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1. Schafttijd in de groeve Clara, Wolfach, Zwarte Woud, Duitsland. 
1992. Foto  Paul Vandevelde. V.l.n.r. Jan Jensen, Hugo en Paul 
Bender, René en Bertha Tanner, Albert en Anny Vercammen. 

2. Plakploeg aan het werk voor Minerant 81. Foto  Paul Van hee. 
Jan en Claire Luyten, Albert Vercammen. 

3. Bestuursvergadering 21 januari 1978 : een logo voor de MKA. 
Foto  Paul d'Hanens. Rik Dillen en Ludo Van Goethem. 

4. Vergadering in het lokaal van de Zoo in de Ommeganckstraat, 
14 april 1978. Foto  Paul d'Hanens. 

5. Leo Michiels leidde een geologische excursie naar de vallei van de 
Orneau (Grand-Manil), 4 oktober 1980. Foto  Paul d'Hanens.
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MKA-kalender 
 
 
 
 

Vrijdag 6 september 2013 - vergadering 's Gravenwezel 
 

 
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 20.00 h. 
 
 
 
 
 
Na een lange en warme zomer, gaan we in het najaar weer van start met een avond zonder lezing, zodanig 
dat iedereen de tijd heeft om gezellig bij te praten en elkaars vakantievondsten te bekijken. Breng indien mo-
gelijk dus zeker enkele specimens mee die vrij nieuw zijn in je verzameling. Onbekende mineralen zijn deze 
avond ook heel welkom en zullen naar best vermogen door de aanwezigen gedetermineerd worden. 
 
 
Vrijdag 13 september 2013 - maandelijkse vergadering Edegem 
 

 
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen van de 

bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze keer is er geen mineraal-
van-de-maand. 

 
20.15 h  
 
 
 
Sinds de versoepeling van de politiek in China komt uit dat land een ruim aanbod aan mineralen op de markt, 
met prachtige specimens uit alle provincies van China. De afgelopen jaren leveren mijnen uit de noordelijke 
Chinese provincie Binnen-Mongolië mooie en interessante skarnmineralen, zoals ilvaiet, roze fluoriet en arse-
nopyriet. 
 
Berthold Ottens begon op zijn 13de mineralen te verzamelen. De Oostenrijkse 
Alpen en Duitse steengroeven waren vroeger zijn terrein. Later werd het pro-
fessioneler, met reizen naar o.a. Griekenland en India. Zijn ervaring met rei-
zen naar groeven, mijnen en mineralenlocaties in afgelegen gebieden hebben 
hem wereldwijd grote erkenning opgeleverd in de mineralenwereld, in het bij-
zonder als expert van Indiase en Chinese mineralen. Hij heeft talrijke artikels 
en verschillende boeken gepubliceerd over de mineralen en hun vindplaatsen 
in India en China. In zijn presentatie vertelt hij niet alleen over de mineralen 
van de beroemde Chinese vindplaatsen, maar ook over de problemen die deze 
avontuurlijke reizen met zich meebrengen. We willen hierbij ook even aanstip-
pen dat deze lezing niet alleen voor MKA-leden is. Leden van andere vereni-
gingen die behoren tot de RAW, zoals bvb. Nautilus, zijn ook van harte wel-
kom. 
 
 
 
 

Berthold Ottens
"China : mineralen-Eldorado"

Alle aanwezigen
"Vakantievondsten"
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Zaterdag 14 september 2013 - edelsteenkunde - Edegem 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h. 
 
Welhaast traditioneel houden we in september weer practicum. Breng zelf stenen mee om te onderzoeken 
evenals schrijfgerief, pincet, loep en een naslagwerk. Apparaten zijn aanwezig, maar zelf meebrengen mag 
uiteraard ook. We rekenen weer op ieders aanwezigheid en nieuwe leden zijn ook op deze vergadering van 
harte welkom. Wie nieuw is kan zich alvast wat oefenen in het gebruik van apparatuur (er zijn genoeg vrijwil-
ligers aanwezig om U wegwijs te maken). Op deze vergadering tonen we ook onze vakantievondsten of be-
spreken we onze ervaringen met betrekking tot mineralen zoeken of tot musea die we in de voorbije periode 
bezocht hebben. 
 
 

Donderdag 12 september 2013 - voordracht in Gent 
 

 
De dag voor onze maandelijkse vergadering geeft Berthold Ottens ook een presentatie bij onze collega's van 
Nautilus-Gent over "Spectaculaire kwartskristallen uit de Indische Himalaya en China". Deze voor-
dracht is ook voor MKA-leden toegankelijk, en gaat door op donderdag 12 september 2013 om 20 h in het Ko-
ninklijk Atheneum aan de Voskenslaan. De parking kun je bereiken via inrit "Scholencomplex Hogent", Valen-
tin Vaerwyckweg. Allen daarheen ! Carpooling (uit het oosten) kan via Herwig Pelckmans (0486 121128). 
 
 

En in de nabije toekomst... 
 
 

Zaterdag 12 oktober 2013 
colloquium "Mineralogie van België" 
 

 
Dat MKA dit jaar 50 jaar bestaat weet u ondertussen wel en uiteraard kijkt u reikhalzend uit naar de grote vie-
ring met het colloquium "Mineralogie van België" en de opening van de tentoonstelling “Mineralen van België 
en Congo”. 
 
De feestelijkheden gaan door in de Universiteit Antwerpen, Groenenborgerlaan 171, 
2020 Antwerpen, gebouw T op zaterdag 12 oktober 2013, 9.30-17 uur. 
Routebeschrijving :  http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26517 

 http://www.slimweg.be/toplocaties/ua_groenenborger.htm 
Openbaar vervoer : bus 21 Wilrijk Neerland – Rooseveltplaats ; bus 32 Edegem- Rooseveltplaats ; bus 33 

Hoboken-Merksem 
 
Iedereen is uiteraard welkom op deze feestdag, mobiliseer dus ook al uw familieleden en vrienden! Wie nog 
niet zo vertrouwd is met mineralogie zal na deze dag een heel andere kijk hebben op de Belgische bodem. 
 
Voor de praktische organisatie vragen we iedereen in te schrijven (liefst voor 1 oktober) bij voorkeur via het 
formulier op de website www.minerant.org/MKA/MKA50.html, of de gegevens vermeld op onderstaand in-
schrijvingsformulier per e-mail (secretariaat@minerant.org) of per post (MKA, P. Van den Bemdenlaan 107, 
2650 Edegem) door te sturen. De bijdrage aan de organisatiekosten bedraagt  10 € per persoon, inclusief de 
lunch. 
 
Programma van het colloquium met als chairman Prof. Dr. Jan Elsen (KULeuven) : 
 Verwelkoming 
 "MKA door de eeuwen heen", Rik Dillen 
 "Alfred Schoep: van Fred Flintstone tot Bob de bouwer", Eddy Van Der Meersche 
 "De mineralen van Belgisch Congo en de collectie van Albert Van hee", Paul Van hee 
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 Opening tentoonstelling en lunch 
 "Dé Belgische mineralen", Herwig Pelckmans 
 "Belgische calciet", Ludo Van Goethem 
 "Belgische mineralogie onder Nederlands bewind, 1815-1830", Ernst Burke 

(voormalig voorzitter IMA-CNM)  
 "Diamant in Antwerpen", Katrien De Corte (HRD Antwerp) 
 Receptie 
 
De tentoonstelling “Mineralen van België en Congo” is gratis toegankelijk op werkdagen van 10 tot 17 h van 
14 oktober tot 13 december 2013 in lokaal "In de kijker", gebouw T, Universiteit Antwerpen, 
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen.  
 
Thema's van de tentoonstelling: 

 Overzicht Belgische mineralen 
 Calciet Mont-sur-Marchienne (B) 
 Calciet Landelies (B) 
 Mineralen van Quenast (B) 
 Fluoriet van Seilles (B) 
 Mineralen van Katanga 
 Kopermineralen 
 Malachiet parageneses 
 Mineralen van Rwanda en Burundi 

 
 
 
Inschrijvingsformulier MKA50-colloquium “Mineralogie van België” 12 oktober 2013 : 
(of via www.minerant.org/MKA/MKA50.html) 
 
Stuur volgende gegevens door per  e-mail (secretariaat@minerant.org) of per post 
(MKA, P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem) : 
 
Naam en voornaam  (alle deelnemers)  
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
Adres ....................................................................................... 
 ....................................................................................... 
E-mail ....................................................................................... 
 
Totaal aantal personen (uzelf inbegrepen)   ....... x 10 € =  ....... € (inclusief lunch) 
over te maken op bankrekening    IBAN: BE36 7895 8091 0281 ; BIC: GKCCBEBB  t.n.v. 
Mineralogische Kring Antwerpen, Marialei 43, 2900 Schoten, België voor 1 oktober 2013. 
 
 
 

Zondag 27 oktober 2013 - minibeurs "Schatten op zolder" 
 

 
De tijd gaat snel en zo zijn we dit jaar al aan de 7de editie toe! Dit jaar gaat “Inekes-dag” (zoals hij ondertus-
sen door insiders genoemd wordt) door op zondag 27 oktober. Het vaste recept blijft: mineralen kunnen wor-
den geruild of aangekocht tegen een zacht prijsje en zoals elk jaar voorzien we ook weer een heleboel gratis 
mineralen. 
 
Wie een gratis standplaats wil, verwittigt me zo snel mogelijk via e-mail 
(ina.van.dyck@skynet.be) of via  03 8276736. 
Standhouders moeten lid zijn van de MKA en kunnen vanaf 9 h hun stand op-
zetten. Bezoekers (ook niet-MKA-leden !) zijn welkom tussen 10 en 17 h. Plaats 
van het gebeuren: de grote zaal achteraan “De Drie Rozen”, Kerkstraat 45 in 
’s Gravenwezel. Tot dan ! 
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MKA-nieuws 
 
 

In memoriam : Yvette Mattheesen 

 

 
Op 13 mei 2013 overleed Yvette Mattheesen, echtgenote van Miel Daneels. Kort voordien hadden 
wij van Miel  al vernomen dat ze, vrij ernstig ziek, opgenomen was in het ziekenhuis. Yvette leer-
den  wij kennen tijdens de gezellig samenzijn evenementen in Sint-Job-in-‘t-Goor  als een behulp-
zame en bescheiden dame, vaak vergezeld van hun dochter Ilse. Wij wensen Miel, die ons steeds 
op Minerant bereidwillig meehielp aan de inkom, veel sterkte toe in deze voor hem zeer moeilijke 
periode. 
 
 

Verzameling te koop 

 

 
Albert Vercammen is zinnens om stilaan zijn mineralenverzameling van de hand te doen. Albert 
heeft zijn verzameling met heel veel zorg opgebouwd. Er zijn zowel talrijke zelfgevonden stukken 
uit de glorietijd van het mineralen zoeken in België en buurlanden, als aangekochte stukken bij. 
Geïnteresseerden nemen rechtstreeks contact op met 
Albert Vercammen,  03 8273211 of 0473 745708. 
 
 

 
Een serieus verjaardagscadeau 
voor alle MKA-leden : 
mineralenanalyse tegen remgeld-prijs ! 
 
