO BAIA MARE. Liceul Vasile Mucaciu, St. Culturi 2. 9-18/9-17 h. Beurs (M-F-E).  

<ampgarbm@alphanet.ro> 
2-3/11  D ENNEPETAL. Haus ennepetal. 10-18/10.30-17 h. Beurs (M-E). <chagemann@aol.com> 
2-3/11  D HEIDENHEIM. Konzerthaus. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J). <veranstaltungsbuero-

ehlert@t-online.de> 
2-3/11  D KATZELSDORF/WIENER NEUSTADT. 9-16 h. Beurs (M-F-E). 
2-3/11  A KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 H. Beurs (M). 
2-3/11  D STUTTGART/FELLBACH. Schwabenlandhalle. 11-18/10-17 h. Beurs (M-F). <jo-

esche@tesionmail.de> 
2-3/11  F SURGERES (17). Salle du Castel Park. Beurs. 
3/11  NL ROTTERDAM. Holiday Inn Hotel, Schouwburgplein 1. 10-17 h. Beurs (M-F). 
3/11  D GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
3/11  D LEHRTE/HANNOVER.  Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Strasse 16. 11-17 h. Beurs. 
3/11  A MICHELDORF. Volksschule. 9-16 h. Beurs (M-F). 
3/11  D TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
3/11  A YBBS. Volksheim. 9-17 h. Beurs (M). 
9/11  F BOSMIE-L'AIGUILLE (87).  Salle georges Bizet. Ruil-beurs. 
9/11  CH AARAU. Ladenstrasse Tellizentrum. 8-17 h. Beurs (Zwitserse M). 
9-10/11 F LANGON (41). Salle des Fêtes. Beurs. 
9-10/11 F NICE (06). Parc Phoenix (salle Emeraude), 405 Promenade des Anglais. 
9-10/11 F LES PENNES MIRABEAU (13).  Centre Victor Hugo, 3 chemin du Val Sec. Beurs. 
9-10/11 F ILLKIRCH (67). Salle des fêtes municipale, 158 route de Lyon. Beurs. 
9-10/11 D DORTMUND. Westfalenhallen. Beurs. www.westfalenhallen.de. 
9-10/11 F ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.  Salle des fêtes municipale, 158 route de Lyon. Beurs. 
9-10/11 A KORNEUBURG. Stadtsaal (naast Rathaus). 9-17 h. Beurs (M-F). 
 

9-10/11  B LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
    Tentoonstelling "Splendeurs du Katanga". 

   Info : De heer Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy 
     Tel. 085 232939 

 
9-10/11 A LINZ-LEONDING. Kürnberghalle, Limesstrasse 8. Beurs. <otto.lang@salzburg.co.at> 

www.mineralienmessen.at. 
9-10/11 A WIEN. Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs. 
9-11/11 F ANGERS (49). Salle des Greniers Saint-Jean, Place du Tertre. Beurs. 
10/11  CH BERN. BEA Bern Expo, Halle 310. 9-18 h. Beurs (M-F). 
10/11  NL ENSCHEDE. Vrijhof (Univ. Enschede) , Hengelosestraat. 10-17 h. Beurs (M-F). 
10/11  NL OSS-RUWAARD. Den Iemhof, Sterrebos 35. 10-17 h. Beurs (M). 
10/11  D HILDESHEIM. Parkhotel Berghölzchen. 9.30-17 h. Beurs (M-F). 
10/11  D MOSBACH. Mehrzweckhalle Schaafheim-Mosbach. 9-17 h. Beurs. www.naomev.de 
10/11  F SAINTES (17). Maison S. Debouard, 31 rue Cormier. Ruil-beurs. 
10/11  I VARESE. Ville Ponti, P. le Litta 2. Beurs (M-F). 
15-17/11 F LYON (69). Espace Tête d'or, 103 Bd. de Stalingrad, Villeurbanne. 
16/11  NL ZWIJNDRECHT. Develstein College, Develsingel 5. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 
16-17/11 B MONTIGNY-LE-TILLEUL. Centre Culturel, rue Wilmet. Ruil-beurs (M-F) van 4M. 

<francis-hubert@advalvas.be> 
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17/11  BERCHEM.  Alpheusdal. Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 
  Info :  Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. 
    Tel. 03/6517926. 
    http://www/acam.be/fairs/intergem  -  <info@acam.be> 

 

 

 
 Hier begint het verhaal... in 1969... 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen  
     S schelpen E edelstenen 
 
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, liefst per e-mail.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
16 november 2002, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD  Zwijndrecht
Info (00 31) (0) 78 6156615

<nicokuik@hetnet.nl>

Internationale beurs van mineralen en fossielen
16 november 2002, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD  Zwijndrecht
Info (00 31) (0) 78 6156615

<nicokuik@hetnet.nl>
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maanstenen in belgië 
 

rik  dillen 
 
De MKA naar de maan !? 
 
Wie in de week van 22 juli 2002 niets heeft gezien en/of gehoord over de Hitchcock-
achtige thriller die de Mineralogische Kring Antwerpen in het algemeen en Axel Emmer-
mann in het bijzonder overkwam moet wel haast op een onbewoond eiland gezeten heb-
ben. Alle media hebben er uitvoerig over bericht, en in zowat alle kranten ter wereld, van 
Finland tot Tuvalu, van Houston tot Antwerpen, werd Axel plots een held en de MKA een 
uiterst respectabele vereniging. Dat verhaal laten we aan Axel over. 
 
Dit was niet de eerste thriller die de MKA meemaakte in verband met maanstenen. In 
1978 slaagden we erin, vooral dank zij de persistentie van onze toenmalige ondervoor-
zitter Lourens Wals (naar wie trouwens lourenswalsiet genoemd werd) een maansteen in 
bruikleen te krijgen van de NASA als publiekstrekker op Minerant. Ook dit was een 
belevenis (bijwijlen eerder een nachtmerrie) die degenen die het van nabij hebben mee-
gemaakt, niet licht zullen vergeten. 
 
Het was iets meer dan een week voor de beurs dat wij van de ambassade van de Vere-
nigde Staten in Brussel bericht ontvingen dat de maansteen inderdaad tijdig zou bezorgd 
worden. Voor de radio (BRT1, Radiorama, 19 mei 1978) werd dit huzarenstukje door onze 
ondervoorzitter prompt "de reis om de wereld in tachtig brieven" genoemd. Ook toen was 
de aandacht van de media uitbundig, met een radio-interview van Bob De Richter  
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met Lourens Wals, Paul Van hee en Rik Dillen van meer dan een half uur, dat een paar 
dagen ervoor was opgenomen. Meer dan ooit bleek dat je zelfs in een half uur nog geen 
fractie van de geestdrift van de MKA kan weergeven. Dat bleek o.a. uit het antwoord van 
onze ondervoorzitter op de vraag : "Denkt u de maansteen nog op tijd hier te krijgen ? " - 
"Op dit ogenblik bevindt het maanmateriaal zich nog in Frankfurt; da's niet zo ver... 
desnoods doen we het te voet !" Er was toen nog geen e-mail, en enkele telefoon-
rekeningen van bestuursleden van de MKA moeten die week behoorlijk opgelopen zijn. 
 
De organisatoren kwamen in spoedvergadering bijeen om te bespreken hoe aan deze 
meevaller, die plots uit de lucht (vanop de maan) kwam gevallen nog de nodige ruchtbaar-
heid kon gegeven worden. De pamfletten en affiches waren immers al lang verspreid, en 
de uitnodigingen verstuurd. Uiteindelijk werd het hele publicitaire gedoe dan maar over-
gedaan : op de nog beschikbare strooibriefjes werd in het rood "Tentoonstelling maange-
steente" bijgedrukt, en op de nog beschikbare affiches kwam een strook met dezelfde 
tekst. 
 
"Wie naar de maan wil lopen kan dit binnenkort gemakkelijk doen...", zo begon de tekst 
die aan de persmensen werd bezorgd via het agentschap Belga. Dat moest toen nog per 
telex...  
 
En dan kwam de grote dag... vrijdag 19 mei 1978. Dat het in bruikleen krijgen van een 
echt stukje maansteen niet zo eenvoudig was zouden we aan den lijve ondervinden. Tot 
drie keer toe werd ons een nieuw tijdstip meegedeeld waarop de maansteen aan de MKA 
zou worden overhandigd. Om 11.30 h kregen we in de Handelsbeurs een telefoontje 
(GSM's waren nog niet uitgevonden, er was enkel een publieke telefoon) dat de maan-
steen om 13.00 h zou aankomen. We hadden dus nog nét 90 minuten om voor een 
bankkluis en bewaking te zorgen. Een bezoek aan een vijftal van de 13 verdiepingen van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Van hee en Albert 
Vercammen met de 
legendarische maansteen-
kist. Foto Rik Dillen, 19 mei 
1978. 
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het Antwerpse politiegebouw 
leerde ons al gauw dat per-
manente politiebewaking zo 
goed als onbetaalbaar was. 
Wat voor elke kermiskoers 
door de gemeenschap wordt 
betaald moest bij ons uit de 
MKA-kas komen... 
Daarenboven bleek geen 
enkele bank in Antwerpen 
over een kluis van 100 X 60 
X 50 cm te beschikken. 
Gelukkig vonden we een di-
rectielid van een maritiem 
kantoor bereid om ons een 
kluis ter beschikking te 
stellen. Het was toen... 12.55 h, en enkele minuten later kwamen de vertegenwoordigers 
van de Amerikaanse ambassade aan met de maansteen. De bewuste kluis werd 
zorgvuldig geïnspecteerd, en eindelijk konden we de zo gegeerde maansteen in 
ontvangst nemen. Op de vraag voor welk bedrag wij het kleinood moesten verzekeren 
tegen brand en diefstal kwam het laconieke antwoord : "Voor de prijs van een nieuw 
Apollo-programma, met alles erop en eraan..." Met andere woorden, zoiets is in principe 
onverzekerbaar, omdat de vervangwaarde irreëel wordt. 
 
Het was een stukje breccie van 89 gram, 3.9 miljard jaar oud, dat door astronaut Duke 
was opgeraapt in de Plum-krater tijdens de Apollo 16 missie. Het specimens was ingebed 
in een vierkante piramide van helder kunsthars. In de lichtblauwe stalen koffer, die duide-
lijk al heel de wereld had rondgereisd, waren alle accessoires voor de opstelling, zoals 
een doekje om de piramide op te poetsen, en speciale handschoenen aanwezig. 
 
