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Titelpagina 
René Van Tassel op bezoek in het KBIN, 14 oktober 2008 (met links een glimp van Herman 
Goethals). Foto  Axel Emmermann. 
Inzet : vantasseliet-aggregaatje van Bihain. Foto  Harjo Neutjens. 

Er is in juni géén maandelijkse vergadering gepland in 
Edegem wegens de jaarlijkse sluiting van het 

Elzenhof. 
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MKA-kalender 
 
 
 

Vrijdag 31 mei 2013 - geheugensteuntje 

 

 
Zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, Edegem - vergadering vanaf 19 h - voordracht 20.15 h 
 

  
 
 
 
 

Zaterdag 1 juni 2013 - geheugensteuntje 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h. 
 
Practicum, met als thema : beryl 
 
Vandaag gaan we in het practicum met beryl aan de slag. Beryl is een mineraalspecies, maar in de 
gemmologie onderscheiden we diverse variëteiten van beryl : aquamarijn, smaragd, gosheniet, 
heliodoor, morganiet. Al deze variëteiten hebben een aantal specifieke kenmerken en het is de be-
doeling om tijdens deze vergadering die verschillende berylvariëteiten eens van naderbij te bekij-
ken. U brengt toch ook uw steentjes mee ? 
 
 
 
 
 

Zaterdag 8 juni 2013 - gezellig samenzijn 

 

 
Dit jaar gaan we eens lekker tafelen bij een van onze sponsors :  
Restaurant 't Kasteeltje, Borsbeeksesteenweg 21, 2530 Boechout 
 03 4540120  www.kasteeltjeboechout.be/nl/ 
Er is een ruime parking aan het restaurant en aan de overkant van het kruispunt is de terminus 
van tram 15. Je vindt dit restaurant probleemloos als je in Google onder "Google Maps" als zoek-
term ingeeft "Borsbeeksesteenweg 21, Boechout". 
We spreken af tussen 19 en 20 h voor het aperitief; om 20.00 h precies beginnen we aan de maal-
tijd à la carte (op voorhand te bestellen). 
 
Wie wil deelnemen moet ten laatste op maandag 4 juni zijn/haar deelname bevestigen, en de 
VOLLEDIGE bestelling (naar keuze voorgerecht en/of hoofdschotel en/of nagerecht) via e-mail 

doorgeven aan Axel Emmermann, axel.emmermann@telenet.be. 
Je kunt heel gemakkelijk je keuze maken aan de hand van de website van 
het restaurant : www.kasteeltjeboechout.be/nl/menu. Betaling ter plaatse. 
Om organisatorische redenen kun je ter plaatse je keuze niet meer 
wijzigen. 
 
Dus niet vergeten : als je mee wil komen eten moet je voor 4 juni 
je volledige menukeuze bezorgen aan Axel Emmermann ! 

Ernst BURKE
“Wanneer is een mineraal nieuw, en hoe klein kan/mag het zijn?”
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In memoriam 
René Van Tassel 
(1916-2013) 
 
 
 
 
 
 
Rik Dillen 
 
 
Wanneer iemand bijna 97 jaar oud is geworden kun je bij een overlijden niet spreken van een don-
derslag bij heldere hemel. Maar het verlies van een dierbaar iemand komt toch altijd véél te vroeg. 
Stiekem hadden wij met z'n allen gehoopt ooit een titelpagina  van Geonieuws te kunnen brengen 
met een mooie foto van René, met de onderschrift : "René Van Tassel 100 !". Maar het heeft he-
laas niet mogen zijn. Op 20 maart 2013 is hij zachtjes overleden in de Residentie Mayerhof in 
Mortsel, waar hij sinds een paar jaar verbleef. 
 
René Van Tassel werd geboren op 11 mei 1916. Een geschikte geboortedag om af en toe, als het 
paste, zijn verjaardag op Minerant te komen vieren met een "bolleke", de laatste jaren  onvermij-
delijk in het gezelschap van enkele spitsbroeders : Michel Deliens (zijn opvolger bij het KBIN), 
Renaud Vochten (die helaas vorig jaar ook overleed) en Herman Goethals (opvolger van Michel bij 
het KBIN). 
 
Na het Middelbaar Onderwijs studeerde hij scheikunde aan de Katholieke Universiteit van Leuven 
(KULeuven), waar hij in 1939 zijn doctoraat verdedigde en met glans zijn titel behaalde. De eerste 
jaren van zijn carrière werkte hij aan de KULeuven in de laboratoria van Jacques Thoreau (naar 
wie thoreauliet genoemd werd). In 1941 al startte hij zijn carrière bij het KBIN (Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen), waar hij heel zijn professionele carrière trouw zou blijven, 
eerst als wetenschappelijk medewerker van het departement mineralogie en petrografie, en later 
als directielid en departementshoofd (1947) (Van Der Meersche et al., 2010). 
 
Hij reorganiseerde de ganse mineralencollectie van het KBIN, en heranalyseerde tal van specimens 
uit de verzameling met de door hem aangekochte X-stralendiffractometer en het analytisch labora-
torium dat hij inrichtte. De collectie werd geordend volgens het systeem van Dana, en werd regel-
matig uitgebreid. Zijn onderzoek spitste zich voornamelijk toe op de Belgische sulfaat- en fosfaat-
mineralen. In 1981 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd en zwaaide hij af. In principe dan 
toch, want hij bleef achter de schermen volop onderzoek ondersteunen en begeleiden, en werkte 
nog mee aan tal van wetenschappelijke artikels. Daarenboven bleef hij meewerken aan de nieuwe 
mineralogische tentoonstellingsruimte die in 1985 voor het publiek toegankelijk werd en uiteindelijk 
pas in 1990 helemaal klaar was. 
 
In de jaren 1949-1950 verbleef hij in Groot-Brittannië, waar hij bijkomende opleidingen volgde aan 
de universiteit van Cambridge. Tijdens dit verblijf ontdekte hij zijn eerste "nieuw mineraal", dalyiet, 
K2ZrSi6O15, een zirconiumsilicaat  genoemd naar Reginald Aldworth Daly (1871-1957), naar wie ook  
zowel op de maan als op mars een krater genoemd werd. 

Foto  Hugo Bender 
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Inhuldiging van de Maantentoon-
stelling  van het KBIN, 24 december 
1970. 
 
Vooraan v.l.n.r. Prins Albert, Prins 
Filip; koning Boudewijn, directeur 
Capart, René Van Tassel. Tweede rij 
v.l.n.r. John S.D. Eisenhower, 
ambassadeur USA, vleugeladjudant 
van de koning. Derde rij Simon, deur-
wachter KBIN, persfotograaf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 1971 werd René Van Tassel benoemd tot buitengewoon hoogleraar aan de Faculteit der Weten-
schappen van de KULeuven. Hij gaf daar cursus over geochemie tot hij met pensioen ging. René 
Van Tassel was buitengewoon productief. We hebben op korte termijn niet nauwkeurig kunnen uit-
zoeken hoeveel artikels hij geschreven heeft als auteur of co-auteur, maar het moeten er vele tien-
tallen, wellicht meer dan 100 geweest zijn. Hij beschreef een aantal nieuwe mineralen, o.a. het ho-
gervermelde dalyiet, en ook calclactiet en drugmaniet. 
 
René Van Tassel was ook de eerste die β-FeOOH (β-goethiet) en mangaanvrije strunziet ontdekte 
als nieuwe species, die dan later door andere onderzoekers beschreven en gepubliceerd werden. 
Rene Van Tassel was altijd heel begaan met Belgische mineralen. Twee vondsten van MKA-leden 
gaven aanleiding tot een artikel in het Bulletin van de Belgische Vereniging voor Geologie en een 
vermelding in het laatste boek "Les minéraux de Belgique" Het betreft bariet van Beez en de twee-
de Belgische vindplaats van ferristrunziet, namelijk Haut-le Wastia (Dillen en Van Goethem, 1990).  
 
De precieze jaartallen kennen we niet maar René Van Tassel was van bij de oprichting betrokken 
bij de Commission on New Minerals and Mineral Names (CNMMN) van de International Mineralogi-
cal Association (IMA). Gedurende vele jaren was hij de Belgische vertegenwoordiger in die com-
missie, wat inhoudt dat hij honderden nieuwe mineraalnamen mee heeft goedgekeurd. 
 
In de jaren zeventig verscheen René Van Tassel op een zonnige dag in het RUCA met een vraag 
tot identificatie. Ludo Van Goethem kreeg een microscoopplaatje met dekglaasje met daarin een 
specimen van ongeveer 0.5 mm lang en 0.25 mm breed ! Dit moest dan "fijngemalen" worden in 
een mortier om een preparaatje te maken voor transmissie-elektronenmicroscopie. Resultaat was 
een chemische analyse en enkele foto's die meegegeven werden. Uiteindelijk bleek het om 
drugmanniet te gaan, dat later door René Van Tassel beschreven werd (Van Tassel et al., 1979). 
 
René Van Tassel was niet alleen zeer sterk geïnteresseerd in pure mineralogie, maar eigenlijk was 
hij gepassioneerd door alles wat op een of andere manier met de natuur te maken had. Telkens 
wanneer hij iets gelezen had in een krant, tijdschrift of boek moest en zou hij dat doorgronden en 
verifiëren. Hij spitte elk onderwerp dat hem boeide uit tot op de bodem. Dat hield natuurlijk in dat 
hij niet alleen veeleisend was voor zichzelf, maar ook voor iedereen in zijn omgeving. 
 
Op het ogenblik dat o.a. onze vereniging werd opgericht (in 1963 - dat zal u onderhand genoeg-
zaam bekend zijn) was hij al een jaar of vijftien actief in zijn métier. Hij had het fenomeen "ama-
teurvereniging" tot dan toe nooit gekend, en stond in het begin dan ook nogal argwanend tegen-
over dat verschijnsel. Sommige wat minder jonge MKA-leden herinneren zich nog levendig zijn be- 
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Eventjes een woestijnroosje uit Tunesië op zijn 
plaats zetten in de mineralen-tentoonstelling 
van het KBIN (1986). René Van Tassel herken 
je rechts op de foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zoeken aan onze allereerste tentoonstelling (1972 als ik het me goed herinner). Voor sommigen 
onder ons werd het een soort examen. Paul Tambuyser kreeg schalks de vraag toegespeeld of hij 
wat meer wist over ardenniet, en of hij toevallig de formule ervan kende ? 
Ikzelf kende de Professor op dat ogenblik nog niet, toen hij bij een kast met Belgische mineralen 
resoluut wijzend naar een stuk crandalliet op mij afkwam met de vraag : "Jongeman - ik was toen 
zowat 40 jaar jonger dan tegenwoordig - wat voor een mineraal is dat ? Weet ge waar dat gevon-
den werd ? Hebde enig idee wie dat ontdekt heeft ?"... Uiteindelijk gaf hij zich "bloot" toen hij 
schalks zelf het antwoord op die laatste vraag gaf : "Ikke...  hahaha" (zie ook Van Tassel, 1956). 
Hij hield ervan om mensen te testen vooraleer hij wat diepgaandere contacten onderhield. Vanaf 
het moment dat je hem wat beter leerde kennen brak het ijs, en had hij er plezier in om je eens 
flink in het ootje te nemen. We hebben vanzeleven samen veel plezier beleefd. 
 
In 1986 werd het mineraal vantasseliet naar hem genoemd (Fransolet, 1986), als eerbetoon voor 
zijn levenswerk met betrekking tot de mineralogie van België. Toen René Van Tassel in 1986 op 
Minerant kwam zei hij : "Ik kom links en rechts eens kijken op de standjes van systematische ver-
zamelaars om te zien hoeveel ik nu waard geworden ben". 
 