Rik Dillen en Herwig Pelckmans 
 
Elke mineralenverzamelaar wordt af en toe geconfronteerd met identificatieproblemen. Het is he-
laas niet zoals bij een postzegelverzameling dat je altijd zuiver visueel (al dan niet met eenvoudige 
hulpmiddelen, zoals een goede loep of stereomicroscoop) een verzamelobject kunt karakteriseren. 
 
En zelfs als je kunt beschikken over de meest performante apparatuur is het nog vaak geen lacher-
tje om sommige specimens éénduidig te determineren. Wanneer je bvb. mineralen gaat zoeken op 
de flanken van de Gratlspitze, in de omgeving van Brixlegg, Oostenrijk, kom je ongetwijfeld thuis 
met kisten vol met groene, blauwgroene en blauwe mineralen. Soms kun je een vondst op zicht 
determineren, bvb. goedgevormde clinoclaaskristalletjes zijn als zodanig wel te herkennen. Maar 
de tientallen kopermineralen die er door elkaar voorkomen laten zich over het algemeen niet zo-
maar verschalken. Zo heb ik (= Rik D) ooit eens een specimen van één cm² onderzocht met de 
scanning elektronenmicroscoop omdat er een intrigerend niet-op-zicht identificeerbaar interessant 
kristalletje op zat. Uiteindelijk ging het om het zeldzame mineraal theisiet, maar op hetzelfde op-
pervlak, waarvoor één vraag opgelost geraakte, kwamen zeker nog tien andere koper- en zinkmi-
neralen voor, waarvan sommige misschien zelfs kandidaat-nieuwe-mineralen waren. Maar die 
raadsels heb ik helaas nooit kunnen oplossen. 
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Het is dus absoluut geen schande als je af en toe je vondsten niet op zicht weet te identificeren. Al 
jaren is de natte droom van iedere gedreven mineralenverzamelaar een of andere wondersonde, 
die liefst niet meer dan een paar euro kost, en die wanneer je er een mineraal voor houdt onmid-
dellijk op een scherm de correcte mineraalnaam doet verschijnen. Zo ver zijn we helaas nog lang 
niet. Er is helaas niet zoiets als één wondertoestel dat alle identificaties aankan. 
 
Elk jaar wordt bij de budget-opmaak van de MKA gedagdroomd over de aankoop van apparatuur 
in de stijl van een X-stralendiffractometer, een scanning elektronenmicroscoop met analysesysteem 
of een Raman-spectrometer. Budgettair en om verschillende andere redenen zijn die ideeën voor-
alsnog totaal niet haalbaar. 
 
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de MKA willen we nu toch eens werk maken van een 
mogelijkheid om de leden tegen een betaalbare prijs (zeg maar remgeld) analyses van mineraal-
specimens aan te bieden. 
 
Hoe zal het systeem werken ? Als je een specimen (of een lot specimens) hebt waarvan je een 
trefzekere identificatie wil kun je ons een specimen bezorgen met alle beschikbare gegevens, en 
wij doen al het nodige voor de identificatie, tegen een remgeld van... slechts 15 €. De rest van de 
kosten wordt bijgepast door de MKA. Hoe kunnen we dat doen ? Door ons budget voor de aan-
schaf van apparatuur niet aan te wenden voor investeringen, maar voor het uitbesteden van analy-
ses aan specialisten. 
 
Hoe we jouw mineraal identificeren is afhankelijk van het oordeel van het determinatieteam. Soms 
kunnen we het beoogde resultaat toch bereiken met eigen apparatuur (zoals bvb. een polarisatie-
microscoop, refractometer enz.), maar soms zullen we de analyse uitbesteden aan specialisten die 
beschikken over o.a. een scanning elektronenmicroscoop met analytische faciliteiten, X-stralendif-
fractometrie of Ramanspectrometrie. Als we met voldoende zekerheid gewoon op zicht kunnen 
identificeren betaal je uiteraard geen remgeld. 
 
De monsterkeuze en de monstervoorbereiding zijn natuurlijk van het allergrootste belang, maar 
geen nood, ons team bestaat uit voldoende specialisten om dat in goede banen te leiden. Als je 
voorgenomen project geen kans op slagen heeft zullen we ook geen analyses (laten) uitvoeren. 
 
In een latere bijdrage in jullie geliefde tijdschrift zullen we uitgebreid op de mogelijkheden en de 
werkwijze terugkomen. We vragen wel met aandrang om enkel analyses aan te vragen die de 
moeite waard lonen. Verder moet je er ook rekening mee houden dat niet alles zomaar eventjes 
kan geanalyseerd worden, en ook je vraagstelling moet voldoende gespecifieerd zijn. 
 
De analyse-tegen-remgeld is geen recht, maar een gunst, laat dat duidelijk zijn. Er kunnen ver-
schillende redenen zijn waarom een determinatie niet of niet onmiddellijk uitgevoerd wordt : tijds-
gebrek van de leden van het determinatieteam (er is - ook - nog leven buiten de MKA ), overaan-
bod aan te analyseren monsters, als een analyse te duur wordt, en ook wanneer het determinatie-
team oordeelt dat een determinatie niet de moeite waard is wegens niet interessant genoeg. Daar-
enboven moet een en ander binnen een redeljk budget blijven, zoniet worden tijdelijk geen mons-
ters meer aanvaard. 
 
Anderzijds behoudt het determinatieteam zich het recht voor om de resultaten te gebruiken voor 
publicaties, o.a. in Geonieuws, en verbindt de aanvrager zich ertoe om voor zover mogelijk de no-
dige medewerking te verlenen aan een dergelijke publicatie (bvb. met foto's, gegevens, referen-
ties, tekst enz.). Uit een goeie samenwerking kan altijd iets moois groeien. 
 
Samengevat : elk MKA-lid kan dus vanaf nu een beroep doen op het determinatieteam om een 
specimen te laten analyseren. De gedetailleerde werkwijze wordt later uitgebreid meegedeeld. Per 
specimen betaal je een remgeld van 15 €. 
Reacties en suggesties zijn welkom bij Herwig Pelckmans (herwig.pelckmans@telenet.be). 
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De column van Cronstedt 
 
 

MKA 50  
  
Normaal gezien doe ik geen 
verzoeknummers, omdat ik vind 
dat mijn columns spontaan 
moeten komen. Vaak lukt dat, 
soms minder, en heel soms 
krijgt onze redacteur spontaan 

een zenuwinzinking, omdat het CvC-ke van die maand 
even spontaan op zich laat wachten. 
 
MKA jarig, kan je daar een column over schrijven? 
Makkelijker gezegd dan gedaan, ik was er (helaas) 
geen 50 jaar bij! Maar dat belet niet dat ik, niette-
genstaande mijn erg noordelijke verblijfplaats, al héél 
wat jaartjes plezier beleefd heb aan onze vereniging. 
Via mijn favoriete maandblad Geonieuws heb ik 
overigens heel wat leden beter leren kennen. 
Gelukkig de meeste daarvan alvorens ze in memoriam 
beschreven werden! Hopelijk laat dat eerbetoon nog 
lange tijd op zich wachten voor onze huidige leden!  
De MKA is jullie liever rijk dan kwijt! 
  
50 kaarsjes op de verjaardagstaart. Ongetwijfeld doet 
het getal 50  onze alerte lezers ook denken aan 
andere dingen, die merkwaardig genoeg eveneens 
met de MKA in verband gebracht kunnen worden. Zo 
is er het goed bewaarde geheim dat de schrijfster 
Erika Leonard pas haar geniale inval kreeg voor de 
titel van haar bestseller, nadat zij incognito een 
excursie van de MKA had bijgewoond. 50 tinten grijs 
die zich allemaal aan het pijnigen waren in een 
steengroeve, zwaaiend met loodzware hamers en 
kreunend gebukt gaand onder de eigen vondsten. Het 
ligt voor de hand, maar je moet het wel inzien, 
natuurlijk! 
 
1963 … naast de oprichting van de MKA onthouden 
we voor dat jaar in België vooral de koudste winter 
van de 20ste eeuw en de eerste vrouw in het 
Belgische leger. Rusland ging nog een stapje verder: 
die stuurden hun vrouwen gewoon de ruimte in! Het 
bestuur van onze kring droomde ongetwijfeld van 
excursies met de Porsche 911 of de Lamborghini; 
auto's die toen ook het daglicht zagen. Geïnspireerd 
door het ontstaan van de MKA, bekende Martin 
Luther King dat hij ook met een ei zat, met de 
magische woorden: “I have a dream”. Helaas is het 
lidmaatschap van de MKA een droom gebleven voor 
Paus Johannes XIII en John F. Kennedy, want zij 
lieten beiden dat jaar nog het leven. Wat er van hun 
mineralenverzamelingen is geworden, blijft een goed 
bewaard staatsgeheim. 
 
Hoever stond de mineralogische wereld in 1963? 

Uiteraard was er nog geen internet en dus ook geen 
Mindat. Er was zelfs nog geen Glossary of Mineral 
Species (die verscheen pas in 1971). Deel 3 (Silica 
Minerals) van de 7de editie van Dana's System of 
Mineralogy was nog maar net verschenen (1962), en 
in Duitsland werkte Hugo Strunz naarstig verder aan 
de 4de editie van zijn Mineralogische Tabellen (1966). 
De Mineralogical Record moest nog geboren worden 
(1970), net zoals Gea (1968) of Lapis (1976). Der 
Aufschluss (1949) en Rocks and Minerals (1926) 
waren daarentegen al wel enkele jaren in de running. 
Ook voor elektronenmicroscopen was het nog te 
vroeg: de eerste commerciële SEM'en verschenen pas 
in 1965. De MKA was ook de eerste mineralogische 
kring in België, vóór AGAB (1967) of ACAM (1969). 
Ter vergelijking: de International Mineralogical 
Association (IMA) werd in 1958 gesticht. Met andere 
woorden: we waren er vroeg bij! 
 
Gek in feite, dat men 50 jaar correleert met goud. In 
het periodiek systeem der elementen (je weet wel, de 
tabel van Mendelejev), staat het metaal tin op 
nummer 50, en komt goud pas op de 79ste plaats. 
Joost mag weten waar Abraham de mosterd vandaan 
haalde om het goud te promoveren tot zijn huidige 
plaats. Waarschijnlijk om mineralogische redenen: 
gedegen tin komt immers niet voor in de vrije natuur. 
Goud uiteraard wel, en vermits dergelijke specimens 
een lust voor het oog zijn, wordt er door Joaquim 
Callén volop gewerkt aan een nieuw boek: Gold for 
Collectors. Meer info en alvast al wat oogsnoepjes op: 
http://www.mineral-forum.com/message-
board/viewtopic.php?p=27828 
 
Gezien de verjaardag, past het te eindigen met een 
gelukwens van mijn voorvaderen, gericht aan de MKA 
en al haar leden:  

Hvelreki ! 

(IJslands voor "moge een complete walvis op je 
strand aanspoelen"; uiteraard moet je dit niet 
letterlijk maar figuurlijk nemen. Zo kan de walvis 
verwijzen naar een grote geode, en het strand naar je 
favoriete vindplaats...). 
  