Duizenden bezoekers kwamen in dat week-end de maansteen bewonderen, en er was 
een ruime belangstelling van de media. Permanent bleven twee MKA-ers en een politie-
agent het steentje in het oog houden. We hielden ons hart vast en sliepen dat week-end  
niet helemaal gerust, maar alles is uiteindelijk prima verlopen. Politie... maanstenen... en 
de MKA : de geschiedenis herhaalt zich blijkbaar... Na deze geslaagde stunt vonden we 

Professor R. Van Tassel bereid om op 1 
december 1978 in de zaal Edward Keurvels 
van de Antwerpse Zoo een voordracht te ko-
men geven over "Mineralen en gesteenten 
van de maan".  Hij belichtte het onderzoek 
van het maanoppervlak in een historisch 
perspectief, waarbij hij de nadruk legde op 
de karakteristieken die de maanmonsters 
van aardse materie onderscheiden. De 
voordracht werd gevolgd door de film "Apollo 
17, on the shoulders of giants", die door de 
Amerikaanse ambassade ter beschikking 
was gesteld. Onmiddellijk daarna, op 15 
december 1978, werd door de Raad van 
Bestuur aan Prof. R. Van Tassel het 
erelidmaatschap van de MKA aangeboden. 
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Maansteen-tentoonstelling in het KBIN in Brussel 
 
In 1970 reeds organiseerden de Verenigde Staten een rondreis van een maansteen in 
Europa. De steen verbleef in december in België, en logeerde achtereenvolgens in de 
Universiteiten van Luik en Gent, de Marmeren Zaal van de Antwerpse Zoo en het Konink-
lijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. In het KBIN had men gezorgd 
voor een gedocumenteerde omkadering over onderzoek van maanstenen (J. Jedwab van 
de ULB), meteorieten en reuzenkraters, de voorbereidende studies en de eigenlijke 
maanreizen. De tentoonstelling in Brussel werd opgezet door de afdeling mineralogie, met 
technische ondersteuning van het KBIN, beeldmateriaal en gegevens van de NASA, en 
zelfs een model van een maanlander die door de Amerikaanse ambassade ter be-
schikking was gesteld. 
 

 
 
 
 
 
Inhuldiging Maanten-
toonstelling KBIN, 24 
december 1970. 
Vooraan v.l.n.r. Prins 
Albert, Prins Filip; ko-
ning Boudewijn, direc-
teur Capart, R. Van 
Tassel. Tweede rij 
v.l.n.r. John S.D. 
Eisenhower, ambassa-
deur USA, vleugeladju-
dant van de koning. 
Derde rij Simon, deur-
wachter KBIN, persfo-
tograaf. 
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De tentoonstelling te Brussel werd geopend op 24 december 1970 door Koning Boude-
wijn, vergezeld van Prins Albert en Prins Filip. De rondreizende maansteen woonde maar 
een week in Brussel, maar de rest van de tentoonstelling bleef toegankelijk tot eind febru-
ari 1971. Toch bleef een monster van maanmateriaal te bekijken in het KBIN, namelijk 
vier korrels maangruis, door de Amerikaanse president Richard Nixon geschonken aan 
Koning Boudewijn. In totaal kwamen 12800 bezoekers op deze tentoonstelling af ! In 1974 
werd nog een maansteenfragment, deze keer van de Apollo 17 missie, door President 
Richard Nixon aangeboden aan het Belgische volk, in de persoon van Koning Boudewijn. 
Deze heeft dit geschenk toevertrouwd aan het KBIN om het daar tentoon te stellen 
(inventarisnummer 24914, januari 1974). 
 
 

Maanstenen : een oude geologendroom 
 
Tijdens hun 2 h 14' durende verkenning van de maanbodem op 21 juli 1969 verzamelden 
de Apollo 11 astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin bijna 22 kilogram stenen en bo-
demstalen. Afgezien van sommige meteorieten waren het de eerste monsters van een an-
der hemellichaam die in mensenhanden terechtkwamen. 
 
De wetenschappers waren natuurlijk opgetogen, en wellicht is geen enkel aards gesteen-
te ooit zo zorgvuldig onderzocht dan de Apollo-maanstenen. 
 
Van 1969 tot 1972 brachten zes Apollo-vluchten in totaal 382 kilo monsters mee van de 
maan, voornamelijk gesteenten, boormonsters, zand en stof. In totaal gaat het om 
ongeveer 2200 afzonderlijk gecatalogeerde monsters. Daarbij mogen we ook niet uit het 
oog verliezen dat drie Russische onbemande ruimtetuigen in totaal ook nog 300 gram 
monsters van drie andere plaatsen op de maan naar de aarde brachten. In de volgende 
tabel wordt een overzicht gegeven van de meegebrachte maanmonsters (EVA : tijd door-
gebracht buiten de maanlander) : 
 
Vlucht Plaats EVA afgelegde 

afstand
gewicht 

monsters 
11 Mare Tranquilitatis 2.24 h < 1 km 21.7 kg 
12 Oceanus Procellarum 7.59 h 1.4 km 34.4 kg 
14 Fra Mauro 9.23 h 2.3 km 42.9 kg 
15 Hadley-Appenines 18.33 h 28 km 76.8 kg 
16 Descartes 20.12 h 27 km 94.7 kg 
17 Taurus-Littrow 22.00 h 30 km 110.5 kg 
  79.51 h 88.7 km 382.0 kg 

 
Het grootste deel van de Amerikaanse maanmonsters is opgeslagen in het Johnson Spa-
ce Center in Houston. Nog nooit in de geschiedenis werden geologische monsters zo 
nauwgezet onderzocht, en dat gebeurt op een heel gestructureerde wijze. Jaarlijks wor-
den nog steeds een duizendtal deelmonsters naar verschillende laboratoria wereldwijd 
verstuurd voor verder onderzoek. Je mag niet vergeten dat op het vlak van micro-
analytische technieken de mogelijkheden in het begin van de jaren zeventig nog héél 
beperkt en vergeleken met tegenwoordig zelfs ronduit primitief waren : zelfs de scanning 
elektronenmicroscoop was nog maar nét operationeel. 
 
De studie van maanmonsters is van het grootste belang voor de wetenschap omdat 
daardoor informatie kan ingewonnen worden over de ontstaansgeschiedenis van de 
maan, de aarde en de andere planeten. Recente computersimulaties hebben aangetoond 
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dat waarschijnlijk de maan ontstaan is uit brokstukken van de aarde die ontstaan zijn door 
een bijna-inslag van een hemellichaam ter grootte van de planeet  mars. In ieder geval 
komt de globale samenstelling van de maan overeen met deze theorie. De maankorst 
werd ongeveer 4.4 miljard jaar geleden gevormd. Gegevens over de oorspronkelijke 
maankorst, het intense meteorietenbombardement gevolgd door lava-uitbarstingen en de 
intense straling afkomstig van de zon zijn als het ware opgeslagen in de maanmonsters. 
 
De NASA heeft zelf een soort top-tien opgesteld van de belangrijkste ontdekkingen die 
mogelijk waren door het onderzoek van het maanoppervlak in situ en maanstenen : 
 
1. De maan is geen primair hemellichaam, maar een aardachtige planeet met een 

interne zonering analoog aan die van de aarde. 
2. De maan is vrij oud, en het eerste miljard jaar is analoog verlopen zoals op de andere 

planeten. Voor de maanvluchten had men geen goed zicht op het ontstaan van 
impact-kraters. 

3. De jongste maan-gesteenten zijn ongeveer even oud als de oudste aardse 
gesteenten. Omdat de maan veel minder onderhevig is geweest aan erosie e.d. kan 
men er zeer veel uit afleiden voor de geschiedenis van onze eigen planeet. 

4. De aarde en de maan zijn met elkaar verwant, en gevormd uit verschillende delen van 
een gemeenschappelijk reservoir van materiaal. Vergeleken met de aarde bevat de 
maan veel minder ijzer en zgn. vluchtige elementen nodig om een atmosfeer en water 
te vormen. 

5. Er werden geen sporen van leven gevonden. Zelfs niet-biogene organische 
componenten zijn zo goed als afwezig. 

6. Alle maangesteenten ontstonden door hoge-temperatuur processen waarbij geen of 
zeer weinig water te pas kwam. Men onderscheid (slechts) drie types : basalt, 
anorthosiet en breccies. 

7. Heel vroeg in de ontstaangeschiedenis was er een grote magma-oceaan. De huidige 
maan-gebergten zijn de overblijfselen van vroege gesteenten met lage densiteit die 
op de magma-zee dreven. 

8. Een serie immense impacten van asteroiden gaf aanleiding tot grote bekkens, die 
later werden opgevuld met lava. 

9. De maan is lichtjes asymmetrisch. De kern, die een 
hogere densiteit heeft dan de korst is naar de aarde 
toe verschoven, zodat de maan-korst dunner is aan de 
zichtbare zijde dan aan de "achterkant". Dit heeft te 
maken met het wederzijdse gravitatieveld. 

10. Het oppervlak van de maan is overdekt met een laag 
stenen en stof, de zogenaamde regoliet. Die laag 
levert een schat van gegevens op met betrekking tot 
de historiek van de zonnestraling, wat van belang is voor de studie van het klimaat op 
aarde. 

  
De ouderdom van de meegebrachte maanstenen varieert van 3.1 tot 4.5 miljard jaar. In 
de gebergten vond men vooral andesiet, in vlakkere gebieden, de zogenaamde "maan-
zeeën" basalt. Verder werden tal van monsters van breccies en gruis onderzocht. 
Uiteindelijk werden toch maar twee mineralen ontdekt die tot nu toe enkel op de maan ge-
vonden werden : armalcoliet, FeMgTi4O10 (genoemd naar de astronauten Armstrong, Al-
drin en Collins) en tranquillityiet Fe8Ti3(Zr,Y)2Si3O24 (genoemd naar de landingsplaats in 
de Mare Tranquilitatis of "Zee der Stilte"). Het mineraal pyroxferroiet (Fe,Mn)7Si7O21, het 
Fe-analogon van pyroxmangiet, werd wel op de maan ontdekt, maar bleek later ook op 
aarde voor te komen, namelijk in de Isanago mine, Kyoto prefecture, Japan en ook in de 
Bellerberg, Eifel, Duitsland. 
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Hoewel de naam het zou kunnen doen vermoeden is armstrongiet geen maanmineraal. 
Het werd wel genoemd naar de astronaut Neil Armstrong, maar het werd ontdekt in 
Canada en Mongolië. 
 