Hoe dan ook, nadat hij op onze tentoonstellingen een paar 
examens had afgenomen ontdooide hij helemaal, en werd 
hij gaandeweg enthousiaster over onze werking. Hij begon 
te beseffen dat in onze vereniging de juiste mix aanwezig 
was van kennis van de mineralogie (wat hij vroeger eigen-
lijk niet gedacht had), bewondering voor de natuur en 
enthousiasme voor het "vak". En op den duur werd hij een 
van onze meest geestdriftige fans en trouwste lezers van 
Geonieuws. 
 
René Van Tassel was een buitengewoon correcte en princi-
piële man. Nooit ofte nimmer trapte hij in een of andere 
deontologische val. Daarom ook bleef hij op een afstand 
van de amateurverenigingen, zowat tot hij met pensioen 
ging. Om dezelfde redenen had hij ook geen eigen minera-
lenverzameling (op een paar kleine stukjes na die hij om 
persoonlijke redenen bijhield). Hij vond dat, vermits hij 
verantwoordelijk was om de verzameling van het KBIN zo 
goed mogelijk te beheren, tentoon te stellen en uit te 
breiden, hij er niet ook nog een privé-verzameling kon en 
mocht op nahouden. Tekenend is bv. dat hij bij het onder-
schrift van de foto van de inhuldiging van de maansteen-
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tentoonstelling (foto vorige pagina) niet al-
leen de hoogwaardigheidsbekleders, maar 
ook de deurwachter Simon en de persfoto-
graaf vermeldde. Voor hem waren dat even 
waardevolle mensen als Koning Boudewijn of 
Prins Albert. 
 
Een van de eerste artikels die ooit van zijn hand verschenen in Geonieuws was "Een merkwaardige 
historische mineralenverzameling", over de geschiedenis van een mineralenverzameling die in het 
begin van de 19de eeuw in het KBIN terechtkwam, en nog altijd nagenoeg compleet aanwezig is. 
Typisch voor René was het feit dat hij in een brief van 6 november 1981 expliciet vermeldde : "Ik 
wens de bijdrage enkel met mijn initialen te ondertekenen"... wat we overigens altijd gerespec-
teerd hebben, tot hij zelf die voorwaarde schrapte. 
 
Toen hij al een tijd met pensioen was nodigde hij mij verschillende keren uit toen hij zijn boeken-
kasten aan het opruimen was, waarbij ik dozen vol overdrukken van mineralogische artikels mee-
kreeg... als leesvoer zodat ik altijd genoeg inspiratie zou blijven hebben om Geonieuws vol te krij-
gen met interessante informatie. In een brief van 30 Juli 1989 schrijft hij letterlijk : "Heb ik u niet 
laten verdrinken met mijn afgedankte separaten, of is u er thuis niet mee buiten gevlogen ? Indien 
interesse, zullen er wellicht nog volgen...".   
 
Hoe dan ook, René Van Tassel was... "ne speciale" (in de positieve zin). Het beeld hieronder toont 
de "verpakking" van het zoveelste "anoniem cadeau" aan de MKA. 
 
Als het om wetenschappelijk werk ging was hij soms wat men in Antwerpen een "Piereke-just" 
noemt. Begin jaren negentig heeft René Van Tassel (samen met Renaud Vochten, Eddy De Grave, 
Jan Hertogen en mezelf) gedurende bijna twee jaar onderzoek gedaan op een stuk van de Santa 
Catharina meteoriet (Zie het artikel daarover in Geonieuws 17(10), 201-211 (1992) "Een meteoriet 
vanonder het stof gehaald"). 
 
In dit team speelde hij overduidelijk de rol van de onderzoeker die constant bekomen resultaten in 
vraag stelt en alle beweringen gestaafd wil zien met feiten. Soms botste dat wel eens met Renaud, 
die vooral snel tot de juiste conclusies wilde komen. Veel metingen en analyses heb ik moeten her-
halen en/of verfijnen, om er zeker van te zijn dat het geen toeval was. Daar is natuurlijk niets mis 
mee... een goede onderzoeker moet aan zijn eigen resultaten durven twijfelen. 
 
Het is trouwens nét die eigenschap die geleid heeft tot de ontdekking van  het "Belgische" ferri-
strunziet : hij had van bij het begin door dat het mineraal wel op strunziet léék, maar onvoldoende 
mangaan bevatte om als zodanig geïdentificeerd te kunnen worden. 

 
In ieder geval ben ik er vrij zeker van dat alles wat hij ooit gepubli-
ceerd heeft gecheckt en gedubbelcheckt is geweest. Ik kan me niet 
voorstellen dat hij ooit in een onderzoeksrapport een fout onopge-
merkt zou hebben gelaten. 
 
Een aantal jaar geleden heeft hij een hartoperatie ondergaan 
(meerdere by-passes). Toen ik twee dagen na de operatie bij hem 
op bezoek ging (hij was toen toch al een eind in de tachtig) was het 
eerste dat mij opviel het feit dat hij niet meer in bed lag, maar lek-
ker knus in de zetel zat, verdiept in het lezen van... Geonieuws ! 
Tientallen kaartjes, brieven en andere vormen van mededelingen 
hebben we van hem ontvangen over Geonieuws en de rest van de 
werking van de MKA. Vanaf eind jaren zeventig, begin jaren tachtig 
is onze onderlinge correspondentie een lijvig dossier geworden. 
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Hij heeft zelf ook een aantal artikels 
geschreven voor ons tijdschrift, o.a. 
over Antwerpse straatnamen geba-
seerd op edelstenen. Maar na zijn ne-
gentigste had hij het plan opgevat om 
de MKA in het algemeen en Geo-
nieuws in het bijzonder te gedenken 
met een trilogie die hem na aan het 
hart lag : biomineralen, body-stones 
en bezoars. Deel 1, biomineralen ver-
scheen in 2004 (Geonieuws 29(9), 

220-232) en deel 2, bodystones in 2006 (Geonieuws 31(2), 43-56). In 2008 nog liet hij me via zijn 
nieuwjaarswensen weten dat deel 3 over bezoars er moest en zou komen. Helaas, driewerf he-
laas... het is hem uiteindelijk toch niet meer gelukt. 
 
Bij de MKA was hij ook bekend (bij het bestuur althans) als "anonieme schenker" van talrijke boe-
ken, tijdschriften en andere publicaties, die hij soms op een ludieke manier bezorgde. 
 
De laatste jaren van zijn leven bezocht hij nog altijd jaarlijks Minerant, voor het laatst in 2011 (hij 
was toen dus toch ook al 95). Hij heeft toen met zijn rollator alle standen bezocht, begeleid door 
zijn dochter Lieve. Na het bezoek is hij nog te voet naar de parking gegaan. Insiders weten dat 
wandelen voor René een favoriete bezigheid was in zijn "oude dag". Hij is wellicht de enige ge-
weest in het Mayerhof (het rusthuis in Mortsel waar hij de laatste jaren verbleef) voor wie ze de 
kogellagers van de wieltjes van zijn rollator hebben moeten vervangen wegens totaal versleten ! 
Zo lang hij kon legde hij kilometers per dag af. 
 
Tijdens zijn laatste bezoek aan Minerant, in 2011, zei hij fluisterend tegen me : "Ze zeggen 
allemaal da'k begin oud te worden... awel... 'k ga dat op den duur nog moeten geloven...". 
Vaarwel, René... dit is geen cliché : we zullen je heel erg missen ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karikatuurtekening door Daan Van Tassel, kleinzoon van 
René. Onderschrift : "Bomp zit met de bezoar - het nog 
ongerijpt ei van de wetenschap". 
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VANTASSELIET 
 
Vantasseliet werd in 1986 beschreven door 
Fransolet, en genoemd naar René Van Tas-
sel. Al jarenlang kende men van de stortho-
pen van Bihain een dubieus mineraal, dat 
men tot dan toe "mica carré" noemde. 
Nader onderzoek wees uit dat het om een 
nieuw fosfaat-species ging, met als formule 
Al4(PO4)3(OH)3.9H2O. Het mineraal vertoont 
een zekere analogie met vashegyiet, 
Al6(PO4)5(OH)3.23H2O dat, toevallig of niet, 
ook door René Van Tassel voor het eerst in 
België geïdentificeerd werd (Van Tassel, 
1985). 

SEM-opname  Rik Dillen 

 
Vantasseliet is orthorhombisch, en de bladstructuur is vergelijkbaar met die van o.a. vashegyiet en 
matulaiet. Vantasseliet is wit, en geïsoleerde lamellaire kristallen zijn doorschijnend. De kristallen 
zijn zeer splijtbaar, met vaak bijna een mica-achtig aspect. De splijtvlakken vertonen een uitge-
sproken parelmoerglans. 
 
Het komt voor in metapelieten (metamorfe leisteen) uit het Cambrium/Ordovicium (435-570 
miljoen jaar oud) op storthopen van coticulemijnen in de omgeving van Bihain. Voor zover bekend 
werd vantasseliet op deze vindplaats nooit rechtstreeks in situ gevonden, maar enkel op de 
storthopen. 
 
Begeleidende mineralen zijn wavelliet, varisciet, cacoxeniet, turkoois, clinochloor, lithiophoriet, 
kwarts en een lichtgekleurde mica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

René Van Tassel in het KBIN  met de 
collectie bezoars, 14 oktober 2008. 

Foto  Axel Emmermann. 
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MKA-nieuws 
 
 

 

 Ensisheim - météorite 2013 

 

 
 
Dit evenement wordt voor de 14de keer georganiseerd in de 
Foyer Saint-Martin, Ensisheim, op 22 en 23 juni 2013, 9:30-
18.00. 
 
Het gaat om een zeer gevarieerd totaalprogramma, met een 
beurs, een tentoonstelling, voordrachten en, niet te versma-
den, diverse gezellige eet- en drink-festijnen... 

 
Speciale thema's voor deze manifestatie : 
 "Les météorites de l'Antarctique" 
 Chute spectaculaire à Chalyabinsk" 
 
Voor inlichtingen of inschrijving kun je terecht bij 
Zélimir Gabelica 
GSEC, ENSCMu, Université de Haute Alsace (UHA), 
3 Rue A. Werner, F-68093 Mulhouse, Cedex, FRANCE 
Tel: +33 (0)3 89 33 68 94 - fax: +33 (0)3 89 33 68 15 - E-mail <zelimir.gabelica@uha.fr> 
 
 

Vergunningsplicht in de provincie Bozen (Bolzano), Italië 

 

 
 
Het zoeken van mineralen in de provincie Bozen in Noord-Italië was altijd verboden tenzij men een 
vergunning had. Hoe en waar men die vergunning kon krijgen is de laatste tientallen jaren vaak 
veranderd en was erg verwarrend. In Lapis april 2013 wordt de nieuwe situatie geschetst, hier een 
korte samenvatting van die tekst. 
 
Je kunt alleen een vergunning krijgen als je minimum 14 jaar bent, en als je lid wordt van een lo-
kale vereniging. De contacten met die 6 verenigingen vind je onder www.mineralien-suedtirol.it. Je 
moet dan je naam, leeftijd, adres en kopie van je paspoort bezorgen aan de gekozen vereniging, 
en het lidgeld betalen. De vereniging bezorgt je dan automatisch een vergunning. Maar opgelet 
(dat stond niet in Lapis, maar wel op de website) vergunningen worden afgeleverd in mei en de-
cember, aanvragen moeten minstens een maand vooraf gestuurd worden. Dus, te laat voor deze 
zomer en zelfs voor 2013, maar toch goed om te weten. Reken er niet op dat in Italië er geen con-
trole is, de kans is klein, maar we hebben zelf ooit een paddenstoelencontrole (paddestoelen pluk-
ken mag alleen op even dagen) meegemaakt. 
 