 
 
 
 
 
P.S. Ik ben (bijna) steeds te bereiken via 
axel.cronstedt@mineralogie.be ! 
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Een leven in Congo, 
een mineralenverzamelaar als vader, 
en 50 jaar MKA 
 
 
 

Paul Van hee 
 
Het begin van de MKA is wat mij betreft niet zo eenduidig. Voor 
zover ik het mij herinner heeft mijn vader gereageerd op een 
artikel van Louis Van den Bossche in het maart/april-nummer 
(1963) van “Rocks & Minerals”, waar hij toen op geabonneerd 
was. 
Dat gaf aanleiding tot talrijke telefoongesprekken en pas later 
kwam het artikel in de Gazet Van Antwerpen, op 30 april 1963, 
waarbij geïnteresseerden werden aangespoord naar een 
vergadering te komen ivm "een nieuwe hobby.. op 11 mei 
1963 in zaal Samson in de Pelikaanstraat 20". 
 
Een nieuwe hobby ? Het contact met mineralogie was voor mij iets 
als vanzelfsprekend. Mijn vader was mijn voorbeeld. 
 

Maar hoe is het zover gekomen? 
Mijn vader was afgestudeerd aan het Atheneum in Gent in 
1937, hetzelfde jaar dat ook onze ‘oude’ weerman Armand Pien 
afstudeerde. Hij was de eerste van de klas, maar mocht niet naar de universiteit, want zijn 
ouders zaten er financieel niet goed voor. Maar wat er bijzonder aan was is dat de prijsboeken 
hem niet aanstonden, en dat hij die tot grote ergernis van zijn moeder heeft verkocht op de 
‘vrijdagmarkt’. Met het geld kocht hij mineralen.  
 
Na de nodige staatsexamens werd hij tewerkgesteld bij de douane en bracht het algauw tot 
‘verificateur’ en kwam in 1943 terecht in Menen. Hij was België zo beu dat hij in 1944 
solliciteerde voor een ‘post’ in de kolonie, Belgisch Kongo. Intussen kwam ik ter wereld in 
januari 1945. 
In oktober 1945 vertrok hij naar Leopoldstad. Door omstandigheden kwam hij terecht in een 
streek, de Bas-Congo, waar er meer water dan stenen waren. Hij maakte echter wel gebruik 
van zijn jaarlijkse vakantie om dat goed te maken. Zo bezochten wij tijdens zijn eerste verblijf 
van 3 jaar in Boma, een groot deel van Angola en ook de kopermijn van Mavoyo (1947). 
 
Daarna verhuisden we naar Matadi. Daar had hij iets meer geluk, een groot deel van de uitvoer 
van kopererts kwam daar voorbij. Maar ook toen was hij nog niet zo op mineralen uit. Maar de 
boodschap naar zijn collega’s toe over zijn interesse voor mineralogie was overgekomen. En zo 
kwam er in Matadi een pak aan met een cassiteriet kristal van zo’n 3 kilo. Vindplaats Rwinkavu, 
Rwanda.  
 
Van Matadi ging het achteraf naar Coquilhatstad (nu Mbandaka) waar helemaal geen mineralen 
te vinden waren. De overplaatsing naar ‘Usumbura’ (nu Bujumbura) was op mineralogisch 
gebied al heel wat interessanter. Door de dienstreizen die hij moest uitvoeren, als hoofd van de 
douane voor Rwanda en Burundi, kwam hij al gauw in contact met mijnen en mijningenieurs, 
o.a. de Italiaan Antonio Bertossa (bertossaiet). Vermits vader ook het Italiaans machtig was, 
was er direct een ’click’ en had hij toegang tot al de mijnen die onder de hoede stonden van 
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Bertossa (die trouwens na de onaf-
hankelijkheid van Rwanda minister 
van mijnwezen werd). Na anderhalf 
jaar Rwanda en Burundi kwam er 
terug een periode van 3 jaar in Ma-
tadi. Nu lette hij wel op wanneer er 
ladingen malachiet uit Katanga aan-
kwamen (foto hiernaast). 
 
Zijn interesse in mineralogie bleef 
groeien en wij gingen meer dan 
eens op ‘kaptocht’. Veel vonden wij 
toen niet, maar het was wel 
plezierig. Zo had ik een aluminium 
filmpotje met magnetietkristalletjes. 

Door met een magneet door de rode laterietgrond in onze tuin te wrijven had je die zo bij 
mekaar.  
 
Na Matadi, het is dan 1959, werd vader overgeplaatst naar Eliabethstad (eindelijk) maar het 
was maar van korte duur; in 1960 werd Congo immers onafhankelijk. Maar dat jaar was er een 
om U tegen te zeggen. Welke mijnen hebben wij toen bezocht? Mine de l’Etoile, Luwishwishi, 
Kipushi. Maar hijzelf ging toen veel op dienstreis en kwam in bijna alle mijnen van Jadotstad 
(Likasi) en Kolwezi. Door de omstandigheden na de onafhankelijkheid was zijn enthousiasme 
voor Congo omgeslagen en liet hij zich terug overplaatsen naar België, weliswaar niet zonder 
langs Noord- en Zuid Rhodesië (tegenwoordig Zambia en Zimbabwe) en Zuid-Afrika te 
passeren. Daar waren immers mineralen te vinden ! Vandaar had hij onder andere specimens 
van brochantiet meegebracht (per auto) uit Zuid-Rhodesië, die achteraf na onderzoek uit 
Mozambique bleken te komen. Dan ging het verder per schip, naar Venetië. Mijn moeder is hem 
daar gaan ophalen. De auto, was zodanig geladen dat moeder met de voeten op de stenen zat.  

 
Terug in België is hij terug in dienst getreden bij de douane. Het mineralogie-virus heef toen echt 
toegeslagen, er waren toen ook verschillende ‘vaten’, oliedrums die in die tijd werden omgevormd 
tot bagage met slot en alles eraan, thuis aangekomen, vol met mineralen. Hij is toen ook 
ongelooflijk veel brieven beginnen schrijven naar alles en nog wat. Veelal beginnende met: ”Ik ben 
een student mijnwezen …” En het werkte nog ook. 
 
Dan heeft hij een abonnement genomen op Rocks & Minerals, en zo is het eerste contact er geko-
men dat tot de vorming heeft geleid van de MKA; na dat artikeltje van Louis Van den Bossche. 
Op die eerste vergadering waren 28 aanwezigen, onder andere Louis Van de Bossche, onze Pa 
(nvdr Albert Van hee), ikzelf, Leo Michiels, Paul Mutsaars, Leo Gijselinck, … een toen nog jong 
knaapje (ik was toen toch al 18 en die andere maar 13) Paul Tambuyser met zijn moeder, Vera 
Verdonck (onze eerste secretaresse), Mej. Boonroy (onze eerste penningmeester) et al. (de 
volledige lijst van aanwezigen vind je in het artikel over 50 jaar MKA). Zelfs de Spanjaard Botella is 
toen lid geworden en ook Roger Van Dooren uit het Brusselse (kennis van vader). 
 
Door omstandigheden kon ik nog moeilijk aanwezig zijn op vrijdagse vergaderingen en vader zei 
(als gezinslidmaatschap avant la lettre): ”Ge moet U niet als lid inschrijven, ik vertel toch alles thuis 
van wat er is gebeurd.”. Zo ben ik er dus enkele jaren tussenuit gebleven. Hij kwam wel al eens 
thuis zeggende dat het precies een kaartersclubje was met maar een stuk of vier aanwezigen. 
 
Ik herinner mij nog wel dat eerste jaar een bijzondere vergadering : 22 november 1963, de 
(vrijdag-)avond dat president John Kennedy werd vermoord. Op het Astridplein was er in die tijd 
een lichtkrant van de Gazet Van Antwerpen. Wij bleven daar nog naar kijken voor en na de MKA 
vergadering om het laatste nieuws erover te volgen; een emotionele avond ! 
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Daarna moesten we een paar keer verhuizen en kwamen we uiteindelijk terecht in het lokaal Om-
meganckstraat 26 in Antwerpen. Daar werd dat ‘kaartersclubje’ initieel voortgezet. Op zekere dag 
hadden wij daar thuis een hele discussie over en stelde ik voor om eens mineralen mee te nemen 
om te ruilen of te verkopen. Het resultaat liet niet op zich wachten; de interesse steeg. Ons 
grootste probleem was toen de opwachting van nieuwe leden. Rene Tanner zei altijd: “Als ge 
binnenkwam zag je alleen gebogen ruggen die over tafels heenkeken”. En wij zagen die 
nieuwelingen daardoor ook niet onmiddellijk. 
 
De eerste tentoonstelling van de MKA werd georganiseerd in de ‘Keurvelszaal’ van de ZOO. Er 
volgden er nog enkele, alle met veel succes. Door die tentoonstellingen hebben wij ons ledenaantal 
gevoelig kunnen optrekken. Er was toen ook een samenwerking met de SSD (Speleologische Stich-
ting Deurne) en enkele kleine beurzen werden gehouden in een ‘kaarters-lokaaltje’, later nog in 
een tent in het Boekenbergpark. De eerste Minerant werd georganiseerd in 1975, vooral, weerom 
onder impuls van mijn vader samen met Jos Delicaat van de SSD. 13 april 1976 is mijn vader over-
leden, echt wel een klap voor de MKA. 
 
Daardoor was er in 1976 geen beurs. De bestuursvergaderingen werden wel nog altijd bij mijn 
moeder gehouden, onder voorzitterschap van Leo Michiels. Op een van die vergaderingen werd mij 
dan gevraagd of ik Minerant wilde organiseren. En zo ben ik er ook ingetuimeld. Behalve Minerant 
heb ik dan nog 2 tentoonstellingen georganiseerd in de Keurvelszaal van de ZOO in Antwerpen. De 
laatste was echter niet zo’n succes. Minerant had immers een groot deel van de geïnteresseerden 
afgeroomd, daar kon immers beter materiaal worden aangekocht; alleen kijken bleek niet genoeg 
meer. Jaren bleef het succes van Minerant stijgen tot… de Handelsbeurs werd gesloten voor alle 
manifestaties en wij in allerijl moesten uitkijken naar een alternatief. 
 
Zo zijn wij uiteindelijk na een korte ommezwaai via Hangar 15 in het Bouwcentrum beland; nu 
Antwerp Expo. In de tussentijd, ook 1976, werd, door mijn toedoen, Albert Vercammen aangesteld 
om uitstappen te organiseren, wat hij gedurende 10 jaar met enthousiasme heeft gedaan. De reis 
naar Arolsen is bij de deelnemers blijven hangen als ‘super’. Ook Guido Cornelis organiseerde 
gedurende enige tijd de excursies, en hij verzorgde ook een paar jaar de jeugdafdeling, die eerst 
door Paul Tambuyser en Ludo Van Goethem begeleid was geweest. 
 
Vergaderen in de Ommeganckstraat werd problematisch door ons groeiend succes. Uiwijken was 
de enige oplossing. Na tal van omzwervingen konden wij dankzij Lutgarde Staut, 
directiesecretaresse bij HBK, gebruik maken van hun refter. Dat heeft met groeiend succes vele 
jaren geduurd. Daar zat dan ook Mon Schuybroeck met zijn bibliotheek in de catacomben. Toen 
plots de refter van de HBK niet meer beschikbaar was voor onze vergaderingen hebben we een 
paar keer uitgeweken naar de Universiteit Antwerpen. Toen kregen we van François Verhallen de 
tip dat misschien de Jeugdherberg een mogelijke optie was. Dat bleek ook zo en de bibliotheek 
werd toen ook groter en praktischer. Nadat Mon zijn ontslag gaf als bibliothecaris werd Etienne 
Mans gevonden om die functie over te nemen. 
 