Prof. J. Jedwab, toenmalig directeur van het Geochemisch laboratorium aan de ULB, zet-
te samen met de NASA een onderzoeksproject op naar microscopisch magnetiet. Dat mi-
neraal zou eventueel kunnen verwijzen naar een meteoritische oorsprong van sommige 
maanstalen. Dit onderzoek leidde tot een interessante publicatie van J. Jedwab en A. Her-
bosch : "Search for magnetite in lunar rocks and fines", in het nummer 3918 van het voor-
aanstaande wetenschappelijk tijdschrift "Science", in januari 1970. In hetzelfde nummer 
verschenen eveneens bijdragen van andere bekende namen, zoals P. Ramdohr van de 
universiteit van Heidelberg over opake mineralen en S.O. Agrell van de universiteit van 
Cambridge over mineralogie en petrografie van maangesteenten. 
 
Het onderzoek van maanmonsters heeft ondertussen gezorgd voor een geweldige stapel 
wetenschappelijke publicaties. In de toekomst mag u over de mineralogie van de maan in 
dit tijdschrift een uitgebreide bijdrage verwachten. 
 
 

Hoe kun je legaal aan maanstenen geraken ? 
 
Het spreekt voor zich dat de Amerikanen niet losjes omspringen met maanmateriaal : de 
vermelde 382 kg is alles wat voor onderzoek beschikbaar is, en het ziet er niet naar uit dat 
men in de komende jaren nog eens naar de maan zal vliegen. Daarom bestaat er in de 
Verenigde Staten een wet, die het privé-bezit van maanstenen verbiedt. Wie dus 
maanstenen in zijn bezit heeft, bezit per definitie iets dat van de staat gestolen is en is 
daarvoor strafbaar (de minimum-straf bedraagt 5 jaar gevangenisstraf). Het is wel zo dat 
die Amerikaanse wet niet als zodanig afdwingbaar is in andere landen, maar de meeste 
landen zouden wellicht eventuele daders arresteren en veroordelen op grond van diefstal. 
 
In het begin van de jaren zeventig werden door president Nixon een aantal maanstenen 
kadeau gedaan aan staatshoofden, telkens bedoeld als "een geschenk van de Verenigde 
Staten aan een volk". In België wordt dat stukje maansteen beheerd door het K.B.I.N. in 
Brussel. Maar er zijn op die manier al een aantal maanstenen "zoekgeraakt" : na diverse 
staatsgrepen in Honduras bijvoorbeeld heeft "iemand van het Hondurese volk" gevonden 
dat hij evenveel recht had op de Hondurese maansteen dan anderen van datzelfde volk, 
en het stuk verkocht aan Alan Rosen uit Broward County, Florida. Het stukje maansteen 
van 1.5 gram werd in beslag genomen en de man zit nu door de tralies van zijn cel mee-
warig naar de maan te kijken. 
 
Er zijn ook heel wat gevallen bekend van malafide handelaars die proberen aan goedge-
lovige zielen "valse" maanstenen aan de man te brengen. 
 
Er bestaat wel een weg om op een legale manier aan maanstenen te geraken, namelijk 
voor onderzoek of voor een tentoonstelling. Daarvoor kun je terecht op de volgende 
website : http://www-curator.jsc.nasa.gov/curator/lunar/samreq/samreq.htm. 
Het spreekt voor zich dat je aan een hele reeks voorwaarden moet voldoen om 
maanstenen voor onderzoek (voor een tijdje) in je bezit te krijgen om er (destructief) 
onderzoek op te doen. 
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Soms hebben kleine beslissingen gevolgen die je onmogelijk kan voorzien. Die laatste 
steen in de groeve toch nog even in twee slaan en daardoor het specimen van je leven 
ontdekken, dat laatste glas wijn weigeren voor je naar huis rijd en thuis geraken… 
Sommigen noemen het “lot” anderen “karma”, feit is dat héél soms de gebeurtenissen het 
van je over lijken te nemen nadat je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Wel, ik heb dat 
van dichtbij mogen meemaken en het is mij een voorrecht om u te laten meegenieten, 
beste lezer.  
 
Op verzoek van de FBI agenten die aan deze zaak werkten krijgt U nagenoeg geen 
“letterlijke” correspondentie tussen mij en Orb of de FBI te zien. Enkel “losse” vertalingen. 
Vermits de “maandieven” op de hoogte zijn van mijn identiteit én van mijn adres zult u het 
mij wellicht niet euvel duiden dat ik hun advocaten geen ammunitie geef om 
strafvermindering te bekomen. 
 
Verder moet ik U mijn verontschuldigingen aanbieden omdat ik deze spannende zaak 
zolang voor U verzwegen heb. Ik heb dat echter zelf voorgesteld aan de agenten die aan 
de zaak werkten. Het is een feit dat veel MKA-leden regelmatig naar de United States 
trekken en die hebben daar vaak innige contacten met de verschillende 
verzamelaarsmilieu ‘s. Eén enkel woord over deze toch opwindende zaak zou als een 
lopend vuurtje rond kunnen gaan en aan de oren van de daders kunnen komen. Daarom 
schreef special agent Wolfenden terug: As far as your not talking with anybody else while 
the investigation is on-going:  your instincts are absolutely correct.  If you tell someone 
else, there will be chatter and Robinson could very easily learn of it. 
 
So people, sorry for keeping a lid on this one! 
 

vvoooorr  eeeenn  ssttuukk  vvaann  ddee  mmaaaann

""ssppeecciiaall  aaggeenntt""    aaxxeell  
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An offer (you can’t refuse) 
 
Op 7 mei laatstleden opende ik mijn mailbox om mijn e-mail te lezen. Nu krijg ik wel meer 
rare e-mail van mensen die mijn adres van de MKA-site geplukt hebben (Bent U 
geïntelesseeld in velse kippetjes uit Taiwan? Nauwelijks 18 jaal oud! Vul hiel uw VISA-
nummel in!) maar deze trok onmiddellijk mijn aandacht. Het kwam van een zekere “Orb 
Robinson” en luidde:  
 

Greetings.  My name is Orb Robinson from Tampa, Fl.  I have in my possession a 
rare multi-karat moon rock I am trying to find a buyer for.  The laws surrounding this 
type of exchange are known, so I will be straightforward and nonchalant about 
wanting to find a private buyer.  If you, or someone you know would be interested in 
such an exchange please let me know. Thank you.   
Orb Robinson 

 
Ik dacht natuurlijk meteen aan een maansteen als edelsteen maar dat zou eigenlijk eerder 
als “moonstone” vertaald moeten worden dan als “moon rock.” Bovendien is het bezit en 
de verkoop van maanstenen (de veldspaatvariëteit) niet verboden in de VS dus moest het 
eigenlijk wel om maanstenen gaan in de betekenis van Apollo moon rock samples. Nou 
ja, da’s niet niks want er zijn in de VS weinig dingen zó verboden als het privé bezitten 
van  die dingen. Bovendien wist ik pertinent zeker dat die stenen héél goed bewaakt 
worden en dat je er onmogelijk aan kan komen. Even bekroop mij de lust om die gekke e-
mail maar te deleten en verder te gaan. Maar toen bedacht ik dat er mensen konden zijn 
die dit NIET wisten en mogelijk véél geld zouden uitgeven aan wat wel namaak MOEST 
zijn. Daarom stuurde ik toch even een waarschuwing rond op E-Min om zeker niet in te 
gaan op het aanbod. Het onderwerp werd op de MKA bijeenkomst in mei ook even 
aangekaart met de collega ‘s bestuursleden waarvan enkelen ook die mail hadden 
onvangen maar meteen ook weer gewist.  
 
The truth is out there… 
 
In eerste instantie reageerde ik dus eigenlijk net als alle anderen en beschouwde het 
aanbod van Orb Robinson als onzin, een goedkope truc van een domme oplichter. Dom? 
Wie is nou bij uitstek geschikt om een valse van een echte maansteen te onderscheiden? 
Iemand die aan mineralogie doet en toegang heeft tot het internet want daar kan je 
precies lezen hoe dat moet. Als 
je dan nou nét aan een vereni-
ging van dergelijke mensen, een 
vereniging met internationale 
faam mag ik wel zeggen, valse 
maanstenen probeert te slijten 
dan ben je toch wel meer dan 
een beetje suf in het zolderka-
mertje. Of niet ? Erg slim kon 
“Orb” dus niet echt zijn maar 
léést u nu die boodschap van 
hem nog ’s een keertje ? Géén 
spelfouten en een tekst die be-
hoorlijk compact en duidelijk is. 
Je kan dat gewoon niet anders 
zeggen zonder dat je een half 
A4-tje nodig hebt. Mijn conclusie 
was dan ook dat Orb géén 
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dommerik was, eerder iemand die hogere studies gedaan had. Maar dan moesten die 
maanstenen wel degelijk écht zijn en dat kon toch niet ? Of wel, soms ? 
 
Na een weekje welles nietes gespeeld te hebben met mezelf besloot ik toch maar eens te 
kijken hoe dit vorkje aan de steel zat. Immers, ofwel was Orb een oplichter ofwel was hij 
een dief van Amerikaans staatseigendom. Nauwelijks iemand om thuis op de thee te 
vragen dus! Met de zoekrobot “Copernic” is het een koud kunstje om websites te vinden 
waar iemands naam op voorkomt. Zo vond ik dan ook enkele websites waarop Orb 
aanwezig was. Daaronder waren enkele discussielijsten die best vergelijkbaar zijn met E- 
min. Wat wel in het oog sprong was dat Orb ook op onze eigen website voorkwam. Ik 
surfte dan ook meteen naar de pagina in kwestie, onze eigenste "Virtual Quarry" en jawel 
hoor… advertentie nummer 1275 van 9 april 2002 luidde: 
 
 

 
Stool Pigeon 
 
Nou jongens, dat kan ik toch geen grap meer noemen. Hoe je het ook draait of keert, hier 
wordt een misdaad gepleegd. Gewoon vlak onder je neus. Nu is Geonieuws misschien 
niet de juiste spreekbuis om politieke statements te maken maar ik kijk daar als volgt 
tegenaan: je kan niet gewoon doen alsof er niks aan de hand is als je zoiets ziet gebeuren 
en daarna je in het stemhokje gaan staan afreageren op de regering. Als je zelf niets doet 
heb je ook géén recht van spreken over het heersende “onveiligheidsgevoel”. Je hebt je 
kans gehad en niks gedaan en je moet dan ook niet zeuren. Ik heb niet veel principes 
maar dààr hou ik me wel aan. 
 