Er mag gewerkt worden met een hamer tot 5 kg en een beitel tot 40 cm. Boormachines en explo-
sieven zijn verboden, ook zoeken in natuurgebieden en enkele andere zones of zelfs volledige 
gemeenten is niet toegelaten (welke gebieden : zie website). Belangrijk : volgens Lapis wordt het 
oprapen van stenen zonder graven of werktuigen niet als verzamelen beschouwd. 
 
En terzijde : voor het zoeken van fossielen zijn er geen vergunningen, dat is gewoon altijd 
verboden. 

[Paul Bender] 
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Publicatie "La mineralogie de’ l'Inde et du plateau du Deccan" 
 

 
Naar aanleiding van de tentoonstelling "La mineralogie de’ l'Inde et du pla-
teau du Deccan" in Hannut op 3 maart 2013, werd een Franstalige brochure 
uitgegeven over de geologie en de mineralogie van de Deccan Traps en an-
dere vindplaatsen in India. Het boekje bevat informatie en kleurfoto’s over 
de diverse vindplaatsen en over de zeolietmineralen in het bijzonder. 
 
De kostprijs is 4,- € (+ verzendingskosten). Wie geïnteresseerd is neemt 
contact op met Georges Claeys via <geonicmineralen@telenet.be> of tele-
fonisch op het nummer 09 2273210. 
 

[Georges Claeys] 
 
 
 

Mineralenverzameling wijlen François Verhallen te koop 
 

 
Binnenkort wordt door de familie de mineralenverzameling van wijlen François 
Verhallen verkocht. Alle wat oudere leden van de MKA hebben hem uiteraard 
gekend, vermits hij gedurende  46 jaar lid was, van 1966 tot zijn overlijden op 
86-jarige leeftijd in 2011 ! Hij was een erg gepassioneerd verzamelaar, die zelf 
heel wat kapwerk heeft verricht, maar geregeld ook grotere partijen mineralen 
en individuele specimens aankocht. De meeste specimens werden verzameld 
of aangekocht in de periode 1970-1990... allemaal old-timers dus ! 
 
De verzameling bestaat uit een enorme hoeveelheid decoratieve stukken, van-
af kleine handstukjes (géén micromounts) tot grote vitrinestukken. Naast 

talrijke "one-of-a-kind" stukken zijn er vrij grote partijen malachiet en agaat. De verzameling wordt te 
koop aangeboden als afzonderlijke specimens, maar er zijn ook een aantal kleine loten van verschil-
lende specimens van hetzelfde mineraal. Een aantal mineralen zullen zelfs gratis uitgedeeld worden 
aan de bezoekers. Er is voor elk wat wils, ook voor beginnende verzamelaars ! 
 
Er zijn ook talrijke boeken te koop, partijen gepolijste halfedelstenen en accessoires voor de fabricatie 
van juwelen. Daarenboven is er een indrukwekkend arsenaal aan machines (boren, zagen, polijsten...) 
met accessoires te koop. 
 
De verkoop vindt éénmalig plaats op zaterdag 8 juni van 10 tot 15 h in de Pieter Génardstraat (huis-
nummer wordt meegedeeld  aan wie zich inschrijft). Het is niet onverstandig om zelf alvast wat dozen 
en kistjes mee te brengen. 
 
Wie graag naar deze "open-deur-dag" zou komen stuurt een e-mailtje naar rik.dillen@skynet.be. 
Hij/zij ontvangt dan de praktische detail-gegevens. 
 

[Rik Dillen] 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Vakantiebeurzen : 21/6/2013 - 15/9/2013 
 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
21-23/6 FR ENSISHEIM. Regency Palace. 14-18/10-18/10-17 h. Beurs (meteorieten). 
22/6 DE FREIBERG/SACHSEN. Heubner-Halle, Dörnerzaunstraße. 9-16 h. Beurs (M). 

<mineralienfreund@web.de> 
27-28/6 SE KOPPARBERG. Geomuseum, Gruvstugetorget 4. 10-16 h. Beurs (M). 

<geomuseum@geoloco.se> 
27-30/6 FR SAINTE-MARIE-AUX-MINES. Stadscentrum. 10-18 h. <info@sainte-marie-mineral.com>  

www.sainte-marie-mineral.com 
28-30/6 FI YLÄMAA. Kivikyläntie 19. 10-18 h. <esko.hamalainen@ylamaa.fi >  www.jalokivimessut.fi 
29/6 AT VORDERNBERG/FRIEDAUWERK. Gasthaus Müller, Friedaustüberl, Friedaustraße 16. 11-

19 h. Beurs (M). <b.krestan@ainet.at> 
6-7/7 FR AUTUN (71). Hexagone, Boulevard Frédéric Latouche. Beurs. <asso-geol-morvan@sfr.fr> 
6-7/7 DE BAD URACH. Kurgebiet Glashalle, Bei den Thermen 2. 10-18/11-18 h. Beurs (M-F-J). 

<mineralienmesse-badurach@freenet.de> 
6-7/7 AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße 1. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
6-7/7 AT OBERGURGL. Picardsaal. 9.30-18/9.30-17 h. Beurs (M). <info@obergurgl.com> 
6-7/7 IT EDOLO (BS). Sala Mostre, Viale Derna 22. 14-18/9-18 h. Beurs (M). 

<gruppomineralogicocamuno@hotmail.it>  www.mineralogiacamuna.it 
6-7/7 IT MASSA Marittima (GR). Piazza Medievale del Duomo. Beurs (M-F). <gmm.lotti@libero.it> 
6-7/7 FR AUTUN (71). Hexagone, Bvd. Frédéric Latouche. <asso-geol-morvan@sfr.fr> 
6-7/7 FR SAINT-AMBROIX (30). Maison des Associations. Beurs (M-F). 

<henriette.durand@gmail.com> 
7/7 AT HÜTTENBERG. Schaubergwerk Kneppenberg. 9-16 h. Beurs (M). 

<tourismus@huettenberg.at> www.huettenberg.at 
7/7 CH INNERTKIRCHEN. Tourist Center, Grimseltor. 9-18 h. Beurs (M).  
12-14/7 PL LWÓWEK SLASKI. Marktplaats. Beurs (M, agaat). <lok@lwowekslaski.pl> 

www.lla.lwowekslaski.pl 
13-14/7 FI OUTOKUMPU. Outokummun Kivikerho ry, Kaivosmiehenpolku 2. 10-17 h. 

<posti@outokummunkivikerho.fi >  www.outokummunkivikerho.fi 
13-14/7 FR REALMONT (81). Salle polyvalente. Beurs (M-F-J-E).  
13-14/7 FR CHAILLAC (36). Salle des fêtes. Beurs (M). 
14/7 IT MACUGNAGA (VB, Monte Rosa, Valle Anzasca). Piazza di Macugnaga Staffa. 

9-17.30 h. Beurs (M). <mapimac@libero.it> 
14/7 NL DENEKAMP. Oldenzaalsestraat 39. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
14/7 AT OBERZEIRING. Bachstraße 12. 9-17 h. Beurs (M). 
14/7 CH KANDERSTEG. Kirche-Altersheim (Hotel Schweizerhof). 9-18 h. Beurs (enkel alpiene M). 
14/7 CH FIESCH (Wallis). Saal Rondo, Furkastraße. 8.30-17 h. Beurs (M). 

<nadine.blatter@fiesch.ch> 
19-21/7 NO EIDSFOSS. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <kts@halden.net> www.nags.net 
20-21/7 CH IMFELD/BINN (Wallis). Strahler André Gorsatt. 9-18 h. Beurs (M). 

<info@andre-gorsatt.ch> 
20-21/7 DE OBERSTDORF.  Oybele-Halle. 10-19/10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <allmetall@hotmail.de> 
20-21/7 FR MILLAU (12). Parc de la Victoire. Beurs (M-F). 
21/7 CH BINN (Wallis). Parkeerplaats Binn. 9-17 h. Beurs (M). 

<info@boersebinn.ch> www.boersebinn.ch 
21/7 AT MITTERSILL. Nationalparkzentrum. 9-16 h. Beurs (alpiene mineralen). 

<design-roth@sbg.at>  www.mineraliensammler.com 
26-28/7 FR COMBLOUX (74). Office du Tourisme. Beurs 
26-27/7 AT RADENTHEIN. Stadtsaal. 10-19/10-17 h. Beurs (M). 

<rez.stadtmarketing@radentheim.com> www.radenthein.com 
27-28/7 SE KOPPARBERG. Gruvstugutorget. 10-16 h. Beurs (M). <geomuseum@geoloco.se> 

<info@geoloco.se> 
27-28/7 FR AURILLAC (15). Centre Pierre Mendès. Beurs. 
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27-28/7 DE PFRONTEN. Pfarrheim St. Nikolaus, Pfronten-Ried/ 10-19/10-18 h. Beurs (M-J). 
<allmetall@hotmail.de> 

27-28/7 DE ANNABERG-BUCHHOLZ. Silberlandhalle, Talstraße 8. Beurs (M).  
29/7 AT FRIEDAUWERK/VORDERNBERG. GH. Müller, Friedaustraße 16. 11-19 h. Beurs (M).  
3-4/8 FR LE LUC-EN-PROVENCE (83). Salle Ernest Renan. Beurs. 
3-4/8 FR CHAMONIX. Centre Sportif (naast zwembad). 9-19 h. Beurs (M). 
3-4/8 GB STAINES (LONDON). Kempton Park Racecourses. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<info@rockngem.co.uk> 
3-4/8 SE KINNEKULLE. Falkängen, Hällekis. 10-17/10-15 h. Beurs (M). 

<info@skaraborgsgeologiska.se>  www.skaraborgsgeologiska.se 
3-4/8 DE WOLFACH. Schloss Wolfach. 10-18/11-17 h. Beurs (M). <info@festival-der-kristalle.de> 

www.festival-der-kristalle.de 
3-4/8 DE OBERMAISSELSTEIN. Haus des Gastes, Am Scheid 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<wb@mineralien-breitenborn.de> 
3-4/8 FR EYMOUTIERS (87). Promenade des Sports. Beurs (M-F). 
4/8 NL BORGER. De Oertijdmarkt, Bronnegerstraat 12. Beurs (M-F-J-E). <info@rubenrobijn.nl> 
4-5/8 CH DISENTIS. Sportzentrum. 11-17/10-16 h. Beurs (M). <info@uniun-cristallina.ch> 
9-11/8 CH CELERINA. Mehrzweckhalle. 13-19/10-19/10-19 h. Beurs (M-F). 

<andy.esslinger@fliegenfischerschule.ch> 
9-11/8 FR LESPARRE-MEDOC (33). Salle François Mitterand. Beurs (M-F). 
10-11/8 DE MAIKAMMER. Bürgerhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<info@mineralientage-maikammer.de> www.mineralientage-maikammer.de 
10-11/8 AT HIRSCHEGG (Kleinwalsertal). Walserhaus, Walserstraße 64. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 
10-11/8 FR PONT-AVEN (29). Salle de Penanros, Route de Rosporden. 
11/8 DE HETTSTEDT. Mansfeld-Museum. 10-17 h. Beurs (M-F). <mansfeldmuseum@web.de> 
11/8 BL AGORDO (BL). Palazzetto dello sport. Beurs (M-F). <info@agordogampdolomiti.it> 

www.agordogampdolomiti.it 
15/8 AT BRAMBERG. Tourismusschulen. 8-15 h. Beurs (M). Beurs (enkel alpiene M). 
15-18/8 FR SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC (74). Espace Mont-Blanc 
15-18/8 FR ESPINASSES (05). Beurs. 
15-19/9 FR HOURTIN-PORT (33). Salle d'animation. Beurs (M-F). 
16-18/8 SK PEZINOK. Pezinsky dom kultury, Holubyho 42. 8-20/9-19/10-18 h. Beurs. 