Ondertussen had Marie-Louise Boonroy haar ontslag gegeven en werd mijn echtgenote, Anny 
Schoenmaekers, aangesteld als nieuwe penningmeester. Enkele jaren later overleed Marie-Louise 
Boonroy. Die hele tijd was Leo Michiels voorzitter. Hij overleed in 1987 op 85 jarige leeftijd, en 
enkele jaren later werd ik voorzitter. 
 
Uiteraard hebben nog veel andere personen ervoor gezorgd dat de MKA een succesnummer werd. 
Zo heeft bvb. Paul d’Hanens ervoor gezorgd dat Geonieuws qua vorm en inhoud een echt 
tijdschrift werd. Jan en Claire zorgden gedurende tien jaar voor de lay-out en het drukwerk. De 
schoonouders van Rik Dillen hebben jaren voor de verzending van Geonieuws gezorgd. Guido 
Rogiest organiseerde met succes twee uitstappen. Een naar de Parijse musea en een naar de 
Londense musea, telkens per bus. Naar Londen, waar onder andere de ganse familie Vochten 
(vochteniet !) mee was. 
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Lourens Wals (lourenswalsiet !) was gedurende een korte periode ondervoorzitter, en hij heeft er 
voor gezorgd dat er op Minerant 1978 een maansteen te zien was. Prof. René Van Tassel 
(vantasseliet !) was onze ‘anonieme’ schenker van veel literatuur. Hij was in die periode de 
grootste uitlener van boeken uit onze bibliotheek. Uiteraard vergeten we ook de gebroeders 
Bender niet, die al snel nadat ze lid geworden waren in het bestuur werden ‘ingelijfd’. 
 
Axel Emmermann bracht de ‘schwung’ in de interesse voor fluorescentie in de vereniging. Paul 
Vandevelde is lid geworden tijdens de laatste tentoonstelling in de Keurvelszaal en organiseerde 
een aantal reizen naar het buitenland (Driemaal Namibië, Zuid-Afrika, Marokko, Lanzarote). Deze 
reizen hebben, naast mineralen, heel wat artikels voor Geonieuws opgeleverd. Ludo Van Goethem 
zorgt er al jaren voor dat de MKA provincie-subsidies kan ontvangen. Eddy Vervloet was lang 
geleden lid geweest, maar verdween enige tijd uit het beeld. Toen ik hem eens op de trein naar 
Brussel ontmoette werd hij terug lid, en organiseerde enige tijd de excursies, samen met Herwig 
Pelckmans. Herwig Pelckmans, bij de club als tiener terechtgekomen en nu uitgegroeid tot een 
zeer gedreven medewerker (we zullen er de komende jaren nog meer van horen en zien !). 
 
Paul Tambuyser, lid van het eerste uur, startte samen met zijn echtgenote Regina, onder andere 
met succes de werkgroep edelsteenkunde. Regina hield al die jaren adressen bij van Minerant-
bezoekers. Paul gaf in 1982 en 2003 een opleiding over het herkennen en determineren van 
mineralen, en gaf n.a.v. beide cursussen een boek uit. Over enkele maanden wordt overigens een 
nieuwe cursus over Kristalmorfologie georganiseerd. En Paul heeft ook zowat heel het digitale 
gebeuren van de MKA op zijn palmares (website, discussielijst e-min, gratis website voor elk MKA-
lid...). 
 
Tenslotte slaagt ons aller redacteur van Geonieuws, Rik Dillen, “Chapeau Rik”, er telkens in zijn 
maandelijks "boekske" tijdig klaar te stomen. 
 
Zelf was ik nog sterk betrokken geweest bij de organisatie van 2 tentoonstellingen in de abdij van 
Saint-Gérard-de-Brogne (1996 en 2001). De eerste samen met leden van de AGAB en de tweede 
onder impuls van André Rostenne. 
 
En daar sta ik nu, in mijn 24ste jaar als voor-
zitter van de MKA. Ik had beter de raad van 
mijn vader opgevolgd. De avond voor zijn 
overlijden, hij is tot het laatst helder van 
geest gebleven, verwittigde hij mij nog: 
”Engageer U niet teveel in de Club!”. Moge 
hieruit blijken dat de MKA meer is dan een 
vereniging. Voor mij en voor velen die ooit 
lid van het bestuur zijn geweest of nog altijd 
zijn, is het gewoon een belangrijk deel van 
ons leven.  
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De beginjaren van de MKA 
 
 
 

Paul Tambuyser 
 
In het voorjaar van 1963 stond er een piepklein artikeltje in de "Gazet van Antwerpen"; er zou een 
club voor mineralenverzamelaars opgericht worden en voor inlichtingen kon men terecht bij een 
zekere Louis Van den Bossche. Omdat ik al geruime tijd met "stenen" bezig was, maakten mijn 
ouders mij attent op die aankondiging. Toen die mijnheer Van den Bossche ook nog eens bijna om 
de hoek bleek te wonen, ging ik als jongetje van 12 bij hem aanbellen. 
 
Naar de huidige normen had hij geen bijzondere verzameling, maar in de ogen van een 12-jarige 
was zijn kleine vitrinekast iets enorms. Ik kreeg al direct een boel mineralen mee naar huis (o.a. 
agaat en kwarts van Idar Oberstein, een stukje jaspis en kwartskristalletjes van Opprébais in 
België). Ik was de koning te rijk. 
 
Louis Van den Bossche vertelde me ook dat er een Amerikaan was, een zekere R.A. Richards uit 
Morristown, Arizona, die aan iedere verzamelaar wat mineralen zou toesturen, mits hij een briefje 
met foto kreeg toegestuurd. OK, een Engels briefje door mijn moeder laten schrijven, fotootje erbij 
en… maanden wachten. Toen kwam er plots een pakje uit Arizona met prachtige thumbnail-for-
maat exemplaren van vanadiniet, wulfeniet, chalcedoon en zijn handgeschreven brief (die ik altijd 
bewaard heb). Het verhaal gaat echter nog verder, want toen Regina en ik in 1982 door Arizona 
reden, hebben we een ommetje gemaakt via Morristown en na veel zoeken (we hadden enkel de 
P.O.Box als adres) hebben we de stokoude mister Richards gevonden. De grote blokken kopererts 
onder de Saguaro-cactussen in zijn tuin bevestigden dat we op het goede adres waren. Schuw als 
veel Amerikanen zijn, wou hij eerst niet opendoen, maar ik had gelukkig een fotokopie bij van zijn 
eigen brief uit 1963 en toen ging de deur open en kwam hij naar buiten. Het was een rijzige mage-
re man met een witte baard, zoals we die van de stereotype goudzoeker verwachten. De verhalen 
kwamen los en hij wist zelfs nog diverse namen van MKA-leden die hem toen, bijna twintig jaar 
eerder, ook een brief met fotootje gestuurd hadden (o.a. Vera Verdonck, onze eerste secretares-
se). Toen we hem vroegen hoe oud hij was, moest hij het antwoord schuldig blijven, maar hij wist 
wel te vertellen dat hij op de schoolbanken zat toen de komeet van Halley passeerde; dat was in 
1910 en daaruit concludeerden we dat hij vooraan in de 80 moest geweest zijn. 
 
Op 11 mei 1963 was de stichtingsvergadering van de "Mineralogische Kring van Antwerpen" 
(MKvA) in een zaaltje boven café Samson in de Pelikaanstraat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.l.n.r. Leo Michiels, Leona Detiège 
(burgemeester van Antwerpen), Paul 
Tambuyser. Minerant 79, 19 mei. 
Foto  Rik Dillen. 
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Ik kwam samen met mijn moeder binnen toen het officieel gedeelte (voorlezen van de statuten) 
achter de rug was. Er was een kleine tentoonstelling opgezet; aan drie tafels zaten een meneer 
Cambi, Albert Van hee en Mevr. Gils die een mineralenwinkel had in de Sint-Paulusstraat. Ik herin-
ner me nog dat dhr. Cambi een geode toonde en er bij vertelde dat hij iedere steen die hij opraap-
te eens wikte om na te gaan of het misschien wel een geode was. Met die illusie en een hele boel 
andere indrukken ging ik naar huis, na me eerst lid te hebben gemaakt bij onze eerste penning-
meesteres, Mej. M.L. Boonroy. Ik was het jongste lid van de vereniging. Op de stichtingsvergade-
ring maakten 28 geïnteresseerden zich lid van de MKvA. Uit sympathie maakte mijn vader zich 
daarna ook lid, zonder ooit één steen verzameld te hebben. 
 
In dat zaaltje boven het café kregen we de eerste lezingen. Een bijzondere lezing was die van Paul 
Mutsaars over kristallografie. Ik zie hem nog een brok calciet met een hamer in stukken slaan. De 
splijtfragmenten vlogen over de vloer. Er werd een begrip uit de kristallografie geïllustreerd waar ik 
toen de draagwijdte niet van begreep. Beteuterd ging ik terug naar huis. Toen besefte ik nog niet 
dat ik ooit van die kristallografie mijn beroep zou maken. 
 
Ik herinner mij nog dat op een van de eerste vergaderingen de kelner van het café naar boven 
kwam lopen met de mededeling "ze hebben Kennedy vermoord". 22 november 1963, dat moet dus 
op een vrijdag geweest zijn (we hebben altijd op een vrijdag vergaderd). Zoiets blijft in het geheu-
gen zitten, net zoals nu iedereen weet waar hij op 11 september 2001 was. 
 
Later vergaderden we boven café Ronse. Daarvan herinner ik mij een lezing door dhr. Aerts over 
mosagaten. Hij had een aantal dunne transparante aangeslepen mosagaat-cabochons en –schijfjes 
(ongeveer 1 cm diameter) telkens tussen kleurloze transparante celluloidstrippen gemonteerd (de 
celluloidstrippen waren met nietjes vastgepind). Deze strippen pasten in een soort diaprojector, 
zeg maar een toverlantaarn en hij toverde op het scherm de meest bijzondere landschappen en 
abstracte beelden (telkens eenvoudigweg vergrotingen van de mosagaten). Hij had ook een heel 
oud boek van een zekere Rumphius, "de Ambooinse Rariteitenkamer", waarin mosagaten waren 
afgebeeld. Een bijzondere lezing, weliswaar niet echt mineralogisch maar wel een die jarenlang in 
mijn geheugen is blijven hangen. 
 
Na café Ronse gingen we in 1965 naar een zaal boven de Paon Royal (naast de ZOO; sinds dit jaar 
is dit café overigens gesloten). Daarvan herinner ik mij een vergadering waarop Prof. Amelinckx, 
onze erevoorzitter, aanwezig was. Hij was net terug van een congres in Australië en had een mooi 
exemplaar van opaal meegebracht; een dunne, kleurenspel vertonende laag opaal op matrix. Hij 
vertelde dat hij er ongeveer BEF 10000.- (dat is nu € 250.-) voor betaald had; in mijn jongensogen 
een astronomisch bedrag. 
 