OK, maar aan wie meld je zoiets. Ik zie onze lokale politie niet direct op de fiets springen 
richting Florida en je zal maar zien dat de vereniging wordt aangepakt omdat ze zo’n 
advertentie plaatsten (lach niet! Denk maar aan de man die een echt machinegeweer 
wilde slijten via E-Bay. Die hebben een stevige douw gekregen en hun reputatie is naar 
de … nou ja, naar de maan). Dan maar even terug Copernic opgestart met de 
zoekwoorden “Tampa, FBI, fraud” en daar kreeg ik het adres van de FBI anti-fraude team, 
Tampa Division. Oogt wel indrukwekkend hoor, dat logo van die mannen. Ondertussen 
was ik ook wel verschrikkelijk nieuwsgierig geworden of die Orb nu echte of valse stenen 
aanbood. Ik schreef hem dus op 14 mei een e-mail waarin ik voorzichtig geïnteresseerd 
beweerde te zijn mits een goede prijs en mits overtuigende bewijzen omtrent de echtheid 
van de stenen.  Ik kreeg niet direct antwoord en op 24 mei schreef ik de FBI: 
 

I am a mineral collector who lives in Belgium. Some weeks ago I was contacted via e-mail by a person, 
Orb Robinson, who claims to have some lunar rocks from NASA for sale. He also advertises on "the 
virtual quarry" of our web site http://www.minerant.org/vq.html with following add : 

(Ad number 1275) 09/04/02  

Priceless Moon Rocks Now Avaliable!!! 
"Orb Robinson" orb_robinson@hotmail.com  
If you have an interest in purchasing a rare and historically 
significant piece of the moon, and would like more information, then 
please contact me by e-mail and leave your contact information and 
an explanation of your interest. 
Sincerly, 
Orb 
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If you have an interest in purchasing a rare and historically significant piece of the moon, and would like 
more information, then please contact me by e-mail and leave your contact information and an 
explanation of your interest. 
Sincerely, 
Orb  
 
I seriously think that this person is trying to swindle unsuspecting people out of a lot of money. I have 
answered his mails indicating that I would be interested in a buy if the price was right. If you want, I can 
forward these mails to you. I realize that this probably is a low priority event but nevertheless I would 
like to report it. 
  
Best regards 
Axel Emmermann 

 
In het licht van de voorbije gebeurtenissen lijkt de opmerking “low priority event” echt wel 
komisch, vindt u ook niet? Hoe dan ook en toeval of niet, de volgende dag zat er een e-
mail van Orb Robinson in mijn mailbox. Orb schreef:  
 

“Ja, er zal duidelijk bewijs geleverd worden omtrent de authenticiteit. Wat is ongeveer de prijs in 
dollar/gram die U als ‘goed’ zou omschrijven? Laat ons Uw mogelijke interesse bespreken en kijken of 
we een zakelijk ‘partnership’ kunnen opzetten. Als U écht geïnteresseerd bent zal ik U meer en 
gedetailleerder informatie laten geworden”. 
Hoogachtend 
Orb Robinson” 

 
Opnieuw dus een heel “geletterde” tekst en als ik al ooit getwijfeld had aan de 
intellectuele vermogens van Orb dan was die twijfel nu verleden tijd. Dit was géén domme 
man of een gewone oplichter. Ik was nu ongeveer nieuwsgierig genoeg  om uit mijn vel te 
springen en in mijn blootje de horlepiep te dansen op een dermatologencongres. Ik 
schreef Orb meteen terug en stelde een prijs voor van 800$/gram voor stenen van minder 
dan 10 gram en 600$/gram voor zwaardere exemplaren. Orb sliep die nacht wellicht met 
één oog tegen zijn computerscherm gekleefd want de volgende dag reeds, op 25 mei dus, 
kreeg ik antwoord. Ook weer in prima Amerikaans en foutloos geschreven:  
 

Uw prijzen zijn prima. Ik kan zelfs nog een beter aanbod doen maar ik heb problemen met de kleine 
gewichten die U voorstelt. Om u een idee te geven van de stukken die ik heb zou ik graag rond één 
kilogram blijven. Op die manier kan ik u een prijsofferte maken als volgt : 

$500/g (0.5 - 0.64kg) 
$400/g (0.65 - 0.85kg) 
$300/g (0.86 - 1.5kg) 

Vanzelfsprekend zult U verificatie omtrent de echtheid ontvangen nog voor u koopt. Ik geloof dat, 
wanneer U echt geïnteresseerd bent, wij elkaar eens persoonlijk moeten ontmoeten om een 
overeenkomst te sluiten. Graag Uw commentaar 
Hoogachtend, 
Orb 
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Oeps, die vent méént het verdorie 
nog ook en hij blijft maar beweren 
dat hij bewijzen heeft dat hij échte 
maan stenen heeft! Wat nu ge-
zongen? Ik kan toch moeilijk naar 
Amerika vliegen om te gaan kijken 
wat daar allemaal van waar is… 
Bovendien, reken eens uit hoeveel 
een steentje van een kilo dan 
kost? Maar liefst 300 000 dollar/ 
euro of een goeie  12 miljoen oude 
Belgische Frank. 
 
I spy for the FBI  
 
Ik wist niet goed wat te doen en 
overwoog om de boel maar zo te 
laten. Twee dagen later echter, op 
27 mei  kwam eindelijk een be-

richtje van de FBI. Special agent Lawrence Wolfenden schreef dat zijn nieuwsgierigheid 
opgewekt was. De Tampa Division was echter een fraude-afdeling van “The Bureau” en 
zij waren niet echt bekend met de wetgeving in deze zaak. Vermits Orb echter zélf ge-
schreven had dat zijn acties onwettig waren vermoedde hij wel dat er in elk geval een 
zaak van te maken viel. De laatste paragraaf van dit bericht was echter een regelrecht 
verzoek tot samenwerking en ik moest het dan ook een paar keer herlezen om het te 
geloven: 
 

Tenslotte, ingeval wij een onderzoek opstarten in deze zaak, zou U dan bereid zijn om een agent aan 
Robinson voor te stellen als Uw zaakgelastigde in de Verenigde Staten? Gezien het feit dat Robinson 
U reeds contacteerde moet Uw geloofwaardigheid in zijn ogen voldoende groot zijn om zijn onrust te 
sussen over de onwettige transactie met een volslagen vreemde. 
 
Nogmaals, dank U om deze zaak onder de aandacht van de FBI te brengen 
---------------------------------------------------------- 
SA Lawrence A. Wolfenden, Tampa Div'n 

 
Hmmm, da’s natuurlijk méér dan een briefje schrijven en ook niet helemààl zonder risico. 
Wie mij kent weet dat ik mijn e-mail onveranderlijk teken met mijn volledige naam, adres 
en telefoonnummer. Meneer Robinson had dus al lang en breed de nodige gegevens om 
mij te vinden. Aan de andere kant: er ligt een brede oceaan tussen ons en de USA en dat 
beperkt toch ook wel wat de kansen op een vergeldingsdaad. Ik besloot dus mee te wer-
ken maar eerst moest de FBI “up to speed” gebracht worden want zij wisten nog niet dat 
er ondertussen heel wat over en weer was geschreven tussen Orb en uw dienaar. Om de 
zaak te laten vooruitgaan schreef ik een bericht naar “the Feds” met de laatste e-mails 
tussen mij en Orb. Ik voegde er ook een voorstel bij voor een antwoord op Orb’s laatste 
prijsofferte: 
 

Ik ben meer dan bereid om een “investigator” voor te stellen aan Orb als U deze zaak verder wil 
onderzoeken. Volgens mij is het beter dat U een antwoord formuleert omdat U veel meer ervaring heeft 
met dit soort misdadigers”. Een echte mineraalverzamelaar (ik betwijfel of U daar eentje van in uw team 
heeft; o) zou op zijn minst zijn bezorgdheid uitdrukken omtrent authenticiteit van de stenen. Anderzijds, 
als ik werkelijk zo goedgelovig was om mr. Robinson te geloven zou ik wellicht gemakkelijk te 
overtuigen zijn om te kopen als “mijn schoonbroer” eens naar de waren mocht “kijken” alvorens de 
koop te sluiten. Orb dook dan wel onder mijn voorgestelde prijs, zijn stenen van “meerdere karaat” zijn 
uitgegroeid tot rotsblokken van meer dan ½  kilo. Dit zou mijn antwoord zijn op Orb’s laatste offerte als 
ik een echt geïnteresseerde koper was : 
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=========================================== 
Hi Orb, 
Your prices are better than I hoped for but the specimens are quite large. You spoke of "multi-carat 
rocks" but a 500 gram rock would cost me 250.000 $ and that is no small change. This amount is far 
out of my league and I would have to find one or more financial partners. Are these really the smallest 
rocks you have ? I would be more interested in smaller specimens. I could always split up a larger rock 
for resale but it still is a large investment.  
Nevertheless, I can free 85.000 $ on reasonably short notice. I would be happy to spend it on a single 
(authenticated) rock of at least 250 grams. 
I have however possible buyers for any dust or grit that came off those rocks. Have you any of that and 
how much would you ask for it ? Even minute amounts presented on black glass microscope-slides 
would possibly sell OK. 
I can't free myself from work right now so a meeting in person would have to wait until September. 
However, my brother-in-law is an American and he travels back and forth between the U.S. and Bel-
gium quite often for his business. I trust him completely and he is also a mineral collector. He might be 
able to verify the rock’s origin I think. Would you be willing to deal with me through him ?  
  
Sincerely 
============================================ 
  
Indien U deze zaak wil opvolgen sta ik open voor suggesties. Bovenstaande tekst creëert een opening 
voor de introductie van een speurder en staat op één lijn met de inhoud van voorgaande 
correspondentie. Laat mij a.u.b. weten of ik deze tekst mag verzenden of zend mij een alternatieve 
tekst. 
 