<jirkovitalos@centrum.sk> <heldovaandrea@gmail.com> 
17-18/8 AT SALZBURG. Congress, Auerspergstraße 6. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
17/8 DE KNAPPENRODE. Energiefabrik/Bergbaumuseum. 10-17 h. Beurs (M). 

<wilfrid.sauer@gmx.de> <vfmg.ostsachsen@gmx.de> 
18/8 DE WIETZE. Deutsches Erdölmuseum. 10-17 h. Beurs (mijnbouw). 

<info@erdoelmuseum.de> www.erdoelmuseum-wietze.de 
18/8 DE GREIZ. Vogtlandhalle, Carolinenstraße 15. 10-17 h. Beurs (M-J-E). <edelstein@web.de> 
18/8 CH BRISTEN. Schulhaus. 9-17 h. Beurs (M). 
18/8 DE MARIENBERG. Pferdegöpel Rudolphschacht, Lautaer Hauptstraße 12. 10-17 h. Beurs (M). 

<pferdegoepel@marienberg.de> 
22-25/8 RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Solianoy pereulok. Beurs (M-F-J-E). 

<info@gemworld.ru> 
23-25/8 HU BUDAPEST. Vasúttörténeti Park, Tatai út 95. 9-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

<koorszag@koorszag.hu> www.koorszag.hu 
24-25/8 DE SPEYER. Stadthalle, Obere Langgasse 33. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
24-25/8 FR CHATEL-GUYON (63). Beurs (op zaterdag enkel ruilen). 
24-25/8 BE BERNISSART. Salle Omnisport, rue du Préau. Beurs (M-F-J-E). 
25/8 DE DREISLAR (MEDEBACH).  Schwerspat-Museum, Am Scheidt 2. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<info@schwerspatmuseum.de>  www.schwerspatmuseum.de 
25/8 CH MARTIGNY. Salle communale, Avenue du Grand-Saint-Bernard 6. 8.30-17.30 h. Beurs (M). 

<anne-lise.clerc@bluewin.ch> 
31/8-1/9 CH ALTDORF. Personalhaus Dätwyler. 13-18/10-16 h. Beurs (M). 

<boerse@mineralienfreund.ch> 
31/8-1/9 AT GLEISDORF. Forum Kloster, Franz Josef Straße 7. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
1/9 BE SINT-GILLIS-WAAS. Gemeentelijk park (tenten). 10-18 h. Beurs (F). 

<ichthyosis@devidts.com>   www.paleontologie.be/page/41/beurzen 
1/9 DE ERLANGEN. Kongresszentrum, Heinrich-Lades-Halle, Rathausplatz. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 

<rlaubenbacher@aol.com> www.mineralienlaube.com 
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1/9 DE HAGEN. Wasserschloss Werdringen. 11-17 h. Beurs (M-F). <info@historisches-
centrum.de> www.museum-werdringen.de 

5-7/9 CZ PRAAG. Výstaviště PVA EXPO, Beranových 667, Praha 9 - Letňany. 10-18/10-16 h. Beurs 
(M-E). <jirasek.jindrich@ppa.cz> <sberatel@ppa.cz> www.sberatel.info/en 

5-7/9 CH SANKT-GALLEN. Shopping Arena, Züricher Straße 464. 9-21/9-17/10-17 h. Beurs (M-E). 
<lipsfromm@bluewin.ch> 

 
7-8/9  BE BRUSSEL. Museum Autoworld, Jubelpark. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E) 
 
 Info : Roger LEEMANS, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel. 
    02 5387130.  <leemansroger@hotmail.com >  
    lithomin.blog4ever.com  - www.cmpb.net/fr/index.php 

 
7-8/9 DK HEDENSTED. Hedensted Centret, Gesagervej 68. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<mail@engro.dk> www.stenguiden.dk/messe%20eng.asp 
7-8/9 CH SAINT-URSANNE. Halle des sports. 10-19/10-17 h. Beurs (M-F).  
7-8/9 AT WIEN. Festsaal der Städtisches Schulgebäudes, Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs.  
7-8/9 IT  CREMONA. ITIS J. Torriani, Via Seminario. Beurs (MM). <info@gmc-cr.it>  www.gmc-cr.it 

Wedstrijd voor de mooiste micromount van stilbiet. 
7-8/9 FR FREJUS-SAINT-AYGULF (83). Halle des sports Auzerau, Boulevard Berlioz. Beurs. 
7-8/9 FR NARBONNE (11). Parc des Expositions, Avenue Maître Hubert Mouly. 

www.groupegeologiquenarbonnais.com 
8/9 DE AUGSBURG. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs. 
8/9 DE RENDSBURG. Nordmarkhalle, Willy-Brandt-Platz 1. 10-16 h. Beurs (M-F). 

<fossilbuch@t-online.de> 
8/9 AT LIENZ. Volkshaus, Beda-Webergasse 20. 9-16 h. Beurs (M).  
11-16/9 US DENVER (CO). Ramada Plaza Hotel. Beurs (M-F-J-E). <mzexpos@gmail.com> 
13-15/9 US DENVER (CO). Expo Hall, 451 E. 58th Avenue (I-25, uitrit 215). 9-18/10-18/10-17 h. Beurs 

(M-F-J-E). <info@denvermineralshow.com> www.denvermineralshow.com 
14/9 CZ PRIBRAM. Dům kultury Příbram, Legionaru 400. 9 -14 h. Beurs (M). 

<marcinikova@diamo.cz> www.diamo.cz 
14/9 SE ZWEDEN. Dag van de geologie - talrijke activiteiten verspreid over het land. 

www.geologinsdag.nu 
14-15/9 FR SAINT-PIERRE-EN-PORT (76). Salle Les Pommiers. Beurs. 
14-15/9 DE IMSBACH. Gemeindehalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <touristik@donnersberg.de> 
14-15/9 DE KÖLN. Gürzenich-Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E). <gemexpodee@arcor.de> 

www.gemexpo.de 
14-15/9 AT LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
15/9 DE GERA. Kongresszentrum, Schlossstraße 1. 10-16 h. Beurs (M-F).  

<hansgeorgfroeber@aol.com>  www.geraer-mineralienfreunde.de 
15/9 DE WUPPERTHAL-ELBERFELD. Historische Stadthalle, Johannisberg 40. 11-17 h. Beurs (M). 

<mail@schakel.de> <frank.hoehle@versanet.de> 
15/9 DE FREUDENSTADT. Turnhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <fomineral@hotmail.de> 
 
 
 
 
  
 
 

Boekrecensie 
 
 
 

Bezoek je een niet zo alledaagse vakantiebeurs ? 
Vertel ons je ervaringen... je medeleden zullen het vast geboeid lezen ! 
Enneu... een fotootje maakt het nog extra interessant. 
Stuur je bijdrage naar rik.dillen@skynet.be

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie 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 contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de or-
ganisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 
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Collecting Arizona 
State of Mines, Legacy of Minerals 
 
 
 
 

Raymond Dedeyne 
 
 
 
Uitgegeven door Terry C. Wallace bij Lithographie, Denver, Colorado, 
2012.  Auteurs  : Terry L. Potucek, Les Presmyk, Richard Graeme et al., 
ISBN 978-0-9836323-1-3, pp 366, 215 x 260 mm, 1790 gram, hardcover, 
74 Euro (Lapis D) of 80 USD (Mineralogical Record USA) (beide prijzen excl 
P&P) 
 
Silver King, Magma, Morenci, Bagdad, Red Cloud, Mammoth-St. 
Anthony, Ray, 79, Apache, Glove, Rowley, New Cornelia en nog 
zoveel andere: allemaal namen van legendarische mijnen in 
Arizona die elke rechtgeaarde verzamelaar doen dromen van 

fabelachtige specimens azuriet, malachiet, linariet, wulfeniet, vanadiniet, goud, koper, cupriet, 
dioptaas en zoveel anders fraais….. 
 
“Collecting Arizona” behandelt de geschiedenis van al die mijnen, voornamelijk gezien vanuit het 
standpunt van de mineralenverzamelaar. Afgezien van een korte inleiding tot de geologie van 
Arizona bestaat nagenoeg het volledige boek uit een historisch relaas over zowat elke put – groot 
of klein – die er ooit in die staat moet zijn gegraven. Hierbij wordt een strikt chronologische 
volgorde aangehouden, verdeeld over negen hoofdstukken: 
 
1. Prospects of the Pimería Alta (8 pp): van de oorspronkelijke Paleo-Indianen tot circa 1850 
2. The new Arizona Territory (10 pp – van 1850 tot 1870): de eerste mineraalprospecties  
3. The Silver Bonanza (20 pp – van 1870 tot 1890): de grote zilvervondsten  
4. The Rise of Copper (34 pp – van 1880 tot 1900): de eerste koperexploitaties  
5. Coming of Age (24 pp – van 1900 tot 1920):  de eerste wereldoorlog en de grote sociale mijn-

onlusten  
6. Depression, War, Recovery (32 pp – van 1920 tot 1950): de grote depressie, tweede wereldoor-

log en de heropleving 
7. The Post-War Boom (104 pp – van 1950 tot 1975): het langste hoofdstuk, want hier heeft het 

moderne verzamelen zijn wortels 
8. The Postmodern Era (95 pp - van 1975 tot 2000): terug een belangrijke verzamelperiode  
9. The Centennial State (18 pp): de eenentwintigste eeuw met de nieuwste ontwikkelingen  
 
Het geheel is geschreven in een doorgaans – bij de ene auteur al wat meer dan de andere – vlotte, 
onderhoudende, in veel gevallen anekdotische verhaaltrant, wat bij een dergelijk onderwerp niet 
altijd voor de hand ligt. De in dit werk verzamelde informatie is werkelijk fenomenaal: het kan niet 
anders of daar moet een massale en tijdrovende research achter steken. 
 
De presentatie is – zoals we dat van Lithographie gewend zijn (zie bvb ook hun Engelstalige 
extraLapis uitgaven) – effenaf onberispelijk. De tekst wordt goed afgewisseld met een schat aan 
uitstekende foto’s van specimens (uiteraard!), maar ook van mijnwerkers in actie, artefacten uit de 
mijnbouw, personaliteiten, kaarten, oude postkaarten tot zelfs de lokale flora en fauna. Pittig 
detail: Arizona blijkt de Amerikaanse staat te zijn met het meeste (13) soorten ratelslangen – de 
grootste daarvan is de Western Diamondback die tekent voor het meeste aantal beten, waarvan 
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echter slechts 1% (sic) een dodelijke afloop kennen (als dat voor would-be verzamelaars al een 
troost mocht wezen). 
 
 “Collecting Arizona” lijdt echter ook aan een zeer ernstig, zoniet dodelijk gebrek: het ontbreken 
van ook maar de minste index. Als je iets wil opzoeken, zit er niets anders op dan dat je zelf in de 
tekst gaat graven. Voor een relatief onbekende mijn heb je nog kans op succes zolang je zelf maar 
weet in welke periode die actief was maar als die kennis je ontbreekt, wordt dat zoeken naar de 
spreekwoordelijke speld in de dito hooiberg. Voor een bekender onderwerp zoals pakweg het mijn-
stadje Bisbee - dat operationeel was over een langere tijdsperiode - moet je dan weer diverse 
hoofdstukken doorploegen voor je aan je trekken komt (in casu de periodes onder 4, 5, 6, 7 en 8 
hierboven of zowat het hele boek!). 
 
Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen van mineralen die her en der over  het werk verstrooid liggen 
met als enige leidraad hun historische chronologie. Dat is zonde want het gaat hier nagenoeg zon-
der uitzondering om uitstekende, meestal eerder onuitgegeven foto’s waarvan het leeuwenaandeel 
op rekening van Jeff Scovil komt - en dat is een referentie die kan tellen!  Voor wie bvb specifiek 
geïnteresseerd mocht zijn in wulfeniet uit Arizona zit er niets anders op dan alle pagina’s van voor 
tot achter te inspecteren: handig is anders! 
 
Ook een algemene overzichtskaart met alle mijnen ontbreekt: in plaats daarvan opteerde de uitge-
ver voor één of meerdere kaartjes per hoofdstuk, telkens met aanduiding van enkel díe mijnen die 
voor dat hoofdstuk (lees: tijdsperiode) relevant zijn en ook die kaartjes liggen fragmentarisch “er-
gens” in de tekst begraven. Heb je eenmaal iets gevonden, kun je dat natuurlijk zelf markeren met 
het oog op gemakkelijker terugvinden voor later – wat ik zelf ook veelvuldig heb gedaan, maar ik 
kan je verzekeren dat mijn copy zo onderhand al stijf staat van de vele post-its. Dit alles is des te 
spijtiger als je bedenkt dat het uitwerken en toevoegen van een eenvoudige index bovenstaande 
bezwaren eenvoudig en effectief had kunnen ondervangen.  
 
Uit het voorgaande is zo naderhand al wel gebleken wat “Collecting Arizona” wél is en wat níet:  
 
Het is wél een vlotlezend en uitstekend geïllustreerd leesboek over de geschiedenis van mijnen en 
mineralen verzamelen in Arizona, dat ik sterk kan aanbevelen aan al wie zich daar ernstig voor in-
teresseert – maar ik denk niet dat een dergelijk publiek in het Nederlandstalig gebied bijster dik 
gezaaid ligt: daarvoor zijn Arizona specimens in deze kontreien te schaars, te duur en relatief te 
onbekend. 
 
Het is níet een vlot naslagwerk want de gekozen structuur van het werk maakt opzoeken sowieso 
al problematisch en verder wordt je dat op niet de minste manier gemakkelijker gemaakt. 
Niettegenstaande de talrijke uitmuntende foto’s van droomspecimens kan het werk ook niet echt 
als kijkboek worden aanbevolen: daarvoor liggen die afbeeldingen (tenminste ogenschijnlijk) té 
chaotisch verspreid doorheen het werk en overigens ligt ook de prijs van het boek daarvoor relatief 
te hoog. 

 
 
 
 
 
  

MKA-50 - sponsoring 
Dit jaar blaast de MKA 50 kaarsjes uit. Voldoende reden dus voor uitgebreid feestgedruis. 

Maar koken kost geld... daarom zullen we een beroep doen op vrijgevige sponsors. 

Via http://www.minerant.org/MKA/Sponsoring%20MKA-50.pdf vind je een document dat je kan gebruiken 
om professionele sponsors te verleiden ! Doen ! 

En waarom niet persoonlijk 50 jaar MKA sponsoren ? 
Elk bedrag(je) is welkom op bankrekening 

IBAN: BE36 7895 8091 0281 - BIC: GKCCBEBB 
op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten, 

met de vermelding "Sponsoring MKA-50" 
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Jaaroverzicht 2012  
 
 
Paul Van hee, Ludo Van Goethem en Hugo Bender 
 
 
1. Inleiding 
 
Wat ging 2012 ons brengen? Zou de voortschrijdende economische crisis zich ook bij de MKA laten voelen? 
We waren in ieder geval nieuwsgierig want de inschrijvingen voor Minerant kwamen trager op gang dan de 
vorige jaren. Maar alles liep uiteindelijke zoals het hoorde. En… dit jaar hadden we de weergoden mee, slecht 
weer, wat beter is voor de beurs omdat er dan meer bezoekers zijn.  
 
Van de beurs zijn zeker te onthouden de mooi samengestelde tentoonstelling met calcietspecimens, verzorgd 
door Raymond Dedeyne, en het ‘zwart’ tentje met presentaties door Axel Emmermann over fluorescentie en 
fluorescentie-spectrometrie. Op het laatst van de beurs leek het meer op een zweettentje; er stond dan ook 
continu volk binnen. 
Wij betreuren dit jaar het heengaan van nogal wat leden - bekende leden en leden die reeds lang lid waren. 
 
Verder heeft de MKA enkele grotere investeringen gedaan die in de toekomst zullen bijdragen tot de 
determinatie van mineralen van en voor onze leden. Het betreft hier een polarisatiemicroscoop voor algemene 
identificatie en een donkerveldmicroscoop specifiek voor edelsteenonderzoek. 
Er werd dit jaar eveneens met succes een veiling gehouden. Mineralen en boeken gingen er vlot van de ene 
naar de andere verzamelaar. 
 
In juni was er een speciale bestuursvergadering waarbij de verschillende mogelijkheden voor de viering van 
het 50 jarig MKA bestaan besproken werden. 
 
Tijdens de decembervergadering werden de, wat in verzamelaarskringen de ‘Pirelli’ kalender van mineralen 
genoemd wordt (vanwege de prachtige foto’s van al even prachtige specimens), uitgedeeld. Zoals ook de 
vorige jaren werden deze ons bezorgd door Mario Pauwels, waarvoor onze welgemeende dank. Hopelijk 
werden er voor de op die kalender vermelde goede doelen dan ook stortingen gedaan. 
 
2. Leden 
 
Eind december 2012 bedroeg het aantal individuele en gezinlidmaatschappen 276. Dit aantal is de laatste 
jaren zeer stabiel met slechts kleine schommelingen van jaar tot jaar. Bij de gezin-lidmaatschappen horen nog 
135 extra gezinsleden, zodat we in totaal nu met iets meer dan 400 MKA’ers zijn. 
 
3. Personalia 
 
We betreurden in 2012 het overlijden van vele in-hart-en-ziel-MKA-leden :  

Jos Bollaerts, 22 januari 2012 
Alice Andries, echtgenote Jacques Bastiaens 13 februari 2012 
Geert Dejaegher, 16 maart 2012 
Henri Gielen 
Fred Balck, 25 april 2012 
Jozef Cosemans, 26 juni 2012 
Michel Terryn, 23 juli 2012 
Renaud Vochten 29 juli 2012 
Fons Hendrickx 15 augustus 2012 
Anita De Nil echtgenote van Leo De Schutter, 1 september 2012 
Rene Rogiest, vader van Guido en Wally Rogiest, 17 oktober 2012 
Jacques Bury 

 
Gelukkig was er ook heugelijk nieuws : 

Geboorte van Juul op 1 mei, zoontje van Veronique en Frank de Wit 
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4. Vergaderingen 
 
4.1. Ledenvergaderingen 
 
Er werden 10 ledenvergaderingen gehouden in Antwerpen en 5 in ’s Gravenwezel.  De lezingen worden 
telkens voorafgegaan van een ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en vele informele 
contacten. De Antwerpse vergaderingen vinden plaats in de zaal “Elzenhof” in Edegem. Telkens zijn 40-50 
leden aanwezig. De vergaderingen in ‘s Gravenwezel gaan door in zaal “De Drie Rozen” voor 15-25 leden. In 
juni werd in ’s Gravenwezel ook het traditionele Gezellig Samenzijn georganiseerd. 
 
4.2. Statutaire algemene vergadering 

 
De statutaire algemene vergadering vond plaats op 10 februari 2012. 
 
4.3. Lezingen (Herwig Pelckmans) 
 
Herwig Pelckmans contacteert potentiële sprekers en zorgt zo voor een interessant jaarprogramma. Deze 
zoektocht is niet altijd evident, maar leverde ook dit jaar weer een aantal nieuwe sprekers met boeiende 
lezingen op. 
 
Tijdens de ledenvergaderingen in de zaal “Elzenhof” in Edegem werden de volgende onderwerpen behandeld: 
 

13 januari Veldspaten : the sequel Ludo Van Goethem 

10 februari Optische eigenschappen van mineralen  Piet Knijnenburg 

9 maart Edelopaal Ernst Burke 

30 maart MKA mineralogische veiling Axel Emmermann 

13 april Minéraux de Shaba Michel Houssa 

25 mei Mineralen goed reinigen Rik Dillen 

14 september Tunesië Leo Engelen 
12 oktober Het Al Qaeda van de fluorescentie Axel Emmermann 

9 november CVD-diamant: een nieuwe niche Katrien De Corte 

14 december Nieuwe Braziliaanse smaragd Hanco Zwaan 
 
De lezingen in de zaal 3 Rozen van de Heemkundige Kring 's Gravenwezel: 
 

6 januari Mineralen uit het Binntal Bart de Weerd 

6 april Diamant thematisch bekeken Luc Van Roy 

9 juni Gezellig samenzijn – MKA wokt  

7 september Cambodja Tom Van Bogaert 

2 november Zoutmijn Sondershausen en anhydrietgrot Paul en Hugo Bender 

 
 

4.4. Mineralen van de maand 
 
Er werden “mineralen van de maand” aangeboden tijdens de meeste vergaderingen in Edegem. In 2012 kwa-
men zo aan bod : hisingeriet, oyeliet, petaliet, tschermakiet, natro-aluniet, jeremejewiet. Deze mineralen wer-
den in Geonieuws in detail beschreven zodat de leden over uitgebreide informatie omtrent de eigenschappen, 
vindplaatsen en geschiedenis van deze mineralen beschikken. Verder kon iedereen in februari zelf ijs verza-
melen in zijn tuin, het werd uitvoerig beschreven in het januari- én februari-nummer van het tijdschrift ! 
Het mineraal van de maand laat aan nieuwe en ervaren verzamelaars toe om zeldzame of speciale mineralen 
aan gunstige prijs te verwerven en tegelijk over uitgebreide achtergrondinformatie te beschikken.  
 
4.5. Raad van Bestuur 
 
De raad van bestuur vergaderde op 9 juni en 9 december 2012. Daarnaast zijn er permanent contacten op de 
vergaderingen en per elektronische post. 



 
148  Geonieuws 38(6), juni 2013 

4.6. Werkgroepen 
 
4.6.1. Edelsteenkunde (Paul Tambuyser) 
 
De werkgroep verzorgt sterk interactieve vergaderingen omtrent edelstenen waarbij determinatie met de 
beschikbare toestellen uitgebreid aan bod komt. Tijdens 10 vergaderingen werden de volgende onderwerpen 
besproken: 
 

14 januari Practicum kwarts, Bart Heymans 
11 februari Practicum toermalijn, Anne Van Wassenhove 
10 maart Diamant: de 4 C’s, Kris Jamin 
14 april Practicum, Jef Kerstens 
5-6 mei Edelsteendeterminatie tijdens Minerant 
26 mei Donkerveldmicroscopie 
15 september Practicum en bespreking vakantievondsten 
13 oktober Opaal, Johan Kok 
10 november Practicumdag, Jef Kerstens 
15 december Zultaniet, de kameleon onder de edelstenen, Jef Leybaert 

 
Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep een identificatiestand voor edelstenen waar iedereen zijn edelsteen 
(los of in juweeltjes) kan laten keuren. 
 