Door toedoen van Leo Michiels konden we later vergaderen in de Ommeganckstraat 26; een zaal-
tje dat door de Antwerpse ZOO ter beschikking gesteld werd aan kringen die zich bezig hielden 
met natuurstudie en natuurbescherming. In het begin was de MKA daar qua ledental (nog geen 20 
leden) op een dieptepunt. Regelmatig was het aantal aanwezigen op de maandelijkse vergadering 
op één hand te tellen. Er kwam geen steen op tafel en meestal draaiden de gesprekken rond de 
sterke douaniersverhalen van Albert Van hee en zijn wedervaren in het voormalige Belgisch Congo. 
Lezingen waren er amper. 
 
Eén van de toenmalige leden, dhr. Hulsman was de eigenaar van het Werkmanspaleis in de Koe-
poortstraat in Antwerpen en om onze vereniging bekendheid te geven, stelde hij voor om in de 
etalage van het Werkmanspaleis een aantal mineralen te leggen bij wijze van tentoonstelling. Dat 
was in 1966 en de tentoongestelde exemplaren gingen vergezeld van informatie over onze vereni-
ging, die kortstondig tot MIKA werd omgedoopt, met ludieke slagzinnen zoals "laat u niet foppen, 
ga ze zelf kloppen" enz. Die tentoonstelling in de uitstalramen van het Werkmanspaleis had een 
plotse aangroei van het ledenbestand tot gevolg. 
 
Begin 1967, amper 16, werd ik secretaris van de MKA en nauw betrokken bij onze leden kwam ik 
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op een mineralenbeursje van de Speleologische Stichting Deurne een nieuw lid tegen. Hij vertelde 
me dat hij agrariër was, dat hij geen tijd had, maar dat hij al zijn mineralen mooi in dozen verpak-
te. Hij was naar zijn zeggen in het "opstapelstadium". Later zou hij dan wel tijd hebben en kunnen 
genieten van al het moois dat hij verzameld had. Een maand of drie later kreeg ik zijn overlijdens-
bericht. Het is mij altijd bijgebleven, ik denk er regelmatig aan terug en heb aan dit voorval "Carpe 
diem" als lijfspreuk overgehouden. 
 
Om de MKA wat meer kenbaarheid te geven, werd de idee geopperd om een grote expositie te or-
ganiseren en dat gebeurde in april 1972 in de Keurvelszaal van de ZOO van Antwerpen. Zij hadden 
in hun kelder nog vitrinekasten van de EXPO 58. Die werden opgesteld en door ons gevuld met mi-
neralen uit de verzamelingen van de leden. Dit evenement gaf een enorme "boost" aan ons leden-
bestand. Zodanig zelfs dat het lokaal in de Ommeganckstraat te klein werd om alle leden te kun-
nen ontvangen. Opeengepakt en tot achter in de kamer rechtstaand, luisterden we naar lezingen 
van Albert Van hee, over systematiek, kleur, fluorescentie enz. 
 
Het verzamelen van mineralen en alles wat daarmee in verband staat, was in de beginjaren van de 
MKA totaal verschillend van wat er nu allemaal kan. Boeken en tijdschriften waren er amper en op 
een enkele natuurgids na was er haast niets in het Nederlands te vinden. Algauw moesten we onze 
informatie halen uit buitenlandse boeken en mijn favorieten waren: "Welcher Stein ist das" (van 
Rudolf Börner) en het bijzonder goed geschreven en informatieve boek van Fred Pough "A Field 
Guide to Rocks and Minerals " dat nog altijd een aanrader is. Als we meer gegevens van mineralen 
wilden opzoeken, moesten we "Dana's Textbook of Mineralogy" of de, voor mij als student, dure 
"Dana's System of Mineralogy" aanschaffen. Voor een mineralentijdschrift waren we aangewezen 
op het A5-je van "der Aufschluss", een tweemaandelijks Duits mineralenblaadje. Nu puilt onze 
MKA-bibliotheek uit met de vele jaargangen van een 40-tal tijdschriften en een bestand van meer 
dan 1000 boeken over mineralogie en alles wat daar omheen draait. 
 
Uitstappen deden we even weinig als nu. De eerste uitstap was naar Stocatra, aan het Hansadok in 
de Antwerpse haven. Dat was een bedrijf waar scheepsladingen met voornamelijk ijzerertsen 
werden gelost en op hun terrein lagen dan ook bergen met deze ertsen, de meeste afkomstig van 
Zweden. Voor een jonge verzamelaar was dat een eldorado. Vies en smerig van het stof, kwam je 
dan thuis met een hele collectie ertsbrokken zoals hematiet, magnetiet, goethiet enz. 
 
Een andere bijzondere uitstap die we in de beginperiode van de MKA maakten, was naar Mont-sur-
Marchienne. Een vindplaats die we later nog vele malen bezochten, maar die op dat moment onbe-
kend was. Van een mineralenverzamelaar in Wallonië had Albert Van hee prachtige stukken met 
behoorlijk grote calciet kristallen uit België te zien gekregen. De vindplaats was echter een geheim, 
tenzij wij daar voor wilden betalen en de prijs was … een ruwe diamant. In de club overlegden we 
of we dat zouden doen, en we besloten om met zijn allen bij te leggen om die diamant te financie-
ren. Er werd met de auto's ergens in de buurt van Charleroi afgesproken en van daaruit werden 
we door die verzamelaar naar de vindplaats geleid. Na te hebben vastgesteld dat het wel degelijk 
om het juiste materiaal ging, werd de diamant overhandigd. Zo zie je maar dat alles in dit landje 
zijn prijs heeft. 
 
De vreemdste uitstap deed ik met François Verhallen naar het Albertkanaal in Wijnegem om … 
fluoriet te zoeken. Een van de toenmalige leden, John Celis, had ontdekt dat men de kanaalberm 
met Chinese fluoriet uit een in de Schelde gezonken schip had opgevuld. 
 
Op een gegeven moment begonnen enkele leden wat van hun dubbels mee te brengen naar de 
Ommeganckstraat 26 om te verkopen en op die manier was het mogelijk om op iedere vergadering 
je collectie wat uit te breiden.  
 
In 1975 hadden we onze eerste eigen mineralenbeurs waarvoor mijn vader de naam "Minerant" 
bedacht. Dit evenement luidde voor de MKA als het ware een nieuw tijdperk in; mineralen waren 
niet langer een grote rariteit en ook het aantal leden nam veel sneller toe dan voorheen. 
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In datzelfde jaar veranderde ik onze maandelijkse rondzendberichtjes (soms niet meer dan een 
voorgedrukt kaartje) in een stenciltje en gaf ze de naam Geonieuws (een naam die ik had afgeke-
ken van het Amerikaanse tijdschrift "Geotimes"). Geonieuws was toen soms niet meer dan één en-
kel los velletje A4 dat ik op den duur met een gekregen alcoholstencilmachine verveelvoudigde. 
 
Als ik nu terugblik, dan vraag ik me af of het enthousiasme van vroeger er nu ook nog is. Vroeger 
was iedere gelegenheid dat je wat mineralen kon zien, vinden of aankopen een feest. Nu worden 
we er door overspoeld zodat de betovering een beetje weg is. We barsten nu van de boeken, tijd-
schriften en mineralenbeurzen.  
 
Op een gegeven moment had ik samen met Ludo Van Goethem een jeugdafdeling gecreëerd en de 
vergaderingen ervan waren altijd aardig gevuld met een tiental jeugdige verzamelaars en belang-
stellenden, maar nu is er, zoals in alle verenigingen, een tekort aan jonge geïnteresseerden. 
Waarom zouden we nog lid zijn van een vereniging als we alles op het internet kunnen terugvin-
den, luidt het. 
 
Er zit iets in en het internet heeft ons enorm veel mogelijkheden gebracht. Allerlei informatie is be-
schikbaar, je kunt zoeken in terabytes aan gegevens, zonder moeite kan je buitenlandse contacten 
leggen, en sommigen kunnen zich in discussielijsten naar hartenlust opwinden over onbenullighe-
den. Heeft lidmaatschap van een vereniging nog zin? Ik vind van wel. De contacten met gelijkge-
zinden, de vriendschap die je van sommigen krijgt en het genieten van anderen hun prachtige ver-
zamelingen zijn dingen waar het internet op achterblijft. Onze maatschappij is al zo egocentrisch 
en onpersoonlijk geworden, dat een vereniging daar een welkome afwisseling op kan zijn. 
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MKA 50 jaar jong ! 
 
 
Rik Dillen (en vele anderen - 
aangeduid in de tekst) 
 
Een bloeiende vereniging als de MKA lijkt wel de eeuwige 
jeugd te hebben. Vijftig jaar, een halve eeuw dus, geschiede-
nis van de MKA, dat is niet niks. Wanneer je vijftig jaar foto's 
en meer dan 7000 pagina's Geonieuws hebt doorgenomen 
heb je niet alleen een beeld van hoe de MKA geëvolueerd is, 
maar je speelt ook de film af van 50 jaar sociale en technolo-
gische evolutie in onze maatschappij. Van manuele analoge 
camera tot gesofisticeerde digitale spiegelreflexcamera, van 
handgeschreven uitnodigingskaartje tot Geonieuws in kleur, 
van documentatiedienst tot internet, van brief over fax tot e-
mail, van een bezoek aan Stocatra in de Antwerpse haven tot 
een drieweekse reis naar Namibië. We hebben euforische 
successen meegemaakt, maar uiteraard ook minder roos-
kleurige situaties. Voor velen onder ons is de geschiedenis 
van de MKA ook een beetje de geschiedenis van ons leven. 
 
Een paar onbelangrijke, maar wel typische evoluties zijn me 
opgevallen, onder andere toen ik beelden zag van de G8-top 
in Ierland in juni 2013, die een Obama, Poetin en andere 
hoogwaardigheidsbekleders toonden zonder (strop-) das. 
Toen de MKA nog jong was, droeg elke voordrachtgever 
standaard een maatpak-met-das; tegenwoordig kan het 
evengoed in short, sandalen en Hawaii-hemdje. In verslagen 
uit de zeventiger-jaren lezen we dat "de heer L. Michiels" 
aanwezig was, nu spreken we gewoon van Axel Cronstedt. 
Initialen werden stelselmatig vervangen door de voornaam. 
Het is net alsof mensen zich 50 jaar geleden schaamden over 
hun voornaam. Je merkt ook een sterke evolutie in het 
taalgebruik in verslagen. Het vroegere nogal artificiële amb-
telijke taalgebruik is ondertussen geëvolueerd naar een vlot-
tere meer dagdagelijkse taal. 
 
De 50-jarige geschiedenis van de MKA illustreert ook tot in 
de details de evolutie van een analoge naar een digitale we-
reld, de evolutie van druk- en copie-technieken, van foto-
grafie-technieken, van kostprijzen, van de auto's waarmee 
we ons verplaatsten, de kledij, de stijl van toespraken, de 
presentatie van beelden tijdens voordrachten... 50 jaar 
evolutie in de maatschappij dus. 
 