Dank U voor het opvolgen van deze zaak. 
Hoogachtend 
Axel Emmermann 

 
Die boodschap verstuur je dan en zo is de teerling geworpen. Je bent nu eigenlijk officieel 
betrokken in het onderzoek…  
 
Time-lapse  
 
En je zweet peentjes want er is een uurverschil van 7u minimum tussen België en de 
Verenigde Staten. Orb wordt ongeduldig en stuurt keer op keer dezelfde mail waarin hij 
aandringt op een snelle ontmoeting en afwikkeling van de deal. Door het tijdsverschil 
tussen Amerika en België duurt het volle twee dagen vooraleer ik een mailtje ontving van 
Special Agent Lawrence A. Wolfenden. Hoog tijd want ik stond al enkeldiep in de 
peentjes. SA Wolfenden schreef dat mijn voorstel om een Amerikaanse schoonbroer te 
creëren heel waarschijnlijk wel zal werken maar dat hij tijd nodig heeft om de nodige 
agenten bij elkaar te krijgen. Ook zou de undercover agent mogelijk een vrouw kunnen 
zijn. Ook kreeg ik de vraag om van alle e-mail die van Roberts afkomstig was de headers 
te kopieren en door te sturen naar de FBI. SA Wolfenden bleek namelijk een specialist in 
computerfraude te zijn en wou achterhalen of die mails wel degelijk uit Tampa kwamen. 
Verder moest ik me vooral niet opwinden want het zou toch wel twee dagen duren om dat 
allemaal georganiseerd te krijgen. Opnieuw peentjes zweten want… ondertussen blíjft 
Orb maar mailtjes sturen…  
 
De letterlijke correspondentie mag ik op dit moment nog niet onthullen maar Roberts, alias 
Orb, dringt aan op “openheid”. Hij schrijft: “als u mij niet vertrouwt, zeg mij dan waarom en 
ik zal uw uitgesproken vragen beantwoorden.” Roberts schrijft verder dat hij absoluut kan 
bewijzen dat de stenen de échte maanstenen zijn en dan schrijft hij iets dat volgens mij 
onomstotelijk bewijst dat hij werkelijk maanstenen in zijn bezit heeft of er kan aan 
geraken: “U kunt zich wel voorstellen dat het verwerven van deze specimens een delicate 
zaak is. Daarom heb ik ook de minimum aan te kopen hoeveelheid ingesteld. Beschouw 
het als een financiële ondergrens die bereikt moet worden om deze transactie lonend te 
maken voor mij en mijn groep…”.   
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Voor het eerst geeft Roberts toe niet alleen te handelen en bovendien is er een onvermijd-
bare logica in wat hij zegt. Wie een “national treasure” wil stelen, en gelooft u maar dat de 
Amerikanen die maanstenen als dusdanig beschouwen, moet zorgen dat hij er genoeg 
aan overhoudt om te kunnen vluchten en voor de rest van zijn leven onder te duiken. 
Daarom wil Roberts dus geen kleine stenen verkopen! Hij wil vele miljoenen op zo kort 
mogelijke tijd.  
 
All in the Family 
 
Op 30 mei komt er eindelijk weer een 
berichtje van SA Wolfenden. Die 
schrijft héél laconiek: “I'll agree, Mr. 
Robinson is showing a little impatien-
ce; however, we needn't concern our-
selves too much.” Nou ja, als je niks 
anders doet dan achter boeven aan-
rennen kan je misschien een derge-
lijke houding aannemen maar peentjes 
zweten is wat wij leken doen in zo’n 
geval. “He may WANT it (the money) 
sooner, but he'll certainly be willing to 
take it later.  Let's make him conform 
to OUR timeline.”  Volgens de agent 
worstelt zijn team met het probleem 
dat er snél agenten op de zaak moe-
ten gezet worden. Zij moeten het vertrouwen dat Orb in mij stelt proberen over te brengen 
op hun “cover-personages”. Het bleek niet gemakkelijk om direct een agent te vinden die 
voldoende van mineralen ként om geloofwaardig over te komen. 
 
 

Mr. Wolfenden, 
 
I see your point. Thank you for the warning 
about SA Nick Nance stepping in. 
Would you mind if I published this story in our 
club magazine "GEONIEUWS" after the case 
is concluded? (Those involved would get a 
copy, of course). This is rapidly becoming a 
one-of-a-kind thriller in our otherwise quiet 
club-existence. At this time I told nobody 
about this ongoing investigation since we ha-
ve quite a few members travelling to the US 
mineral shows like those in Denver and Tuc-
son. Such anecdotes travel fast. 
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Nog dezelfde dag bleek het probleem opgelost en kreeg ik bericht van SA Wolfenden dat 
er een vrouwelijke agent beschikbaar was gevonden en dat zij de rol van mijn 
schoonzuster zou spelen. Ik er op-
eens niet één maar twéé familiele-
den bij. Special Agent Lynn M. Bil-
lings zou de rol van “schoonzus 
Lynn” op zich nemen terwijl  SA 
Lawrence A. Wolfenden mijn broer 
“Kurt” zou spelen. Special Agent 
Wayne Nichols Nance, Jr. kreeg de 
dankbare taak om zich te mogen 
uitleven in de persona van Lynn op 
het gebied van de e-mail. Niet dat 
Nick zich als vrouw moest verkle-
den, hij moest enkel e-mails schrij-
ven uit naam van Lynn (“pretending 
to be a woman was not easy - 
ha,ha” schreef hij me nadien). 
Dezelfde agent regelde ook alle e-
mail verkeer met “Orb”. 
 
Uiteindelijk bevatte de boodschap 
deze tekst: “Following is the e-mail we would like you to send to Robinson.  It’s not very 
much different from what you suggested (again you have very good instincts), but there 
are a couple of changes.” Hieruit onthouden we vooral dat ik goede instincten heb (u mag 
lachen maar het stààt er toch maar). Alle gekheid op een stokje, het bericht bevatte 
inderdaad een licht gewijzigde versie van het door mij gesuggereerde antwoord. 
Schoonbroer werd broer plus schoonzus in Pennsylvania en het bedrag was blijkbaar ook 
wat omhooggegaan. Bovendien was mijn schoonzus “somewhat of a hobbyist in mineral 
collecting” en ze zou ongetwijfeld de authenticiteit van de stenen kunnen vaststellen. Als 
Orb akkoord zou gaan kon ik het e-mail adres van Special Agent Lynn M. Billings 
doorgeven aan Orb. De man zou dan, zonder het te weten natuurlijk, rechtstreeks met de 
FBI communiceren. De realiteit is soms gekker dan de fictie! 
Ik verstuurde de gewijzigde e-mail en dan begon het wachten. Het was ondertussen 30 
mei en dus goed drie weken na de eerste e-mail van “Orb” Roberts. 
 
For a fistfull of Valium… 
 
De volgende dag bleek dat Roberts reeds geantwoord had. Da’s ook snel, dacht ik, maar 
de reden daarvoor werd al gauw duidelijk. Meneer Roberts werd nerveus… bar nerveus! 
Begrijpelijk ook. Het verkopen en bezitten van maan rotsen is strafbaar in de VS maar niet 
daarbuiten. Daarom had Roberts ook geprobeerd om de stenen in Europa en aan Europe-
anen te slijten. Nu botste die bal terug in zijn gezicht en werd hij verleid om toch een 
verkoop op te zetten binnen de USA. Bovendien zijn Amerikanen héél erg fier op die Apol-
lo collectie en verkopen aan een Amerikaan hield voor Roberts het risico in om een koper 
te treffen met patriottische gevoelens. 
 
Hebzucht is echter een ongelooflijk sterke emotie en bijgevolg stond de e-mail van de 
man gewoon bol van argwaan en twijfel. Hij voelde zich bedreigd omdat ik niet boven de 
100.000$ wou gaan en daardoor moest hij in twee keer zijn waar verkopen. Een van zijn 
meer achterdochtige zinnen was: “As you can see this decreases my safety and increases 
my exposure and therefore I would only feel comfortable in doing this if I learned to trust 
you, which is difficult to do under the circumstances …”. Hij beweerde ook dat hij zowel 
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aan specimens als aan de documenten kon geraken. De documenten zouden de 
herkomst van de stenen bewijzen. Sleutelwoord is hier “kon geraken”. Roberts hàd dus 
blijkbaar nog niks in handen maar had blijkbaar wél toegang tot de “goederen”. 
Ook deze e-mail werd doorgestuurd naar de FBI en nu lieten die Roberts (en mij) maar 
liefst vier dagen gaar sudderen. Tenslotte, op 4 juni schreef SA Wolfenden mij een mailtje 
waarin hij vroeg een bericht naar Roberts te versturen en zéker alle antwoorden direct 
door te spelen aan hem. Het bericht aan Roberts bevatte een e-mail adres van SA Lynn 
M. Billings en mijn verzekering dat zij bij de transactie in mijn naam wou handelen. Wel 
was er slecht nieuws voor Roberts: volgens de FBI mensen was het beter het been stijf te 
houden. Geen 150.000$ voor Orb maar, zoals eerst gezegd, slechts 100.000$. 
 
Roberts was nu duidelijk overstuur want ik kreeg nog dezelfde dag verschillende keren 
hetzelfde antwoord van hem. Voor Roberts zouden de zaken er niet op verbeteren want 
nu duurde het liefst 9 dagen, tot 13 juni kort na middernacht, vooraleer een bericht van SA 
Wolfenden toekwam. Hij schreef dat de zaak in een stroomversnelling leek te komen en 
vroeg me om een ingesloten bericht naar Roberts te versturen. Dat bericht hield in dat ik 
100.000$ naar “Kurt en Lynn” gestuurd had en dat zij de ontvangst bevestigd hadden.  
 
Er stond ook in dat zij dachten dat meneer Robinson te vertrouwen was en de waarheid 
sprak. Blijkbaar hadden de mensen van het FBI een contact gemaakt met Roberts via het 
e-mail adres dat ze vorige keer hadden meegegeven. Want het was in dit bericht dat SA 
Wolfenden schreef “Your brother we have obviously named "Kurt."  I hope that's Belgian 
enough.”. Ik weet niet of het intentioneel was maar het was een goede keuze overigens. 
Veel echte Belgische namen zijn ook populair in de VS, denk maar aan Paul, Karl, Eddie, 
Walter; Louis, Rik. Door een naam als Kurt te kiezen verzachtten de agenten de onrust 
van Roberts. Een Amerikaans klinkende naam zou immers de achterdocht en de vrees 
voor een valstrik verhogen.  
 
Who are you gonna call?  
 
Op 13 juni, de kinderen waren stevig voor hun examens aan het blokken, rinkelde de tele-
foon. Mijn zoon Sven nam op en trok meteen een gezicht alsof hij in een bord koude ha-
vermoutpap was gaan zitten. “Papa, telefoon voor je. ’t Is precies in ’t Amerikaans en ik 
versta daar geen botten van!”. Ik nam de hoorn van hem over en kreeg meteen een man 
aan de lijn die zich voorstelde als SA Nick Nance. Er was blijkbaar enige bezorgdheid om-
trent de mogelijkheid dat Roberts zou kunnen proberen rechtstreeks naar mij te bellen. 
Even werd zelfs gesuggereerd dat er een agent op het vliegtuig zou kunnen gezet worden 
met een toestel om telefoongesprekken op te nemen “voor het geval dat”.  
 