4.6.2 Technische Realisaties (Axel Emmermann) 
 
Er wordt onderzocht of we kunnen samenwerken met Ocean Optics (fabrikant van spectrometers) om een 
toestel te ontwikkelen dat aan een voor de hobbyist toegankelijke prijs kan helpen om mineralen te determi-
neren. Gedacht wordt aan een IR-spectrometer. Tijdens de Minerantbeurs werd duidelijk dat er van onze le-
den een grote vraag is om edelstenen en andere mineralen te identificeren zowel qua absorptie spectrum als 
door middel van fluorescentie er worden dan ook enkele projecten opgestart om bijkomende toestellen te ont-
werpen die het meten zullen vergemakkelijken. 
 
De video film “Jaz the versatile one”: instructie video voor monteren/veranderen slits  van de Jaz-spectrome-
ter werd gemaakt door Axel Emmermann en ingezonden  als deelname aan de Ocean Optics Video and Photo 
Contest.  Deze inzending werd bekroond met tweede prijs.  Zie http://www.oceanphotochallenge.com/, First 
runner-up video contest en http://www.youtube.com/watch?v=aVweQTZUZHo. De prijs werd gebruikt om 
materiaal te financieren voor macrofotografie voor de website en publicaties van Geonieuws. 
 
4.6.3. Werkgroep fluorescentie (Axel Emmermann) 
 
Enkele van onze leden zijn voorgedragen als vice-voorzitter van de Europese afdeling van de Fluorescent Mi-
nerals Society (FMS), een Amerikaanse vereniging van verzamelaars van fluorescerende mineralen. Axel 
Emmermann heeft in deze functie eerst Richard Loyens en Gérard Barmarin opgevolgd (allen MKA-leden) en 
werd in 2011 zelf opgevolgd door Paul Van hee, voorzitter van de MKA. 
 
De werkgroep ontving een verzoek tot samenwerking van Prof. Dr. Cahit Helvaci van de Universiteit van Iz-
mir, Turkije, om een systematisch spectrometrisch onderzoek te doen naar de boraatmineralen uit de talrijke 
boraatafzettingen aldaar. Deze vraag ontspruit aan de prominente aanwezigheid van de MKA op het internet 
en de steeds groeiende hoeveelheid gegevens over fluorescentie die wij hebben kunnen publiceren met be-
hulp van de apparatuur waarin we geïnvesteerd hebben. 
 
Prof Helvaci stuurde  ongeveer 70 kilogram specimens toe (2 vaten) die een goede inventaris omvatten van 
de mineraal species en verschillende habitussen van de boraten en arsenoboraten die er voorkomen.  Deze 
specimens werden geanalyseerd met de spectrometer van de MKA en een volledig rapport opgesteld in de 
vorm van een studie. De studie werd voorgelegd aan prof. Helvaci en ze zal verwerkt worden in een geza-
menlijke publicatie. Dit is overigens de eerste keer dat er een publicatie van enige omvang werd gemaakt 
over de emissiespectra van fluorescerende boraten. Het is dus vernieuwend werk. De data van het onderzoek 
zijn vrij verkrijgbaar in Excel formaat op eenvoudig verzoek.  
 
Er zijn foto’s en spectra aangeleverd voor een boek over fluorescerende mineralen (Luminescenza nel regno 
minerale) dat geschreven werd door de Italiaanse Geoloog Guido Mazzoleni. Er is een Engelse vertaling  ge-
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publiceerd waarvoor Axel Emmerman  gevraagd werd om het voorwoord  te schrijven. 
(http://www.morfoedro.it/doc.php?n=1498&lang=it) 
 
Een doorlopend project is de website van de Werkgroep Fluorescentie. Daarop staan alle nieuwe gegevens 
over activators en wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van fluorescentie die we kunnen opsporen met 
de apparatuur waarin we al een paar jaar achter elkaar stevig investeerden 
(http://mkafluorescence.org/MKA/Home_Nederlands.html) 
 
De werkgroep is lid van de Research Chapter van de Fluorescent Mineral Society (FMS). Doel van deze groep 
is de studie van fluorescentie en de discussie er rond levendig te houden en bovendien de gegevens aan het 
grote publiek kenbaar te maken. Tot deze groep behoren enkele tenoren op het gebied van onderzoek naar 
fluorescentie. (Robert Fosbury: NASA/ESA zoekt naar earthlike exoplaneten, Glenn Waychunas: materiaalspe-
cialist nanogeoscience Berkeley, e.a.) 
 
Een aantal spectroscopische metingen werden verricht op Belgische Fluorescerende mineralen voor een publi-
catie van het K.B.I.N.. Dit naar aanleiding van een survey die de werkgroep fluorescentie uitvoerde. Daarbij 
werden de Belgische mineralen van de collectie van het K.B.I.N. getest op fluorescentie. Van een aantal speci-
mens werden foto’s gemaakt. Een begeleidend artikel verklaart waar mogelijk de fluorescentiemechanismen.  
 
4.6.4. Zeolieten (Ina Van Dyck) 
 
Dit jaar organiseerden we onze kleinschalige MKA-beurs “Schatten op Zolder” op zondag 21 oktober. Het valt 
op dat er jaar na jaar meer bezoekers richting ’s Gravenwezel trekken. Naast de reclame in regionale kranten 
en op het internet, doet ook mond-aan-mond reclame ongetwijfeld zijn werk. 
We kunnen ondertussen op een schare trouwe bezoekers rekenen. Ook verschillende nieuwe leden kwamen 
een kijkje nemen. Deze beurs is ideaal voor een laagdrempelige kennismaking met onze hobby en onze club. 
Het vaste recept: gratis toegang, gratis mineralen voor beginners en een heleboel mineralen aan lage prijzen, 
kent duidelijk succes. 
 
4.6.5. Micro-mineralen (Etienne Mans en Herwig Pelckmans).   
 
De werkgroep micro-mineralen kende in 2012 slechts enkele informele vergaderingen bij de leden thuis, maar 
schiet in februari en maart 2013 weer volop in actie o.l.v. Etienne Mans en Herwig Pelckmans! 
 
4.6.6. Determinatie (Herwig Pelckmans, Rik Dillen) 
 
De determinatiedienst voor mineralen werd verder uit-
gebouwd door Herwig Pelckmans, met de actieve me-
dewerking van Rik Dillen.  
De MKA schafte in januari 2012 een polarisatiemicros-
coop aan, als hulpmiddel bij de determinatie van mine-
ralen. Herwig volgde in het voorjaar als vrije leerling 
de practica optische mineralogie aan de KULeuven 
(met dank aan Prof. Elsen) om met het toestel te leren 
werken en ging in april naar de Bochum-Ruhr-Universi-
teit voor een doorgedreven opleiding over optische mi-
neralogie en het gebruik van de spindle stage o.l.v. Dr. 
Olaf Medenbach. 
 
Naast de determinatie van enkele onbekende speci-
mens, werd in het najaar het project “differentiatie 
van natroliet / mesoliet / scoleciet-specimens” van  
MKA-leden opgestart. Dit project heeft als doel de de-
terminatie van dergelijke specimens te herbekijken. 
Het onderzoek is nog steeds lopende maar heeft al 
goede resultaten opgeleverd. De bevindingen van dit 
project zullen na afloop gepubliceerd worden in Geo-
nieuws. Bijkomende monsters van natroliet, mesoliet 
en/of scoleciet van MKA-leden zijn nog steeds welkom. 
Er werd ook een basisversie van een spindle stage ge-
maakt, en er werd en wordt nog gezocht naar een fir-
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ma voor de aanschaf van een professionele, hoog-technologische spindle stage, alsook naar een manier om 
er eventueel zelf één te maken. 
 
Tevens wordt de mogelijkheid verder onderzocht om voor leden van de MKA tegen een remgeld mineralen te 
laten analyseren via SEM-EDX en/of XRD. Eigen mogelijkheden met de polarisatiemicroscoop (Herwig) en 
spectrometrische technieken (Axel Emmermann) werden en worden verder ontwikkeld. 
Determinatie van een tiental mineralen door spectrometrische bepaling van de fluorescentie emissie werd uit-
gevoerd voor een Nederlandse verzamelaar. Wat er uiteindelijk toe leidde dat het verzamelen van fluoresce-
rende mineralen als hobby toegankelijk werd gemaakt voor een volkomen kleurenblinde verzamelaar. De 
techniek verlegt de grenzen, als het ware. 
 
5. Minerant (Paul Bender) 
 
Na de te warme Minerant-weekends de voorbije jaren, konden we dit jaar genieten van een koel en nat week-
end, hetgeen het bezoekersaantal ten goede kwam. Zo'n 2500 bezoekers kwamen naar de 37ste editie van on-
ze jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs, Minerant 2012, die doorging op 5 en 6 mei in Antwerp Expo.  We 
konden weer beroep doen op een uitgebreide groep vrijwilligers die zich voor de vele taken inzetten : op-
bouw, bar, broodjes smeren, inkom, secretariaat, opruim …  
Tijdens Minerant was er de prachtige tentoonstelling ”Calciet, wereldwijd !” samengesteld door MKA-lid Ray-
mond Dedeyne.  Voor edelsteendeterminaties kon men terecht op de stand van de werkgroep edelsteenkun-
de. 
 
6. Tentoonstellingen 
 
6.1. De medewerking aan de 15de ANKONA ontmoetingsdag in de UAntwerpen, Groenenborger- campus, op 
11 februari 2012 liet toe contacten te leggen met de andere verenigingen in Antwerpen die zich op allerlei as-
pecten van de natuur toeleggen en anderzijds de eigen vereniging en onze activiteiten aan hen voor te stel-
len. 
 
6.2. De eerder vermelde tentoonstelling “Calciet, wereldwijd !” samengesteld door MKA-lid Raymond Dedeyne 
tijdens Minerant op 5 en 6 mei 2012. 
 
7. Geonieuws (Rik Dillen) 
 
In 2012 zorgde redacteur Rik Dillen voor 256 pagina’s Geonieuws. Geonieuws was goed voor 40 redactionele 
artikels over mineralogische onderwerpen geschreven door 20 auteurs. Onze goeie ouwe Axel Cronstedt blijft 
maar verhalen spuwen in zijn maandelijkse column. Dit jaar mochten we overigens een paar nieuwe auteurs 
verwelkomen in het team. Ondertussen hebben enkele leden zich ontpopt tot vlotte schrijvers, die graag aan 
Geonieuws meewerken, zoals bvb. Chris Deroo en Erik Vercammen. 
De verzending van Geonieuws voor de Belgische leden en public relations wordt verzorgd door Ineke Van 
Dyck. Voor het posten van de tijdschriften met bestemming Nederland en andere Europese landen in een 
TNT-bus, kunnen we steeds een beroep doen op een schare gelegenheidspostbodes, o.a. Paul en Regina 
Tambuyser, Bart de Weerd,… hetgeen meer dan een hele duit scheelt in de verzendingskosten. Buitenlandse 
leden konden er vanaf 2012 voor kiezen om al hun gedrukte exemplaren in één zending per jaar toegestuurd 
te krijgen om de kosten te drukken, waar een gereduceerd lidgeld tegenover staat. 5 Nederlandse en 1 
Italiaans leden kozen hiervoor in 2012.  Zij kunnen wel (zoals alle leden) het tijdschrift downloaden van onze 
website. 
 
Nog steeds wordt elk nummer van Geonieuws in de oorspronkelijke versie opgemaakt in kleur, en een pdf-
versie in kleur is beschikbaar voor de leden (mits registratie en paswoord). Daar blijkt meer en meer gebruik 
van gemaakt te worden. Alle leden die zich daarvoor inschrijven ontvingen ook een text-only versie van elk 
nummer, ongeveer één maand voor het in gedrukte vorm in hun brievenbus terechtkomt. 
 