 
1. De MKA door de eeuwen heen... een 1. 

 Artikel uit Gazet van Antwerpen (30 april 1963) over de 
oprichting van de MKA, Collectie Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, Antwerpen,  catalogusnummer 537942. 
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1. Chronologisch overzicht 
 
In twee afzonderlijke bijdragen in dit nummer lees je hoe twee MKA-leden-bestuurders, die het al-
lemaal vanaf de eerste dag hebben meegemaakt, de eerste ontwikkelingsjaren (1963 tot begin ja-
ren 70) van de MKA beleefd hebben. Het was een tijd van enerzijds een ongebreideld enthousias-
me, van heroïsche betrokkenheid bij de werking en de uitbouw van de vereniging, maar ook van 
vergaderingen met 4 aanwezigen en geregeld een verhuis naar een ander lokaal. 
 
Geen moeite was teveel om de MKA tot bloei te brengen. Zo ging moeder Tambuyser binnen een 
straal van 10 km rond Deurne de uitnodigingskaartjes voor de maandelijkse vergadering persoon-
lijk per fiets bij de leden in de brievenbus steken, om per lid een postzegel van 0.40 BEF (ongeveer 
één eurocent !) uit te sparen. En bij Emma Van hee-Op de Beeck, een andere "moeder-van-de-
MKA", stond de koffie altijd klaar wanneer we er een vergadering hielden. Dat verschijnsel zien we 
nu ook nog : waar één gezinslid bestuurslid is bij de MKA, is doorgaans heel de rest van de familie 
de klos, of toch minstens betrokken partij. 
 
Hoe dan ook, onze archieven gaan ondertussen al tot meer dan een halve eeuw terug in de tijd... 
tot 15 januari 1963. Een aantal geïnteresseerden begonnen aan de eerste voorbereidingen en con-
tacten die zouden leiden tot de oprichting van de "Mineralogische Kring van Antwerpen", de aller-
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eerste amateur-mineralogische vereniging in België ! 
 
Het verslag van de stichtingsvergadering op 11 mei 1963 vermeldt dat de vergadering drie kwartier 
te laat begon "door de grote belangstelling voor de tentoongestelde specimens, bijeengebracht 
door de heren Van hee, Camby en Van den Bossche, en door Mevrouw Gils". Er waren 55 aanwezi-
gen in het lokaal "Samson" aan de Pelikaanstraat in Antwerpen. 28 verzamelaars schreven zich in 
als lid, waarvan er momenteel nog welgeteld drie in leven én lid zijn : Paul Van hee, Paul Tambuy-
ser en Leo Gijselings. In de loop van 1963 werd een eerste bestuur geïnstalleerd : 
 
 voorzitter Paul Mutsaars 
 schatbewaarder-ondervoorzitter Marie-Louise Boonroy 
 secretaris Vera Verdonck 
 overige bestuursleden Albert Van hee en Louis Van den Bossche 
 
De contributie per jaar werd 100 BEF (2.5 €), en een eerste excursie werd gepland naar... haven-
bedrijf Stocatra, kaaien 232-248 in Antwerpen, waar naar hartenlust o.a. ijzerertsen afkomstig van 
Ouenza, Algerije verzameld konden worden. 
 
De eerste voordracht van de MKVA (toen dus nog met de "V" van "van") werd in november 1963 
gebracht door Paul Mutsaars, en handelde over diverse aspecten van de kristallografie. Prof. Dr. 
Séverin Amelinckx werd tot erevoorzitter, een soort peter, van de MKA benoemd. In 1964 ging de 
bibliotheek van start, met één tijdschrift en... 4 boeken. Vanaf 1965 werd vergaderd in een zaaltje 
boven café Paôn Royal aan het Astridplein. De daaropvolgende jaren verliepen erg rustig, en er 
werd netjes elke tweede vrijdag van de maand vergaderd. Na het eerste vuur ging het aantal le-
den wel lichtjes achteruit tot een dieptepunt van 20 leden in 1968. 
 
De eerste pogingen voor het opzetten van een vindplaatsenkarthoteek dateren van mei 1967. In 
januari 1967 stelde Leo Michiels voor de functie van voorzitter bij beurtrol te regelen. Die beurtrol 
heeft voor Leo wel letterlijk levenslang geduurd. 
 
Over de daarop volgende periode zijn de gegevens erg schaars. 5 Jaar na de oprichting van de 
MKvA werd in 1968 in Luik de zustervereniging AGAB opgericht, die in 1970 de allereerste Belgi-
sche mineralenbeurs organiseerde. Onze collega's van de Speleologische Stichting Deurne richtten 
in 1971 de eerste mineralenbeurs in de omgeving van Antwerpen in, en de ouwe zakken onder ons 
herinneren zich wellicht nog het beursje in het "Ontspanningslokaal voor bejaarden" in het Boeken-

bergpark. De tafelhuur bedroeg toen 25 BEF (0.6 €) per me-
ter. Op 8 en 9 september 1972 vond de meest originele Belgi-
sche mineralenbeurs plaats in een grote tent in het Boeken-
bergpark in Deurne, samen met de SSD. Zand en stof was er 
ten overvloede gratis te krijgen bij elke aankoop. 
 
Begin jaren zeventig bedroeg het lidgeld 100 BEF (2.5 €) en 
hadden we ongeveer 30 leden. We vergaderden in een lokaal 
van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde (zeg maar de 
ZOO) in de Ommeganckstraat 26, een pand dat ondertussen 
al lang afgebroken is. Stilaan kwamen er daadwerkelijk... ste-
nen op tafel. 
 
 
 
 
 
 
Letterlijk de allereerste pagina van de MKA : het kasboekje van 
penningmeesteres Marie-Louise Boonroy, 11 mei 1963 
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De allereerste Minerant, mei 1975. 
Foto  Rik Dillen. 
 
 
 
 
De eerste plannen werden ge-
smeed voor een tentoonstelling in 
de zaal Edward Keurvels van de 
Antwerpse Zoo, op 29 en 30 april 
1972. Bij die gelegenheid ver-
scheen de eerste gedrukte publi-
catie van de MKA : een thema-
nummer van het tijdschrift "Scha-
kel", dat tevens dienst deed als 
programmaboekje. De bezieler en 

coördinator, Albert Van hee, slaagde erin om een groot aantal schitterende specimens bij elkaar te 
krijgen. In zijn openingsrede wenste Prof. Dr. S. Amelinckx. de vereniging veel succes toe. Dat 
werd bewaarheid, want na de tweedaagse tentoonstelling was het ledenaantal verdubbeld tot 54 ! 
Na een tweede tentoonstelling, van 27 april tot 5 mei 1973, liep het aantal leden al op tot 135 ! 
Begin jaren zeventig waren voor de MKA uit de kluiten gewassen groei-jaren. 
 
In 1974 werd een jeugdafdeling opgericht, en ook de bibliotheek begon schuchter vorm aan te ne-
men. In 1975 werd voor het eerst gebrainstormd (toen noemden ze dat nog gewoon nadenken) 
over een groots opgezette mineralenbeurs in de Handelsbeurs aan de Meir. Ik herinner me nog 
heel goed met hoeveel schrik we aan dit project begonnen. Het vergde zo'n investering dat het 
een kwestie was van erop of eronder, temeer omdat we bij gebrek aan ervaring geen flauw idee 
hadden van de te budgetteren bedragen. Over elk detail, dat tegenwoordig als routine beschouwd 
wordt, werden vergaderingen gehouden. Maandenlang waren een tiental mensen in de weer met 
de voorbereidingen, in samenwerking met zustervereniging Speleologische Stichting Deurne. Maar 
het werd een voltreffer, met 1560 bezoekers. 
 
In 1975 nam toenmalig secretaris Paul Tambuyser het initiatief om de maandelijkse uitnodigings-
kaartjes (de posttarieven waren toen al gestegen tot meerdere eurocent !) te vervangen door een 
document, dat als "tijdschrift" tegen een veel goedkoper tarief kon verzonden worden. Zo werd 
Geonieuws geboren op 1 januari 1975, wat een "besparing" aan postzegels opleverde van welge-
teld 3.90 BEF (0.1 €) per exemplaar. 
  
Een nieuw initiatief zag het licht : 
de vindplaatsenkartotheek, uitge-
werkt door Karel Bal. Een heleboel 
initiatieven die in de jaren 60-70 
ontplooid werden zouden in 2013 
niet veel zin meer hebben, omdat 
je met veel minder moeite zowat 
alles kunt vinden op het internet. 
Maar goed, verplaats je terug in de 
tijd, en stel je eens voor dat er 
geen internet bestond (hoewel de 
dieren toch ook al niet meer spra-
ken). 
 

 
Minerant 78 : Paul Van hee en Albert 

Vercammen met "onze" maansteen 
Foto  Rik Dillen 
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En toen sloeg het noodlot toe : op 17 april 1976, minder dan één jaar na de eerste Minerant, voor 
het grootste deel op de sporen gezet door Albert Van hee, hebben we hem de laatste eer moeten 
bewijzen. Albert Van hee, een icoon voor de MKA en de wereld van de mineralenverzamelaars, was 
niet meer. 
 
1976 was ook het jaar waarin de MKA officieel volwassen werd : de feitelijke vereniging MKA werd 
juridisch omgevormd tot MKA v.z.w., en de statuten (waaraan ook eindeloze bestuursvergaderin-
gen werden gewijd) verschenen in het maandblad. En van 6 tot 14 november 1976 liep een MKA-
tentoonstelling van meer dan een week in de zaal Edward Keurvels van de Antwerpse Zoo. Nog in 
1976 ziet alweer een nieuwe dienstverlening het licht : de documentatiedienst, op initiatief van Rik 
Dillen, zodat alle leden tegen kostprijs overdrukken konden bestellen van allerlei professionele en 
amateuristische artikels. Alweer iets dat tegenwoordig helemaal achterhaald is door het internet. 
 
Na een onderbreking in 1976, het jaar dat Albert Van hee overleed, werd vanaf 1977 Minerant 
jaarlijks georganiseerd, onder leiding van Paul Van hee. De tentoonstelling van 1978 stond hele-
maal in het teken van kwarts en silicaten. Minerant 78 was een absolute topper, dank zij het ten-
toonstellen van een stukje maansteen dat de MKA van de NASA in bruikleen had gekregen, onder 
impuls van ondervoorzitter Lourens Wals. Voor de radio werd dit huzarenstukje door onze onder-
voorzitter prompt "de reis om de wereld in 80 uren" genoemd. "Wie naar de maan wil lopen kan 
dit binnenkort gemakkelijk doen", zo begon de tekst die in vele kranten verscheen. 
 

Voor de organisatie van de maan-
steen-tentoonstelling was heel veel 
vindingrijkheid nodig om aan de veilig-
heidseisen van de NASA te voldoen. 
Door de medewerking van de heer Jef 
Verbist kregen we voor de nachten de 
grote kluis van een maritiem bedrijf in 
de buurt ter beschikking. Die kluis, en-
kele m² groot, moest, wegens ge-
heimhouding van de duizenden do-cu-
menten die er normaliter in bewaard 
werden, eerst door het bedrijf hele-
maal leeg gemaakt worden ! 
Duizenden mensen verdrongen zich 
voor de maansteen en de tien-dui-zen-
den aardse mineraalspecimens. 
 
In 1977 verschenen de statuten van 
de Mineralogische Kring Antwerpen 
v.z.w. in de bijlagen tot het Belgisch 
Staatsblad. De onderhandse acte, 
waaraan maanden was gewerkt, werd 
ondertekend door de eerste lichting 
"effectieve leden". 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanhef van de statuten van de MKA, zoals 
ze verschenen in de "Bijlagen tot het 
Belgisch Staatsblad" 
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De allereerste Geonieuws... in 
(één) kleur. 
 