Blijkbaar was dat toch niet echt nodig want ik heb nooit meer iets over die mogelijkheid 
gehoord. Wel kreeg ik een korte update van de gebeurtenissen van SA Nance die ook 
nog wat vragen had omtrent de uitwisseling van e-mail tussen Roberts en mijzelf. Ik 
merkte ook op dat ik van langsom stevig overtuigd was geraakt dat het hier om echte 
maanstenen ging en kreeg als antwoord dat dit best wel eens zou kunnen. Gek genoeg 
viel dit telefoontje op slechts enkele uren na precies een maand voor ogenblik waarop 
Thad Ryan Roberts, geholpen door Gordon Sean McWorter en Shae Lynn Saur, de kluis 
met de maanstenen naar buiten rolden met behulp van een lorrie en haar op een Jeep 
Cherockee laadden. Volgens officiële nieuwskanalen zou de diefstal, gepleegd op 13 juli, 
pas opgemerkt worden op 15 juli. 
Trust no one ! 
 
Enkele uren na dit telefoontje vond ik een e-mail van S.A. Nance in mijn mailbox: 
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Mr. Emmermann, 
 
It was nice to talk to you this morning.  I neglected to ask you for your help in putting together some 
questions that should be asked of Orb by Lynn. Since my knowledge of lunar materials is limited at 
best, I was hoping you could provide questions to ask Orb via e-mail that will lend to my/our credibility.  
Any help would be greatly appreciated. 
Sincerely, 
Nick Nance 

 
Eerst vond ik dat nogal vreemd want er zijn specialisten zat op dat gebied bij NASA en 
vooral Johnson Space Center maar dan begreep ik plots waarom men die vraag aan mij 
stelde. Als je erover nadenkt: er worden Apollo maanstenen te koop aangeboden. Voor 
zover men weet zijn er echter nog geen gestolen. Ergo, iemand die toegang heeft tot die 
stenen probeert éérst kopers te ronselen vooraleer zijn slag te slaan. Wie heeft er toe-
gang : werknemers van NASA en JSC. Als je daar gaat vragen stellen over hoe je als FBI 
agent échte gestolen maanstenen van op frauduleuze wijze vervalste kan onderschei-
den… Yeah, right ! Willen de samenzweerders zich dan nú even bekendmaken ?  
 
Bovendien konden de FBI agenten onmogelijk weten met wie Roberts contact had. De 
man had immers tientallen mensen aangeschreven en advertenties op het Internet 
geplaatst. Het enige zero-risk contact dat ze hadden om die vraag te stellen was wellicht 
diegene die de zaak onder hun aandacht had gebracht ? Bonus: de “stool pigeon” is lid 
van een mineralogische vereniging en weet dus wellicht wel wat van maangeologie. Ik 
weet natuurlijk niet zeker of dat nou precies de redenen waren maar je zal die vraag maar 
gesteld krijgen. 
 
Nu kan je even boffen maar hier hadden ze toch even geluk, onze vrienden bij “The 
Bureau” want raad eens wat Axel deed voordat Axel fluorescerende mineralen ging 
verzamelen ? Juist ! Axel verdiepte zich in astronomie, astrofysica, kosmologie en 
aanverwante –ogieën. Wie mijn spreekbeurt over “Het ontstaan van de elementen” heeft 
bijgewoond weet wel waarvoor ik mij interesseer. Toegegeven, mijn kennis van de maan 
was een beetje roestig maar ik heb mijn boeken nog. Bovendien, wat je niet terugvindt in 
“The Cambridge Encyclopedia of Astronomy” pluk je in deze tijden toch gewoon van een 
of andere gespecialiseerde website.  
 
Kurt en Lynn moesten dus “zinvolle” vragen kunnen stellen aan Roberts en eventueel zelf 
een echte maansteen kunnen herkennen. Hoe doe je dat ? Wel, zó doe je dat: 
Eerst bekijk je de uiterlijke kenmerken. Maanstenen zijn doorgaans licht van gewicht en 
vaak ook van kleur. Basaltisch gesteente komt frekwent voor en natuurlijk, ten gevolge 
van grote meteorietinslagen, breccie gesteenten waarin twee of meer gesteenten door de 
hitte aan elkaar zijn gesmolten. Het basalt  bevat meestal nog een aantal andere minera-
len, zoals pyroxenen, olivijn en veldspaten. Deze zouden met een gewone loep herken-
baar moeten zijn. Snapt u waar ik naartoe wil ? Dank zij de televisie kan de gemiddelde 
Belg de “Miranda” (you have the right to remain silent…) zowat van buiten opzeggen. Hoe 
leer je nu een “gemiddelde FBI agent(e)” om maanstenen te herkennen?  
 
Bovenstaande uitleg is niet écht voor beginners, niet ? Wel, gelukkig is er een onfeilbaar 
middel: de zogenaamde “zap-pits”. Vermits de maan géén atmosfeer heeft slaan ALLE 
zand en stofkorreltjes uit de ruimte daar in met een vernietigende snelheid van ergens 
tussen de 10.000 en de 80.000 km per uur. Dergelijke deeltjes raken ook de aarde maar 
verbranden daar direct door de wrijving met de lucht. Op de maan echter slaan ze in als 
even zovele meteorieten. Net zoals meteorieten slaan ze ook kraters, kleine kratertjes 
maar niettemin kraters met alles erop en eraan. Zap-pits, noemt men die en ELKE steen 
of rots op de maan is er mee overdekt !  
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Hoe kan je dus maanstenen herkennen? Aan de kratertjes. Sommige zijn een paar micron 
groot, andere een paar millimeter maar er zijn er op elke maansteen te vinden. 
Maanstenen zijn dus aan één kant bezaaid met putjes. Die putjes hebben een héél 
karakteristiek uiterlijk. De holte zelf is namelijk omgesmolten tot een zwart glas terwijl de 
directe omgeving van het kratertje een “shock-halo” laat zien, een concentrische zone 
waarin het gesteente verpulverd is en daardoor bijna wit van kleur. Een gewone loep is 
alles wat je nodig hebt. De putjes kan je vervalsen maar het verglazen van de impactzone 
en shock-halo  zijn een waarachtige echtheidsgarantie. Dat is dan ook wat ik aan SA Nick 
Nance schreef. 
 
 
 
 
 
What’s going on?  
 
En dan was er stilte... 
Precies één maand en één dag lang kwam er geen enkel bericht meer over de zaak. Niet 
van “Orb” en niet van het FBI. In een van de e-mails had een van de agenten geschreven 

 
Ruimte-projectielen 

en zap-pits 
 

Voor wie nog nooit van 
kinetische wapens ge-
hoord heeft en niet de 
mechanica van een inslag 
begrijpt, lijkt het mis-
schien een belachelijk 
idee. Zandkorreltjes die 
kraters slaan in steen? 
Het is echter de onvoor-
stelbare snelheid van die 
microprojectielen die de 
schade veroorzaakt. 

Tegen die snelheid is zelfs het zaadpluisje van een paardebloem een dodelijk projectiel ! 
 
Stel je voor dat je op de maan staat en dat je getroffen wordt door een ijzer-meteoriet 
met de grootte van een erwt en een snelheid van pakweg 40.000 km/u. Stel dat je 1m 80 
groot bent en dat de meteoriet je in de schouder raakt en een verticale baan doorheen je 
lichaam volgt. Hij verlaat je lichaam langs je voet, met medeneming van vlees en botten 
zoals een goede dumdumkogel betaamt, na slechts 162 miljoenste van een seconde 
door je lichaam te hebben geraasd. De pijnzenuwen in je lichaam hebben nog niet 
voldoende tijd gehad om de pijnsignalen tot in de hersenen te brengen. Die signalen zijn 
nog steeds onderweg naar je hersenen wanneer de micrometeoriet zich onder uw voet 
enkele tientallen centimeter in de maanbodem boort en daar verdampt en explodeert.  
 
Hierbij gaan nog enkele tienduizendsten van een seconde voorbij en tenslotte wordt je 
door de gasdruk van de verdampte materialen enkele meters omhoog geslingerd. Op het 
moment dat je een meter of wat hoog bent merk je dat je aan één kant niet meer echt 
volledig bent vanaf de borst naar beneden en dat dit wat “au” doet maar dat kan de pret 
niet drukken. De combinatie van bloedverlies, vacuüm en het feit dat je hart door de 
schokgolf van het voorbijrazende meteorietje tot een kwakje “steak tartare” herleid 
werd, zorgen ervoor dat je je niet meer echt kunt interesseren voor wat je overkwam. 

ZZaapp--ppiitt,,  3300  µµmm  
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dat er een afspraak zou plaatsvinden met Roberts (toen nog enkel bekend als “Orb Robin-
son”) tegen het einde van juli. De langste stilte tussen twee e-mails was tot op heden 10 
dagen. Een maand is te lang ! Gelooft u mij nou maar. Vooral omdat we in die periode 
onze Amerikaanse vrienden van de FMS, Don Newsome en Bob en Arden Fendrich op 
bezoek hadden. U heeft er dus géén idee van hoe moeilijk het is om je tanden op elkaar 
te houden en niks, maar dan ook absoluut niks, te zeggen over deze zaak. 
 
Ook je vrienden bij de MKA kan je niet inlichten. Er zijn er wel een paar die wéten van de 
advertentie van Roberts maar geen van hen weet dat ik die zaak bij de FBI heb 
aangebracht. In een openhartige e-mail schreef SA Wolfenden me na de arrestatie van 
Roberts en zijn kompanen: “It is nice to be able to get a story like this off your chest, isn't it 
? We do frequently feel the same way, although we generally have the option of being 
able to talk about our cases amongst ourselves.  I will admit I haven't really considered 
that desire from the perspective of those who assist us.  I shall have to remember in the 
future to be certain to provide an outlet for folks who want to aid us confidentially.”  
 
Het is natuurlijk en begrijpelijk dat je over zoiets wil praten en wat Special Agent Wolfen-
den zegt is waar ! De agenten konden onder elkaar over de zaak spreken terwijl ikzelf dat 
niet kon. Er is echter nog een belangrijker verschil : zij wisten wat er stond te gebeuren en 
ik niet, totdat… ik op 15 juli plots weer een bericht kreeg van SA Nance. Blijkbaar was 
deze bezig met het papierwerk voor het bekomen van een arrestatiebevel voor “Orb 
Robinson”. Daartoe moest hij kunnen verklaren waar “Orb” precies zijn advertentie had 
geplaatst en wat die “Virtual Quarry” eigenlijk was. Nu ja, je bent zo bekend met de MKA 
web-site dat je er niet bij stilstaat hoe uitgebreid die eigenlijk wel is. Een kleine ophelde-
ring  was gauw geschreven en ik zat weer op het puntje van mijn stoel te nagelbijten. 
 