De oudere Geonieuws-jaargangen zijn vanaf 1998 tot nu beschikbaar in pdf-vorm via de website. De jaargan-
gen 1975 tot 1979 zijn ook al beschikbaar op de website. Het inscannen van de overige 17 jaargangen zal 
stelselmatig gebeuren in de toekomst. 
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8. Dienstverleningen 
 
8.1. Excursies 
In 2012 werden uitstappen georganiseerd naar:  
 Bedrijfsbezoek ESV Euridice in Mol op 22 maart, 15 deelnemers. 
 Laboratoria HRD Antwerp, 3 december, 8 deelnemers (wordt herhaald in maart 2013). 
 Bezoek mineralenmusea en laboratoria RWTH Aachen op 13 december, 7 deelnemers. 
 
Op 21 april namen een aantal leden ook deel aan een kaptocht naar de groeve van Bierghes georganiseerd 
door de zustervereniging Nautilus-Gent. 
 
8.2. Bibliotheek (Etienne Mans) 
 
De bibliotheek stond in 2012 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Boeken en vooral tijd-
schriften die verband houden met vindplaatsen vallen in de smaak. De volledige inventaris van het boekenbe-
stand is beschikbaar op computer en op de web-pagina. Wegens plaatsgebrek worden minder ontleende wer-
ken bij Herwig Pelckmans en Guido Rogiest gestockeerd, deze kunnen nog ontleend worden mits de leden 
ruim voor de vergadering dit aan de bibliothecaris laten weten. Dubbele boeken werden te koop aangeboden 
op de veiling voor leden. In totaal waren er 503 ontleningen door een 20-tal leden.  
De bibliotheek heeft in 2012 3 nieuwe boeken verworven. Eveneens zijn er enkele honderden uitgaven van 
een 30 tal tijdschriften bijgekomen. 
 
8.3. Apparaten uitleendienst (Etienne Mans) 
 
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 1 steenbreker, 2 microscopen en 1 geigerteller ter beschikking. De 
dienstverlening verloopt via de bibliotheek zodat de toestellen vlot beschikbaar zijn. 7 leden hebben in 2012 
voor een of meerdere maanden toestellen uitgeleend.  
 
8.4. Samenaankoop (Etienne Mans, Rik Dillen) 
 
Door samenaankoop worden geregeld boeken, DVD’s en dekseldozen aan verlaagde prijs te koop aangeboden 
aan de leden. Zo werd er dit jaar o.a. het boek “Luminescence in Mineral Kingdom” in groep aangekocht, ge-
organiseerd door Herwig Pelckmans. 
 
8.5. Adressenbestand Minerant 
 
Het Minerant-adressenbestand wordt beheerd door de secretaris. Het bestand omvat meer dan 3000 adressen 
van mineralenverzamelaars en/of geïnteresseerden in mineralen die voor Minerant 2012 per post werden 
uitgenodigd.  
 
8.6. Internet (Paul Tambuyser) 
 
De website van de MKA is opgesplitst in een Nederlandstalig en een Engelstalig gedeelte. Op het Engelstalige 
deel staat informatie met betrekking tot mineralogische sites wereldwijd. Dit gedeelte trekt zowel mineralen-
liefhebbers als professionele mineralogen aan. Een groep van 10 vrijwilligers controleert de links op hun juist-
heid en relevantie. Alle Engelstalige pagina's zijn in de loop van dit jaar grondig herzien en geactualiseerd 
waar nodig. 
 
Het Nederlandstalig gedeelte is toegespitst op de activiteiten van de MKA. De vereniging wordt er voorgesteld 
inclusief alle activiteiten die in de vereniging plaatsvinden. Het bezoekersaantal van onze website is bemoedi-
gend en maandelijks worden er tussen de 30 000 en 45 000 pagina's bezocht. In loop van dit jaar hebben we 
weer een aantal pagina's toegevoegd en maken we gebruik van Twitter om aanvullingen aan de site kenbaar 
te maken. 
 
De MKA beheert een discussielijst over mineralogie (e-min). Eind 2012 waren er 188 ingeschrevenen. e-min is 
open voor alle Nederlandstalige mineralenliefhebbers (ook voor niet-leden). In 2012 zijn er in totaal 765 be-
richten via deze discussielijst verstuurd en het gehalte van de berichten is sinds het publiceren van de "spelre-
gels" verbeterd (more to the point en aangenamer voor iedereen). 
 
De pagina’s MKA-actueel en Geonieuws digitaal werden grondig herzien. De jaargangen 1998 tot en met 2006 
kunnen door iedereen opgevraagd worden. De recentere jaargangen vanaf 2007 vereisen een paswoord en 
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kunnen enkel door de leden gedownload worden. Ongeveer de helft van de leden heeft zich hiervoor geregis-
treerd en de digitale versies worden maandelijks door een 30 tal leden opgevraagd. Sinds 2009 is er ook web-
site die zich uitsluitend op fluorescerende mineralen richt. Op de website staan een groot aantal spectroscopi-
sche metingen die wereldwijd vaak geraadpleegd worden. Er zijn tot op heden reeds 38.264 pagina's geraad-
pleegd geweest. De site wordt aangevuld en onderhouden door Axel Emmermann en heeft zowel Nederlands- 
als Engelstalige pagina’s. 
 
 
9. Externe relaties 
 
9.1. Andere verenigingen 
 
In 2012 presenteerden volgende MKA'ers een lezing bij een zustervereniging: 
 Herwig Pelckmans, “Enkele leuke mineralenvindplaatsen in de USA”, Nautilus (Gent), 10 mei 2012 
 Paul Van hee en Axel Emmermann gingen spreken voor een klas van graad 6 op dinsdag 22 mei in 

Steinerschool ‘De Wingerd’, Zwemdoklei 3, 2930 Brasschaat 
 Axel Emmermann, "The I in FBI” (Voor een stuk van de Maan)", Sterrenwacht Philippus Lansbergen te 

Middelburg, Nederland, 14 november 2012. Lezing over hoe Axel Emmermann de maansteenroof (2002) 
aan de FBI meldde en hen actief bijstond bij het terugvinden van de Apollo maansteen monsters en het 
arresteren van de dievenbende. 

 Axel Emmermann, dezelfde lezing voor de Volkssterrenwacht Urania te Hove bij Antwerpen.  
 Hugo, Paul Bender, “De zoutmijnen van West-Thüringen”, Nautilus (Gent), 13 september 2012 
 Rik Dillen, “Mineralen (goed) reinigen”, Geode, Zwijndrecht (Nederland), 17 oktober 2012 
 Rik Dillen, "Ballades minéralogiques en Namibie", AGAB, Liège, 5 oktober 2012 
 Rik Dillen, "Another view on steel", Johannesburg, Zuid-Afrika, 27 september 2012 
 
9.2. Raad voor Aardwetenschappen 
 
MKA is voorzitter en secretaris van de raad voor aardwetenschappen (RAW-CST) in 2012 en 2013. De algeme-
ne vergadering ging door op 10 maart in het lokaal Elzenhof. 
  
9.3. Culturele raden (Ludo Van Goethem) 
 
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie Antwerpen, die ons een jaarlijkse subsidie be-
zorgt.  
 
9.4. MKA in de media 
 
Minerant en alle voordrachten worden opgenomen in de “UiTdatabank” van CultuurNet Vlaanderen. De infor-
matie wordt zo doorgespeeld naar de kranten en weekbladen zodat ze in de uit-agenda’s kunnen opgenomen 
worden. Geregeld trekken we zo belangstellenden aan op de maandvergaderingen. Uiteraard verscheen Mine-
rant ook in de beurzen-agenda’s van de zusterverenigingen en internationale mineralentijdschriften. 
 
Ook in 2012 stond de maanstenenroof van 2002 weer helemaal in de belangstelling door het verschijnen van 
het boek van Ben Mezrich “Sex on the Moon” in Nederlandse vertaling “Seks op de maan”. Naar aanleiding 
van het verschijnen van dit boek werd Axel Emmermann gevraagd voor verscheidene media-evenementen 
waaronder: 
 een live radio interview voor “The Current” (Canadese Radio)  
 live interview voor “The Sunday Morning Show” op CBS (USA) 
 medewerking verleend aan de betreffende aflevering van “Who the Bleep did I marry” (met Kaydee Wil-

son, ex-echtgenote van Thad Roberts, de maansteen dief) 
 National Geographic zond een documentaire over deze diefstal uit op 20 mei 2012 met Axel Emmerman en 

zijn fluorescerende mineralen in een hoofdrol. De documentaire werd deels opgenomen bij Axel Emmer-
mann thuis op 30 en 31 augustus 2011. Gemaakt door Iconfilms, director Jeremy Bristow. 

 
9.5. Andere 
 
De MKA dankt het personeel van onze vergaderzalen in Antwerpen/Edegem en ‘s Gravenwezel voor de onder-
steuning tijdens onze vergaderingen. Wij danken eveneens het personeel van Antwerp Expo voor de vlotte sa-
menwerking bij de organisatie van Minerant. 
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10. Besluit 
 
Zoals uit dit verslag blijkt was 2012 een jaar met diverse activiteiten waarvan verschillende nieuwe. We kijken 
uit naar 2013. Het 50-jarig jubileum moet voor ons een topjaar worden. Wij hopen dat de geplande initiatie-
ven zullen kunnen genieten van veel belangstelling en de nationale en internationale uitstraling van MKA ten 
goede zullen komen. Wij hopen ook op veel hulp te kunnen rekenen bij de organisatie van de diverse bijko-
mende activiteiten, o.a. een symposium “Mineralogie van België” en een mineralententoonstelling “Mineralen 
uit België en Congo”.  Voor 2014 is ook een cursus kristalmorfologie in voorbereiding. 
 
Om bij 2012 te blijven : we danken nogmaals iedereen die ons in 2012 heeft geholpen om alle initiatieven tot 
een goed einde te brengen. 
 
 
Balans over 2012 en budget voor 2013 
 

    Budget 2012 Boekhouding 2012 Budget 2013 
Nr. Kostenpost in uit in uit in uit 
0 Saldi vorig jaar     22637.75   20754.72   
00 Intresten+beheer     49.30       
1.1 Minerant N = 2012 6500   6865.85   6500   
1.2 Minerant N+1       2019.62     
2.1 Fluorescentie   2000   2049.50   500
2.2 Edelstenen       1997.60   200
2.3 Website   1300   302.78   800
2.5 Mini-beurs   90   135.00   150
3 Apparaten   100   964.02   375
4 Secretariaat   400   267.39   400
5 Verzekeringen   350   205.53   350
6 Huren- Shurgard   1600   1672.71   1710
7 Vergaderingen Alg   200   105.15   200

7.1 Vergadering Edegem   620   588.00   620
7.2 Vergad 's Gravenwezel   230   92.00   230
7.3 Alg 3 Rozen/drank       25.84   pm
7.5 Sprekers 's Gravenw.   700   90.00   120
7.6 Sprekers Edegem       140.00   1000
7.7 Huur beamer   150   140.00   140
8 Geonieuws   4000 734.25 3379.19   4000

8.1 Verzendingskosten   1700   1506.49   1700
8.2 Verkoop publicaties     80.00       
10 Uitstappen             
11 Belast + Subsidies   2000 1543.50 2227.01   1000
12 Alg onkosten+RAW       28.00     
13 Veiling     387.00       

14.1 Lidgelden N 6000   2430.00   6000   
14.2 Lidgelden N+1     4653.00       
16 Transito     20.00       
20 Bib. allerlei       38.10     
21 Bib. Tijdschriften   1000   674.00   1000
22 Bib. boeken   500       500
23 Bib. 's Gravenwezel   0   0.00   0
30 Doosjes/MVDM enz.     2.00       
50 MKA 50 viering           8000
  Totalen excl. 0 ... 000 12500.00 16940.00 16715.60 18647.93 12500.00 22995.00
  Saldi  -4440.00   -1932.33   -10495.00
  Totalen incl. 0 ... 000 12500.00 16940.00 39402.65 18647.93 33254.72 22995.00
  Saldo per 31/12/..   -4440.00   20754.72   10259.72
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Bezoek aan 
HRD Antwerp nt 

 
Johan Vanhauwaert 
 
Het kleine deeltje van het diamantlab van HRD Antwerp (voor 2007 gekend als de Hoge Raad voor 
Diamant), dat we bezocht hebben, is een zenuwcentrum op wereldniveau met een diamantlab in 
Mumbai, een juwelenlab in Istanbul en vertegenwoordiging in Shanghai, Hong Kong en Beirut. 
HRD Antwerp bestudeert, beschrijft en levert, nà anoniem onderzoek, diamantcertificaten en juwe-
lenrapporten af. Deze dienstverlening wordt door HRD Antwerp aangeboden aan zowel particulie-
ren als aan handelaars. 
 