 
 
De eerste officiële algemene 
ledenvergadering op 13 
januari 1978 werd door Leo 
Michiels ingeleid met de 
woorden : "De Mineralogi-
sche Kring van Antwerpen 
houdt vanaf nu op te 

bestaan.... maar wordt vervangen door de Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w.". De toestand 
van anarchie was dus gelukkig van korte duur. 
 
In 1979 pakten we uit met nog een nieuwigheid : een practicumlokaal in de Eikblokstraat in Deur-
ne. Albert Vercammen organiseerde het allereerste practicum in de geschiedenis van de MKA. Voor 
het eerst trok de MKA er voor meerdere dagen op uit : een vierdaagse excursie naar Arolsen, 
Duitsland. Heel veel succes had ook Minerant 79, waar voor zowat het eerst in België het publiek 
zich kon uitleven in indoor-goudpannen - ondanks de afwezigheid van de uitgenodigde professio-
nele goudzoekers uit Frankrijk, die aan de grens tegengehouden werden door een stiptheidsactie 
van de douane. Na een volgende tentoonstelling in 1979 werd de kaap van de 300 leden gerond. 
 
In 1980 werd besloten qua publicaties alle krachten te bundelen, en Geode (een jaarboek dat ge-
durende 4 jaar parallel met Geonieuws verscheen) te fusioneren met Geonieuws, met de bedoeling 
in Geonieuws ook meer en eventueel wat volumineuzere redactionele artikels te laten verschijnen. 
Voor het eerst verscheen Geonieuws, nu onder de redactie van Paul d'Hanens, niet als aan elkaar 
geniete A4-tjes, maar als een "echt" tijdschrift met een rug(gengraat). Een ander meer profes-sio-
neel drukprocédé (offset) liet toe ook foto's op te nemen, zij het voorlopig met een heel matige 
kwaliteit. In maart 1980 krijgt het themanummer over Lavrion, Griekenland, zelfs een kleurenkaft, 
geschonken door zustervereniging Gea (Nederland). 
 
En alweer een tentoonstelling in 1980, met naar schatting 2 à 3000 bezoekers. Op de vooropening 
waren 160 personen aanwezig, en daarbij bleek dat we nu stilaan ook een aantal professionele 
Belgische en buitenlandse mineralogen warm gemaakt hadden voor onze zaak. Maar uiteraard 
voelde ook het grote publiek zich aangesproken... letterlijk en figuurlijk. Een voorbeeld van een ge-
sprekje met een bezoeker : "Meneer, programmaboekje aub ?" " Da gaat over atomen, hé (wijzend 
naar de kristalmodellen) !? Nee dank u, met die atomen, ze 
hebben d'er al genoeg gekliefd, en ze klieven er nog. D'er is al ne 
zondvloed geweest en d'er gaat er nog ene komen"... 
En een andere bezoeker, die net het (pre-Axel) fluorescentie-
lokaaltje had bezocht : "Meneer, gaat dat ook als ge een gewone 
buislamp blauw schildert ?". 
 
Uit het verslag van toenmalig organisator Paul Van hee, bij zijn 
aankomst de dag dat de tentoonstelling moest opengaan : "Tot 
mijn grote verbazing - en gezien ik altijd toch een ietsje later aan-
kom dan de anderen, insiders weten dat wel) sta ik wel eens meer 
voor verrassingen - stonden alle kasten voor de tentoonstelling én 
het vijfvoudige van het aantal verwachte helpers al in de Keurvels-
zaal te wachten op materiaal en werk. In elk geval een 
fantastische opkomst aan hulp.". 

 
Leo Michiels tijdens zijn openingsspeech 
voor de MKA-tentoonstelling anno 1979 

Foto  Rik Dillen 



 
Geonieuws 38(7), september 2013  189 

Bestuursvergadering in Sint-Gillis-Waas op 
29 januari 1978. V.l.n.r. Paul d'Hanens, 
Rik Dillen, Paul Van hee, Paul Tambuyser. 
Foto  Paul d'Hanens. 
 
 
 
 
 
Resultaat voor de MKA : een dertigtal 
nieuwe leden op twee dagen tijd ! 
Eigenlijk zijn het vooral de tentoon-
stellingen en Minerant die in tien jaar 
tijd het ledenaantal vertienvoudigd 
hebben. 
 

In 1980 gaf Paul d'Hanens de Geonieuws-fakkel door aan Rik Dillen. Er werd overgeschakeld naar 
een echte tijdschrift-kaft op halfglanzend stijver papier, en de lay-out werd professioneel verzorgd 
door Jan Luyten. Toen was er nog geen sprake van Microsoft Office of Adobe-programma's, maar 
werden alle teksten en figuren op papier afgeleverd bij Jan, die ze dan zorgvuldig, waar nodig 
regel per regel, uitsneedt en op zgn. inactinisch millimeterpapier monteerde. Foto's werden op 
voorhand dankzij de bereidwillige medewerking van Sidmar N.V. gerasterd (een voorloper van digi-
taliseren). Het monteren van Geonieuws was een bijzonder tijdrovende bezigheid, en sommige lay-
out onderdelen waar toen een paar uur werk aan was, kunnen nu gerealiseerd worden in enkele 
minuten, met daarenboven een beter resultaat ! 
 
Ondertussen waren we in 1981 al gegroeid tot 333 leden. De nieuwe initiatieven bleven maar 
komen. In 1986 werd onder impuls van Paul Tambuyser de werkgroep edelsteenkunde opgericht, 
in 1987 gevolgd door de werkgroepen "Belgische mineralen" en "Informatica". 
 
De tentoonstelling in 1986 kende maar een erg matig succes bij het publiek, en dan werd maar 
besloten om er op het gebied van tentoonstellingen volgens het klassieke recept voorlopig de brui 
aan te geven. Op 6 december 1986 overleed op 84-jarige leeftijd onze voorzitter, Leo Michiels. Een 
maand later zou hij 20 jaar voorzitter geweest zijn ! En nog geen jaar later verloren we ook nog 
eens Marie-Louise Boonroy, die gedurende 3 jaar ondervoorzitster en gedurende 13 jaar penning-
meesteres was van de MKA. 
 
De jaren 80 en 90 werden gekenmerkt door een zeer groot aantal ééndaagse exploratie-excursies, 
voornamelijk naar de Ardennen. Dat ging toen veel vlotter dan tegenwoordig wegens veel minder 
problemen met beveiliging, minder strenge milieu-reglementering (denk maar aan het beruchte 
Waalse bosdecreet !), minder administratieve rompslomp, minder op de spits gedreven wantrou-
wen t.o.v. verzamelaars enzovoort. Ook werden in die jaren de eerste meerdaagse excursies geor-
ganiseerd, o.a. naar het Zwarte Woud, de Eifel... 
 
In 1990 waagden we ons toch nog eens aan een tentoonstelling, niet in de Keurvelszaal, maar in 
de abdij van Brogne, in samenwerking met AGAB en een aantal Waalse verzamelaars. Die tentoon-
stelling kende ontzettend veel succes. 
 
1993 was weer een jaar dat we iets te vieren hadden : voor 30 jaar MKA werd een colloquium 
georganiseerd "Vulkanisme en mineralogie", in het auditorium van de Universiteit Antwerpen. In 
1995 werd de Vereniging voor Mineralogie en Paleontologie (met zetel in Sint-Job-in-'t-Goor) geïn-
tegreerd in de MKA, door de uitstekende samenwerking tussen de beide voorzitters Miel Daneels 
en Paul Van hee. De meeste leden van de vereniging in Sint-Job waren overigens sowieso ook al 
lid van de MKA... 
 
Op 16 juni 1995 plaatste de MKA (Paul Tambuyser) als eerste mineralenvereniging ter wereld een 
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eigen “home-page” op het toenmalige erg primitieve internet. Die pagina zag er vrij simpel uit, 
maar de boodschap was er : we konden onze vereniging aan de rest van de wereld kenbaar ma-
ken. Andere mineralenverenigingen waren nog niet op dit medium aanwezig. Die website en aan-
verwante initiatieven, en het feit dat we er zo vroeg bij waren, zouden de MKA in de toekomst een 
belangrijke boost geven. En de primeurs volgden elkaar op : in september 1995 ging de Virtual 
Quarry van start, een gratis advertentiepagina voor mineralenverzamelaars. De evolutie van de 
digitale communicatiemiddelen was niet meer te stuiten. 
 
In 1996 werd de redactie van Geonieuws 'zelfs' bereikbaar via e-mail (dillen@glo.be). In 1997 ver-
scheen een nieuwe uitgave van Dana's system of Mineralogy "Dana's New Mineralogy". Dat werd 
een verhaal op zich. Toen we de eerste exemplaren ter inzage kregen, was het opgevallen dat er 
nogal wat fouten instonden. De MKA zou de MKA niet zijn als we daar geen actie rond zouden op-
gezet hebben. Het boek werd in delen van 200 pagina's verdeeld, die door 10 MKA-leden en sym-
pathisanten grondig zouden nagelezen worden, wat uiteindelijk een lijst opleverde van een paar 
duizend fouten ! 
 
Een meerdaagse excursie naar Tsjechië in 1998 liep op een drama uit : tijdens een bezoek aan een 
vindplaats werd een van de twee busjes, waarmee het gezelschap zich verplaatste, gestolen, met 
daarin de complete bagage van de inzittenden ! Toen bleek weer eens dat de MKA als het erop 
aan komt één grote familie vormt. De beschikbare kledij en materiaal werd door "de rijken" (de 
deelnemers die niet getroffen waren) edelmoedig verdeeld onder "de armen" (de slachtoffers van 
de diefstal). Toen de MKA een jaar later opnieuw een excursie naar Tsjechië plande vroegen som-
migen zich af of MKA betekende "Masochistische Kring Antwerpen". 
 
In 1999 publiceerde Paul Tambuyser zijn boek "Mineralen herkennen". In 2000 werd een eigen do-
meinnaam "minerant.org" gekocht, en ook de discussiegroep e-min ging van start. 
In een verslag uit 2002 van de Raad van Bestuur citeren we : "... er wordt gedagdroomd van een 
Geonieuws in kleur via het web...". Of hoe toekomstdromen van toen ondertussen al lang uitgeko-
men zijn. 
 
In 2002 werd niet alleen de euro ingevoerd, maar werd de MKA eventjes wereldberoemd door het 
verhaal van de maanstenenroof : verschillende bestuursleden kregen een e-mail waarin maanste-
nen te koop aangeboden werden. Axel Emmermann rook onraad en nam contact op met de FBI. 
De rest van het verhaal ken je ongetwijfeld. Als beloning kwam het jaar daarop Everett Gibson van 
de NASA himself doodleuk bij de MKA een fel gesmaakte voordracht geven over de toenmalige 
Mars-missies. 
 