Waiting to exhale (and finally exhaling). 
 
Op 22 juli om 23:30u, 4 maanden en 13 dagen nadat Roberts zijn advertentie plaatste op 
onze site en bijna 2 maanden nadat ik de FBI verwittigde vond ik deze e-mail in mijn mail-
box : 

 
Mr. Emmermann: 
 
What follows is the press release we put out today. 
---------------------------------------------------------- 
SA Lawrence A. Wolfenden, Tampa Div'n 
---------------------------------------------------------- 
 
Tampa, Florida  July 22, 2002 
 
NEWS RELEASE 
 
Contact person: SA Sara Oats 
On the 33rd Anniversary of Neil Armstrong's historic walk on the moon, FBI Tampa and NASA-OIG 
recovered priceless lunar samples brought back to Earth by each of the Apollo missions that landed on 
the moon. The lunar samples were stolen on July 13, 2002, from the Johnson Space Center (JSC) in 
Houston, Texas. 
 
James F. Jarboe, Special Agent in Charge, Federal Bureau of Investigation (FBI), Tampa Division, and 
Lance Carrington, Assistant Inspector General for Investigations, National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) Office of the Inspector General(OIG) today announced the arrest, without 
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incident, of three individuals, Thad Ryan Roberts, age 25; Tiffany Brooke Fowler, age 22; and Gordon 
Sean McWorter, age 26, who were taken into custody late Saturday in Orlando, Florida, by Special 
Agents of the Federal Bureau of Investigation (FBI) and NASA-OIG and charged with Conspiracy to 
Commit Theft of Government Property and Transportation in Interstate Commerce of Stolen Property. 
A fourth individual, Shae Lynn Saur, age 19, was arrested in Houston and also charged with 
Conspiracy. Roberts, Fowler, and Saur were employees at Johnson Space Center. 
 
Jarboe stated that since May 2002 an FBI undercover operation has utilized email to communicate with 
an individual offering priceless moon rocks which he described as the world's largest private and 
verifiable Apollo rock collection. The e-mail messages were sent from several locations --- the 
University of Utah, Johnson Space Center and a public library in Houston. The continued exchanges 
included curatorial and historical records on the samples provided by the seller, and culminated in a 
meeting at a restaurant in Orlando over the weekend of July 20-21 to finalize the purchase of the Apollo 
moon rocks. 
 
On July 15, 2002, a 600 pound safe containing lunar samples from every Apollo mission was 
discovered missing from the Johnson Space Center and many of the samples listed in the inventory 
included those described for sale.  
Mr. Jarboe praised the joint investigative efforts of the National Aeronautics and Space Administration 
(NASA), Office of Inspector General (OIG) and the FBI in the swift recovery and arrest(s) in this matter. 
The Defendants arrested in Orlando were afforded their Initial Appearance before United States 
Magistrate Judge Thomas B. McCoun on July 22, 2002. 
 
The FBI began this investigation after receiving a tip through an e-mail address established by the 
Tampa Division for Internet Fraud matters. The e-mail address is ifcc.tp@fbi.gov. Referrals of criminal 
matters to this e-mail box are handled by the BayNet CyberCrimes Task Force, a joint effort between 
the FBI Tampa Division, United States Secret Service, United States Customs, Florida Department of 
Law Enforcement, Hillsborough County Sheriff's Office, Tampa Police Department, and Federal and 
State Prosecutor's offices. 

 
Nog terwijl ik deze e-mail aan het lezen was liep al een volgende boodschap van SA 
Lawrence Wolfenden binnen.  
 

  
Dag Mr. Emmermann, 
  
I'm writing to let you know that your assistance has been instrumental--in fact, essential--in recovering 
over 113 grams of lunar samples from within a 600-pound safe stolen from NASA's Johnson Space 
Center last weekend. 
  
"Orb" met with myself and a female agent in Orlando this weekend for the purposes of selling us 
$100,000-worth of the samples.  He had also hiked his prices considerably:  a sample larger than a 
gram was to cost $8,000 per gram.  Instead, Orb and two companions were arrested.  A search 
warrant for their hotel room was obtained and the stolen samples were recovered.  A fourth person, 
who had remained in Houston, was arrested on Sunday. 
  
I'm attempting to obtain a copy of the Press Release which will be distributed to the media later today 
and will e-mail that to you for your information and, if you wish, publication in your newsletter.  I'll also 
work on getting permission for the interview you requested.  I certainly feel you deserve it--if you hadn't 
contacted us I'm certain that Orb would have kept looking for a buyer for the moon rocks.  
Unfortunately, not everyone has your integrity.  Someone would have taken him up on his offer and 
what can certainly be considered a "National Treasure" would have been lost to the U.S. Government, 
possibly forever. 
  
The samples Orb tried to sell us were genuine Apollo mission samples.  The stolen material included 
samples from every mission that successfully landed on the moon.  Also in the safe stolen by Orb and 
his co-conspirators was the ALH84001 meteorite (Background info here: http://www.jpl.nasa.gov/snc/ 
nasa1.html).  We recovered it also, along with a number of scientific journals, notebooks, and other ma-
terials which had been in the safe. 
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This should be hitting the evening news here tonight (typically 6pm, EDT), but may be carried on some 
of the news channels before then.  We've been receiving a lot of inquiries, some from international 
news agencies.  We've said nothing concerning your involvement other than that the investigation 
originated with an e-mail tip.  It's not my place to bring your name into this--if you want to, then you are 
free to do so.  I will note, however, that "Orb" will certainly be able to figure out that it was you contac-
ting us that got us involved.  (Unless he believes you were an undercover FBI agent as well.  At this 
point, he may even wonder if you are real.  He was certainly confused and somewhat disoriented after 
learning that I was not Dutch.  He evidently has never made acquaintance with any Vlaaming or 
Nederlanders because what I used was not a very good accent, and the only Dutch I can say easily 
and without hesitation is "Heel goed.  Jou sprecht ein klein beting Nederlanj."  Please excuse the poor 
spelling--I was working only on speaking Dutch.  My plan was to respond to any comments by Orb in 
Dutch with "Very good.  You speak a little Dutch, but my wife does not, and prefers I not hold private 
conversations in front of her.") 
  
I've rambled for long enough.  I'll get you a copy of our press release as soon as possible. Again, thank 
you.  This has caused quite a stir, and has been very exciting.  It has been a pleasure to work with you.  
Your thoughts and ideas were a crucial aspect of making this a success. 
  
Your brother,  
"Kurt" 

 
---------------------------------------------------------- 
SA Lawrence A. Wolfenden, Tampa Div'n 
---------------------------------------------------------- 

 
Als je na meer dan twee maanden spanning die twee e-mails krijgt op minder dan tien 
minuten tijd dan ga je even uit je dak, dat verzeker ik u. Natuurlijk denk je dan direct “even 
naar de jongens van de MKA bellen” maar vermits het ondertussen al na middernacht 
was moest dat maar wachten tot de volgende dag. Bleek echter dat ons aller voorzitter 
Paul Van hee zelfs niet verbaasd was om een telefoontje van mij te krijgen. Zijn respons 
was even verassend als kort: “Ha, gij weet nog van niks ! Zet uwe GSM dan maar eens 
op…”. De geschreven pers was blijkbaar eens gaan kijken op de website van CNN en had 
daar in het verhaal van de “Moon rock heist” de Antwerp Mineralogy Club aangetroffen. 
Naar wie bel je dan? Natuurlijk naar de moeder van de vereniging: Emma Op de Beeck. 
Die had Paul’s nummer doorgegeven en zo ging de bal aan het rollen. Ik heb dus mijn 
GSM opgezet en dat ding ging zodanig te keer dat ik hem maar terug heb afgezet… ik 
dacht dat hij ging ontploffen of smelten of zoiets. Enfin, de volgende dagen waren redelijk 
druk maar dat had U wellicht al begrepen. 
 
 
 
Meanwhile, backstage : 
the main event ! 
 
Vanuit mijn standpunt 
gebeurde er natuurlijk van 
alles “achter de 
schermen”. Ik wist wel dat 
er een ontknoping op til 
was tegen eind juli maar 
de details kende ik 
natuurlijk niet. Het relaas 
dat U zojuist las is het 
verhaal zoals IK het 
beleefde. De 
belangrijkste 
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gebeurtenissen speelden zich natuurlijk af in Florida, U.S. en, zoals men zegt “there’s no I 
in team”… Het is dan ook niet meer dan eerlijk dat de FBI-agenten die zich zo 
professioneel van hun taak kweten hier ook vermeld worden, temeer daar hun een kopie 
van deze Geonieuws beloofd is ! Misschien vind u dat de volgende tekst wat formeel 
aandoet door telkens “special agent” en een volledige naamvermelding te gebruiken. Ik 
doe dit echter bewust uit respect voor de mensen van het FBI die deze titel van “Special 
Agent” terecht met trots dragen. 
 
Nadat ik de FBI had verwittigd moet SA Wayne Nichols Nance, Jr. hebben beseft dat door 
de aard van de zaak NASA mogelijk betrokken moest worden bij het onderzoek. Hij belde 
naar een collega, Special Agent Patricia A. Koenig (Patti), en vroeg haar of zij wilde 
samenwerken aan deze zaak.  SA Koenig is namelijk verbonden aan  de NASA's “Office 
of Inspector General”. SA Nick Nance beschrijft haar rol als volgt: “She was very valuable 
to the investigation and was able to obtain information we might not have otherwise be 
able to get. SA Koenig was with us during every step of the investigation.  She did not 
participate in an undercover role, but was a vital part of the investigation in that she was 
able to obtain things from NASA that might have taken us much longer to accomplish.”. Zij 
verleende ook assistentie tijdens de verhoren van de arrestanten. 
 
Zoals al eerder beschreven nam SA Wayne Nichols Nance, Jr. de “online-rol” van mijn 
schoonzus Lynn waar. Hij schreef uit haar naam e-mails naar Roberts. Ik kan me 
voorstellen dat het niet makkelijk is om uit naam van een vrouw te schrijven. Bovendien 
wéét ik hoe moeilijk het is om het vertrouwen van iemand als Roberts te winnen. Zo 
iemand is logischerwijs zenuwachtig op het paranoïde af! 
 