De diamanten worden aan het loket eerst zorgvuldig in ontvangst genomen, waarbij ze uiterst 
nauwkeurig (tot op 0.00001 ct) gewogen worden. Daarbij worden ze voorzien van een dubbele be-
veiligingscode, één voor HRD Antwerp en één voor de eigenaar om de strikte anonimiteit van het 
onderzoek te verzekeren. Tevens functioneert deze code als detectiesysteem om de steen op te 
volgen via een “lopende bandbeweging”, langs alle stadia van het onderzoek. Daarbij worden ze 
voortdurend gescreend, teneinde vergissingen of mix-up’s, uit te sluiten. We kunnen hierbij een 
vergelijking maken met de bloedstalen in een medisch laboratorium, maar dan wel mét uitgebreide 
beveiligingsmaatregelen. Een gedeelte van het labo voert met gesofistikeerde hard- en software de 
eerste testen uit. Nadien worden deze testen opnieuw uitgevoerd door andere onderzoekers, maar 
dan volledig autonoom, om daarna de uiteindelijke resultaten aan elkaar te toetsen. 
 
Bepaalde onderzoeken worden al dan niet uitgevoerd volgens de wensen of mogelijkheden. Zo 
wordt het “Hearts & Arrows” onderzoek enkel uitgevoerd op diamanten vanaf een bepaalde slijp-
kwaliteit. Op nadrukkelijk verzoek kunnen bepaalde diamanten bovenop het tafeloppervlak met 
een lasertekening versierd worden. (vb. een wapenschild). 
 
Het is mogelijk om op de rondist met een laser dezelfde code te voorzien als die op het certificaat, 
zodat ze steeds traceerbaar blijven. 
 

Een eerste opvallend feit is de hard-
ware die HRD Antwerp zelf ontwik-
kelde, om de hun toevertrouwde 
diamanten te onderzoeken. Het be-
staat uit een gem-manipulator (een 
fijn handvat) die diamanten op een 
siliconen kussentje vasthoudt door 
zuigkracht. Deze manipulator wordt 
daartoe aangesloten op een vacu-
ümpompje. Op het handvat zelf is 
er een rubberen ring aangebracht 
waardoor de diamant in alle richtin-
gen kan gedraaid worden. De zuig-
kracht is zo geregeld dat de dia-
mant op zijn plaats wordt gehouden 
maar waarbij zijn positie manueel 
nog gemakkelijk kan bijgestuurd 
worden. 

vacuumpomp

manipulator

diamant op
siliconen-
kussentje
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De gem-manipulator wordt op een Joystick of op 
een kruistafel vastgeklemd om de juiste positie 
onder de stereomicroscoop te bewerkstelligen. 
De stereo- onderzoekmicroscopen die HRD Ant-
werp zelf ontwikkelde en in eigen beheer liet 
bouwen, zijn kwalitatief van een buitengewoon 
hoog niveau, zowel qua optische als mechani-
sche maatstaven. 
 
De microscopen zijn uitgerust met verschillende 
belichtingsmogelijkheden, die naargelang van de 
vereisten van het onderzoek, met halogeen- 
LED- fluorescentie- opvallend- door vallend- of 
donkerveldbelichting, kunnen aangewend wor-
den. 
 
Aan de balie van HRD Antwerp op het gelijk-
vloers is tevens een ‘tool- shop’ voorzien die het 
allemaal razend interessant maakt, want daar 
kan je ook als particulier, een kleinere versie van 
de researchmicroscoop aankopen, de tender 
scope. De D-scope die HRD Antwerp gebruikt 
voor haar onderzoeken kan samengesteld wor-
den volgens specifieke eisen (trinoculair, Zeiss 

body enz...). Er is tevens mogelijkheid om hem te voorzien van een vacuümpomp, een gem-mani-
pulator, een joystick of een kruistafel. De vergroting is beperkt tot 10X waarbij de oculairen de ver-
groting bepalen omdat de stereomicroscoop voorzien is van een standaard 1X objectief. 
 

De software die het HRD ontwikkelde voor zijn eigen onderzoeken, is 
ook heel erg gespecialiseerd. We refereren hierbij nogmaals naar het 
bestaan van de controle op “Hearts & Arrows” bij specifiek geslepen 
diamanten. Meer hierover vind je via 
http://www.hrd.be/media/24344/hearts_arrows_guidelines.pdf 
 

Vroeger werd de kwaliteitsbepaling van de symmetrie van de facetten naar hun positie en gelijk-
matigheid, in verband met deze “hearts & arrows” uitsluitend manueel gedaan met een toestelletje 
dat ook nu nog te koop wordt aangeboden. 

 
Naast de manuele controle beschikt HRD Antwerp over zelf ontwikkelde software die toelaat om de 
slijpverhoudingen, die cruciaal zijn voor de schittering of het vuur van de geslepen diamant, met 
een ongekende precisie en snelheid uit te meten. 
 
Als men weet dat HRD Antwerp zelf, het eigen personeel tot specialisten op een specifiek onder-
zoek domein opleidt, dan beseft men dat HRD Antwerp zijn wereldnaam- en faam meer dan vol-
doende heeft verdiend. 
 
Dit voorbeeld was slechts één van de vele toepassingen die bij de HRD Antwerp gebruikt worden 
en waarschijnlijk zijn er nog meer waarvan we als buitenstaanders geen weet hebben. 
Buiten het feit dat er microscopisch en met allerhande toestellen, controles worden uitgevoerd op 
de diamant in al zijn facetten, blijft een zeer groot gedeelte van het kwaliteitsonderzoek, in handen 
van getraind personeel die manueel en met de loep (10 X vergroting) of het blote oog, diamanten 
keuren en beoordelen. 

vacuum-
pomp

manipulator

diamant op
siliconen-
kussentje
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Zo wordt de kleur van de diamanten beoordeeld en vastgesteld door 
vergelijking met referentiestenen, de zogenaamde ‘master-stones’, 
verstrekt door HRD Antwerp. Houden we louter rekening met de zo-
genoemde “kleurloze” diamant dan onderscheiden deze vakmensen 
daar reeds 13 kleurnuances. De diamant wordt tussen de verschillen-
de referentiestenen gelegd en zo specifiek gerangschikt op kleur. Dit 
alles gaat in een vliegensvlug tempo, om gewenning van het oog te 
vermijden maar wat eveneens de bedrevenheid van deze specialisten 
benadrukt. Uiteraard houdt men dergelijke controles geen dag vol. 
Vermoeidheid bij het uiterst geconcentreerd kijken en gewenning is 
hier een belangrijke factor om de onderzoekers na een 20-tal minuten 
van werkplek te verwisselen en een andere taak te laten uitvoeren. 
 
De karakteristieken waarop de diamant wordt gecontroleerd zijn de 
vier C’s die staan voor de (Engelstalige) termen Carat, Colour, Clarity 
and Cut. 

 
CARAT 
Geeft het gewicht aan: 1 carat (of karaat) = 0.2 gram en is tevens het equivalent voor, of een 
verdeling in 100 punten. 
 
COLOUR 
De meeste diamanten zijn kleurloos tot lichtgeel. Er bestaan ook zwarte, bruine, knalgele, roze, 
roodachtige, groene en blauwe diamanten. De blauwe diamanten, evenals de rode en de roze, blij-
ken daarbij tot de duurdere varianten te behoren. 

  
Sommige diamanten fluoresceren onder het bestralen met UV licht. (korte en lange golf) en wor-
den bestempeld als: niet-fluorescerend, licht, medium of sterk fluorescerend (nil, slight, medium 
and strong) waarbij echter niet verder wordt ingegaan op de insluitsels die de fluorescentie kunnen 
veroorzaken. 
 
CLARITY 
De zuiverheid wordt hoofdzakelijk bepaald door insluitsels. Er zijn insluitsels die met het blote oog 
zichtbaar zijn maar ook piepkleine insluitsels ter grootte van 0.5 µm, die slechts bij keuring door 
een geoefend vakman (met 10 x vergroting) opgemerkt kunnen worden. Zulke kleine onzuiverhe-
den determineren een, op het eerste gezicht loepzuivere diamant, tot de volgende categorie van 
VVS1 (very, very small inclusion) en dit kan de waarde ervan noemenswaardig doen kelderen (IF, 
VVS1, VVS2,VS1,VS2, Si1, Si2, P1,P2,P3 ) 
 
CUT 
Diamant wordt geslepen als ronde briljant, maar ook ovaal, of in de vorm van marquise, peer, 
hart, emerald, prinses of radiant. Het zijn allemaal benamingen die een geslepen diamant karakte-
riseren. Deze terminologie wordt mooi uit de doeken gedaan in de Cut Grade brochure van HRD 
Antwerp (enkel voor het briljantslijpsel). 
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Certificaten 
 
Alle onderdelen van de diamant worden bijgevolg getypeerd, evenals de geslepen facetten, de 
hoeken en hun onderlinge verhoudingen, uitgedrukt in procent, mm of graden (°). De symmetrie 
en gelijkmatigheid van dit alles is bepalend voor de eindbeoordeling die wordt vastgelegd in een 
certificaat. 
 
Er bestaan verschillende certificaten ( Diamond Certificate, Fancy Colour Certificate, Diamond Iden-
tification Report and Jewellery Report). Het certificaat en report is zo uitgekiend dat het haast on-
mogelijk te vervalsen is. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de modernste technologieën in ver-
band met microteksten, fluorescent merken, gealigneerde structuren, logo en reliëf, filigraan pa-
troon en verzekerde gecontroleerde papierafname. 
 
Veel meer informatie over diamant in al zijn facetten vind je via www.hrdantwerp.be. 
Documentatie is ook te verkrijgen aan de inkomhal van het gebouw : 
HRD Antwerp 
Hoveniersstraat, 22 
2018  Antwerpen 
 
 
Dankwoord 
 
We zijn dank verschuldigd aan Karin Roef, Katrien De Corte en Kris Jamin voor het nale-
zen van de tekst en aan Eric Isselée voor de sfeerbeelden hieronder. De overige foto's 
werden genomen door de auteur. Héél veel dank ook aan Karin Roef en Katrien De Corte 
die in totaal 5 bezoeken voor MKA-leden mogelijk maakten. Een warm applaus daarvoor ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een blik in het heilige der heiligen... 
de afwezigen hadden weer eens 
ongelijk ! Foto's  Eric Isselée. 



 
158  Geonieuws 38(6), juni 2013 

 
 
  

 

MKA-Colloquium "Mineralogie van België"
gevolgd door opening tentoonstelling en receptie 

 

12 oktober 2013 
Universiteit Antwerpen, Campus Groenenborger 

 
Schrijf nu al in via 

www.minerant.org/MKA/MKA50.html#feest 
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