SA Lynn M. Billings en SA Lawrence A. Wolfenden speelden de rollen van mijn broer Kurt 
en schoonzus Lynn. Zij maakten de afspraak met “Orb” en zijn vrienden in een restaurant 
in Orlando en reden nadien met hen naar hun hotel waar de maanstenen zich bevonden 
en waar de arrestaties gebeurden. 
Niet bepaald een risicoloze opdracht want een van de boeven, Fowler, blijkt al eens 

eerder opgepakt te zijn 
geweest wegens geweld-
delicten.  
SA Wolfenden is boven-
dien ook een specialist in 
computer fraude. Hij vroeg 
me geregeld om de “hea-
ders” van de e-mail die 
Roberts me stuurde. 
Daaruit kon afgeleid 
worden dat de e-mail be-
richten van “Orb” niet uit 
Tampa kwamen maar 
vanuit verschillende andere 
locaties. De universiteit van 
Utah, een openbare 
bibliotheek in Houston en 
zelfs één keer uit het John-
son Space Center in 
Houston.  
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In het restaurant waren de uitbaters en het personeel natuurlijk vervangen door FBI 
agenten. Ook hier vinden we SA Koenig terug, samen met drie andere special agents: SA 
Scott B. Cheney, SA Michael C. Brady and SA Sara Oates. Je zal het maar doen: naar 
iemand toelopen waarvan je wéét dat hij een nationale schat gestolen heeft en dan 
vriendelijk vragen wat hij wil drinken… of doen alsof je druk bezig bent met rekeningen of 
klanten en ondertussen blijven opletten of je collega’s niet in gevaar verkeren. Al is die job 
misschien iets minder glamoureus en is de anonimiteit je sterkste wapen, toch : welge-
meende felicitaties voor een geslaagde operatie ! 
 
Ik vond het een passend eerbetoon aan de vele agenten die deze zaak tot een goed 
einde brachten dat hun foto in deze Geonieuws zou gepubliceerd worden. Ik heb hen dan 
ook gevraag of zij een foto of groepsfoto konden opsturen. Helaas, dit was het antwoord 
van SA Nance op mijn vraag: To prevent us from being discovered in future undercover 
operations, we generally hesitate from having our pictures published. We cannot do it for 
safety/security reasons.  I am sorry. Je kan niet anders dan dat te respecteren.    
 
The day after... (Rik Dillen) 
 
Dit deel van het verhaal werd geschreven door een "buitenstaander", omdat door de emo-
tionele binding van Axel met de feiten, en zijn bekende bescheidenheid, de draagwijdte 
van het gebeuren misschien niet volledig genoeg zou doordringen. 
 
Rond 12 h 's middags werd onze voorzitter Paul Van hee tot zijn grootste verbazing opge-
beld door een journalist van "Het Laatste Nieuws", die het nieuws had vernomen via de 
nieuwsagentschappen. Hij had eerst Emma Op de Beeck (Paul's moeder) opgebeld, om-
dat die op onze website eervol vermeld wordt als "de moeder van onze vereniging". Er 
ontspon zich een levendig gesprek, en uiteindelijk werd de journalist doorverwezen naar 
Axel. Zodra Paul de hoorn weer op de haak had gelegd volgde onmiddellijk een tele-
foontje van special agent Axel himself : "Hijg... hijg.. heddet al gezien ? Wij staan op de 
hoofdpagina van CNN-News op het Internet... hijg... puf...". 
 
Terwijl ik op mijn werk (OCAS in Zelzate) gezellig samen met mijn collega's aan tafel zat 
voor het middagmaal kreeg ik een telefoontje van Paul. Ik vroeg hem of ik eerst mijn 
mond mocht leegeten en zo toen hij mij onderbrak : "Hijg... hijg... Loop naar uwe PC en 
start uwen browser op... hijg... hijg.. heddet al gezien ? Wij staan op de hoofdpagina van 
CNN-News op het Internet... hijg... puf...". Toen ik gezien had wat ik moest zien kon ik aan 
Paul enkel nog maar zeggen : "Hijg... hijg...puf...hijg...". 
 
Die dag kwamen er nog verschillende telefoontjes van journalisten en nieuwsagentschap-
pen, die alle doorverwezen werden naar Axel, de stakker-met-zijn-been-in-de-plaaster. Hij 
is gedurende een paar dagen letterlijk overrompeld geworden door journalisten. Vele hon-
derden e-mail berichtjes zijn de wereld rondgegaan. Hoewel er in feite geen informatie op-
stond m.b.t. het gebeurde maakte het bezoekersaantal op onze eigen web-site een 
vreemde sprong :  
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Ondertussen werd Axel van alle kanten belaagd, zo erg, dat ik zelf zijn telefoon gerust 
gelaten heb. Hij werd uitgebreid geïnterviewd door de televisie (VRT, VTM, RTBF, ATS). 
Wat resulteerde in een mozaiekbeeld waar je soms bij wijze van spreken op een viertal 
plaatsen het ondertussen wereldberoemde rood-met-beige T-shirt zag verschijnen. Dat 
iedereen vol lof en bewondering was (en is) voor de actie van Axel spreekt voor zich. 
Zelfs de journalisten, die toch wel af en toe een en ander meemaken, waren zichtbaar 
enthoesiast over het feit dat een Belg/Vlaming/stadsgenoot zijn land eindelijk eens op een 
positieve manier in het wereldnieuws had gewerkt. 
 
Niet alleen in de Belgische kranten was het voorpaginanieuws, en werd er telkens zowat 
een halve bladzijde voor uitgetrokken,  maar overal ter wereld werd niet alleen de naam 
van Axel Emmermann, maar ook die van de Mineralogy Society of Antwerp, Belgium, 
vermeld. We haalden op die manier niet alleen de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, 
De Nieuwe Gazet e.d., maar ook Le Figaro, USA Today, The Houston Chronicle, The 
Grand Rapids Press, The Orlando Sentinel, The Tampa Tribune tot de Courier Mail in 
Zuid-Oost Queensland, Australië toe. In feite was er op 24-25 juli 2002 geen krant ter 
wereld waarin de naam van Axel en de "Mineralogy Club of Antwerp" niet voorkwam. 
 
Op het WWW was het natuurlijk al evenzeer een drukte van jewelste. Google leverde met 
termen als "Stolen moon rocks", in combinatie met "Axel" continu tientallen hits op. Zoals 
reeds vermeld stond het nieuws zelfs op de main page van CNN-news. Dat vooral de 
Amerikanen een sterke emotionele band hebben met hun "National Treasures" moge 
blijken uit een paar citaten (er zijn er véél meer !) van e-mail berichten die Axel (en 
companen) in die dagen ontvangen hebben : 
 

Goede Dag! 
Congratulations to everyone in Belgium who helped stop this crime.  Those items are the property of 
the people of the United States, and as a citizen I thank you.  If any of you are ever in the States, I will 
buy you some dinner and some good beer or wine. Men of lesser character and conscience would 
have simply looked the other way.  It lifts my heart to know that there are still people of high moral 
standards in the world of minerals. 
Dank U well, 
Don J. Halterman, Jr. (USA) 

 
We say that an honest man's pillow is his peace of mind.  Thank you, Mr. Emmermann. 
A grateful American, Regina Giovannini (USA) 
 
Not only Americans. Well done. 
Armando Alfonso- (Portugal) 
 
Axel showed great initiative and insight in doing what was right in an extraordinary situation; he recove-
red a priceless legacy of all mankind by his actions. Axel deserves reaching for the moon -- and gras-
ping it -- for his insight, initiative, and right thinking.  
Kreigh Thomaszewski (USA) 
 
Thank you for helping to catch the crooks that tried to steal moon rocks. From the news reports I read 
this morning, your efforts were the primary reason these people were caught.  My friends and I at the 
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Johnson Space Center consider these moon rocks world treasures, belonging to all people and 
shouldn't be owned by anyone.  Apparently you also feel similarly.  I commend you and thank you for 
your efforts. By the way, even though I'm sending this from my work account, I'm not trying to represent 
NASA or JSC.  I'm just a grateful individual. 
Best wishes ! 
Russ Fortson (USA) 
 
You have good reason to be proud, Axel. Your efforts saved some of our most  priceless treasures 
from those who would attempt to steal them away. On behalf of everyone here at collectSPACE, thank 
you ! I have added an update to our story noting your involvement and thanking you publicly. Its the 
least we can do. 
Robert Pearlman (USA) 

 
Sterker nog, Kreigh Thomaszewski heeft zelfs een website aangemaakt met daarin een 
soort van verzoek met petitie aan de NASA om voor Axel en zijn club een gepaste 
beloning te bedenken... : http://tomaszewski.net/Kreigh/Minerals/MoonRocks.shtml 
Hij heeft uit eigen initiatief ook al brieven geschreven aan de directie van de NASA en... 
aan de president van de Verenigde Staten himself... 
Over een ding zijn Axel en alle companen het roerend eens : het ging zeker niet om een 
beloning ! En of die er nu komt of niet, het geeft een goed gevoel dat recht zal geschieden 
en dat de wereld van de mineralenverzamelaars er positief uitkomt. 
 
En tot slot, Axel zou Axel niet zijn, en de MKA zou de MKA niet zijn, 
als we er te gepasten tijde niet mee konden lachen. Naar het schijnt 
zou binnenkort een Axel-Emmermann-postzegel worden uitgegeven. 
Hij zou op 1 april 2003 in de postkantoren beschikbaar zijn. Geo-
nieuws slaagde erin om het eerste ontwerp alvast te bemachtigen. 
We zouden het in al die drukte nog vergeten : tijdens al deze 
gebeurtenissen vierde Axel ook zijn vijftigste verjaardag. Hierbij nog 
maar eens van harte gefeliciteerd ! 
 
Dankwoord - acknowledgements 
 
Een heleboel mensen hebben (sommigen zelfs zonder het te beseffen) aan het verhaal 
van dit extra-dik nummer van Geonieuws rechtstreeks of onrechtstreeks meegewerkt, en 
op gevaar af er te vergeten proberen we ze toch maar op te noemen. Onze hartelijke 
dank voor de medewerking ! 

 
Many people contributed directly or indirectly 
to this extra-voluminous issue. Hoping that 
we don't forget any, here they are. Our since-
re thanks ! 
 
Het FBI-team : SA Wayne Nichols Nance, 
Jr., SA Patricia A. Koenig (Patti), SA Lynn M. 
Billings, SA Lawrence A. Wolfenden,  SA 
Scott B. Cheney, SA Michael C. Brady, SA 
Sara Oates. 
En verder : Richard De Nul, R. Van Tassel, 
Paul Van hee, Paul Tambuyser, Kreigh Tho-
maszewski, Theo Kloprogge, Michiel De 
Witte en Blue Sky Computing, Sint-Niklaas. 
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