2003 werd bijna een rampjaar voor de MKA. Het stadsbestuur van Antwerpen had van de ene dag 
op de andere, zonder enig voorafgaand signaal, beslist om alle manifestaties die nog in de Han-
delsbeurs gepland waren te annuleren, ook de manifestaties die al een jaar voordien met het 
stadsbestuur overeengekomen waren. Al ons drukwerk voor Minerant was klaar, alle voorbereidin-
gen waren getroffen. Ironisch genoeg stond op de affiches zoals steeds "Met de medewerking van 
Stad Antwerpen". Even werd erover gedacht om dat te vervangen door "Met tegenwerking van de 
Stad Antwerpen". Maar de MKA zou de MKA niet zijn als het bestuur bij de pakken was gaan zitten. 
Tegen het einde van de week hadden Paul Van hee en Albert Vercammen al een nieuw scenario 
klaar, waarbij de beurs zou verhuizen naar zaal Stuurboord (hangar 26-27, aan "Het Eilandje", te-
genover het huidige MAS). Op die manier hebben ze Minerant kunnen redden, maar vanaf 2004 
verhuisden we definitief naar Antwerp Expo, een echt professionele locatie. 
 
Vanaf 2006 worden stelselmatig alle nummers van Geonieuws via de website beschikbaar gesteld, 
en kan iedereen een eigen homepage aanmaken binnen het minerant.org-domein. Een aantal 
nieuwe initiatieven zagen het daglicht, zoals bvb. enkele veilingen, en twee mineralogische practica 
analytische chemie in de laboratoria van de Universiteit Antwerpen, onder de deskundige leiding 
van Renaud Vochten. 
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Vanaf 2006 werd Geonieuws 100 % digitaal gemaakt en verwerkt via een prepress pdf-file, die 
maandelijks rechtstreeks op de ftp-site van de drukkerij wordt gedeponeerd. 
 
Sinds 2007 werd overigens plots een nieuwe auteur actief, met zijn maandelijkse "Column van 
Cronstedt". Waar blijft die middeleeuwse Axel Cronstedt zijn inspiratie toch elke maand opnieuw 
halen ? 
 
In de jaren 2000 konden de MKA-leden die graag mineralen gaan zoeken zich verkneukelen in ver-
schillende verre mineralen-vakantie-reizen, o.a. naar Namibië (driemaal), Zuid-Afrika, Lanzarote, 
Marokko, Sri Lanka... 
 
Ook onze voordrachten worden meer en meer internationaal ingevuld. Daarbij valt het op dat wij 
in een meertalig landje wonen, want de opkomst bleek minstens even groot wanneer een voor-
dracht in het Frans, het Engels of het Duits gegeven werd. 
 
 

2. Bestuursaangelegenheden 
 
Een vereniging staat of valt natuurlijk met haar leden, maar de initiatieven moeten uiteindelijk van 
een bestuur komen. Bij deze gelegenheid willen we dan ook even al wie nu of in het verleden mee-
gewerkt heeft aan het welslagen van de MKA danken voor hun inzet. Voor een paar belangrijke 
functies hebben we de titularissen doorheen de jaren even opgelijst : 
 
Voorzitter 
Louis Van den Bossche (stichtend voorzitter) 
Albert Van hee (1963) 
Paul Mutsaars (1963-1966) 
M. Vercauteren (1966-1967) 
Leo Michiels (1967-1986) 
Ludo Van Goethem (1986-1989) 
Paul Van hee (1989- ) 
 
Ondervoorzitter 
Marie-Louise Boonroy (1963-1967) 
Albert Van hee (1967-1977) 
Lourens Wals (1977-1980) 
Paul Van hee (1980) 
Ludo Van Goethem (1980-1986) 
Paul Van hee (1986-1989) 
Paul Tambuyser (1989-1991) 
Albert Vercammen ( 1991-1993) 
Guido Rogiest (1993-1995) 
Jan Jensen (1995-1997) 
Guido Rogiest (1997- ) 
 
Penningmeester 
Louis Van den Bossche (stichting) 
Marie-Louise Boonroy (1963-1977) 
Anny Van hee-Schoenmaekers (1977- ) 

Secretaris 
Louis Van den Bossche (stichting) 
Vera Verdonck (1963-1967) 
Paul Tambuyser (1967-1977) 
Rik Dillen (1977-1988) 
Hugo Bender (1988- ) 
 
Redacteur Geonieuws 
Paul Tambuyser (1975-1977) 
Rik Dillen (1977) 
Paul d'Hanens (1977-1981) 
Rik Dillen (1981- ) 
 
Bibliothecaris 
Ludo Van Goethem (1977-1981) 
Mon Schuybroeck (1981-2004) 
Etienne Mans (2004- ) 
 
Minerant 
Paul Van hee (1977-1981) 
Albert Vercammen (1981-2004) 
Guido Cornelis (2004-2006) 
Paul Bender (2006- ) 
 
 

 
 
De werking van het bestuur heeft ook een hele evolutie achter de rug. In het begin ging het er nog 
redelijk formeel aan toe, maar in de loop van de jaren is het bestuur eigenlijk een grote familie ge-
worden, waarbij alle spelers elkaar door en door kennen en appreciëren, elk met zijn/haar sterke 
en minder sterke kanten. Zoals in elke familie leidt dat natuurlijk ook wel eens tot onenigheid of 
zelfs heftige discussies, maar altijd resulteert dat in een constructieve opstelling met als doel : er-
voor zorgen dat de MKA een succesnummer is en blijft. Heel specifiek voor de MKA is het aantal 
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bestuursvergaderingen. Waar sommige verenigingen vasthouden aan minstens 10 bestuursverga-
deringen per jaar, wordt dat bij ons beperkt tot de éne die wettelijk verplicht is. Maar we gebrui-
ken dagdagelijks een ander schitterend middel, op poten gezet door Paul Tambuyser : net zoals e-
min is er een specifieke discussiegroep voor de bestuursleden, waarop we dagdagelijks van 
gedachten wisselen over bestuurs- en aanverwante aangelegenheden. Dat blijkt veel intensiever, 
korter op de bal én efficiënter, en het kost de bestuursleden veel minder tijd. Maar enige 
melancholie mag ook wel. Waar is de tijd dat we ernaar uitkeken om bij Emma (moeder van Paul 
Van hee) ons koffietje te gaan drinken, al dan niet voorzien van een pousse-cafeeke... 
 
Ik denk dat weinig verenigingen een bestuur hebben dat even overtuigd open kaart speelt als de 
MKA, zowel intern als publiek. Buiten de MKA publiceert bij mijn weten geen enkele Belgische mi-
neralogische vereniging de detailgegevens mbt het jaarlijkse budget en de boekhoudkundige cij-

fers. De MKA doet dat doelbewust wél, 
omdat het bestuur vindt dat de leden (en 
bij uitbreiding iedereen) mogen weten 
wat er met "hun" geld wordt uitgevreten. 
 

 
 
 
 
Evolutie van het totale ledenaantal (inclusief 
gezinsleden). Nu, in 2013, zijn er 413 leden. 
 

 
3. Vergaderingen en voordrachten 
 
De eerste 10 jaar van de MKA waren voordrachten, voor zover die er al waren, heel informeel, ver-
mits het aantal aanwezigen meestal varieerde van 4 tot een stuk of 15 à 20. Vanaf onze intrede in 
het lokaal Ommeganckstraat 26 (met af en toe een "uitschuiver" naar de zaal Edward Keurvels van 
de Antwerpse Zoo, wanneer we meer volk verwachtten) werd al wat didactisch materiaal uit de 
kast gehaald, zoals een bord (uiteraard met het klassieke krijt) en een diaprojector. In de Keurvels-
zaal konden we zelfs rechtstreeks projecteren uit boeken en tijdschriften, met een zogenaamde 
episcoop. Met zo'n machine werd een blad papier (of een boek) belicht met een heel sterke en 
gloeiend-hete lamp (vaak 500 W en meer), waarbij het papier vaak nét niet (of soms nét wel) in 
brand schoot. Later werd voor teksten en figuren de overhead projector gebruikt voor 
transparanten, en een diaprojector voor diapositieven. Die diaprojectoren werden op de duur heel 
ingenieuze systemen, met twee projectoren met automatische overvloei en klankbron. Pas veel 
later kwam de beamer op de markt, die in de beginfase peperduur (tot meer dan 10 000 €) was, 
en toeliet om beeld en tekst rechtstreeks uit de PC op het scherm te toveren. 
 
Vooral in de beginperiode verhuisden we met de regelmaat van een klok : 
 
1963 Lokaal Samson (Pelikaanstraat) - stichtingsvergadering 
1964 Café Ronse (Gemeentestraat) 
1965 Zaaltje boven café Paon Royal (Astridplein) 
1966 Lokaal Ommeganckstraat 26 van de Antwerpse Zoo 
1973 Taverne Marcel (Groenplaats) 
1974 Lokaal Tipsy (Sint-Jansplein) 
1975 Lokaal De Vesper (te Boelaerlei, Deurne) 
1979 Molenhof (Hoboken) 
1979 Refter HBK-bank (Lange Lozanastraat)  
1992 Jeugdherberg Op-Sinjoorke 
2008 Zaal Elzenhof (Edegem) 
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Eventjes paniek... (Paul Van hee) 
Jarenlang hadden wij vergaderd in de refter van de bank en spaarkas HBK, toen ik op een vrijdag op 
het werk om 16.45 uur onverwacht werd opgebeld door een directielid van HBK. Om een of andere 
reden werd beslist met onmiddellijke ingang dat er géén vergaderingen meer mochten worden ge-
houden bij HBK. Bizar toch, want diezelfde avond, onze vrijdagavond in december zouden wij er 
vergaderen !  
 
Toch even slikken, enkele ogenblikken paniek zelfs, maar gelukkig kende ik enkele mensen bij de 
Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) die instonden voor het verhuren van zalen. Na 5 minuten 
was het geregeld en konden wij die avond in de promotiezaal van de UIA, vergaderen. Er moest nog 
allerlei geregeld worden. Ik belde Albert Vercammen op - de moed zakte ook eerst in zijn schoenen - 
met de vraag om een aankondiging te plaatsen aan de ingang van HBK waarop ook de nieuwe ver-
gaderplaats zou vermeld staan. Wat hij met veel brio heeft gedaan. Hij heeft zelfs nog pamfletten 
klaargemaakt en uitgedeeld. Nog was het niet voorbij want er moest gezorgd worden voor de 
innerlijke mens en er werd à l’improviste drank en glazen aangekocht. Albert had zijn werk goed 
gedaan en er was veel volk in de zaal. Rond 19 h ontstond in de Lange Lozanastraat zelfs een ver-
keersopstopping door al de auto’s die de parking wilden binnenrijden en moesten keren. 
 
Er was een voordracht door Ludo Van Goethem. Die werd gebrieft over wat zou gebeuren, want het 
was oorspronkelijk onze bedoeling er een speciale avond van te maken. Guido werd al thuis door 
Vera gegrimeerd, en als Zwarte Piet verkleed naar de UIA vervoerd waar hij in de auto bleef zitten 
tot iedereen in de zaal was. Ikzelf kon dat niet omdat ik zaal-‘machinist’ moest spelen achteraan om 
o.a. het plaatsen van dialaders in goede banen te leiden. Ik heb mij toen in het projectiezaaltje 
verkleed als Sinterklaas. Toen moest ik de spreker op een of andere manier onderbreken, en belde 
hem op vanuit de ‘machinekamer’. Ludo, nam in het volle vuur van zijn voordracht zijn telefoon op, 
terwijl hij met het voor hem typische flegma zei: “Tiens, tiens, telefoon”. Toen ik hem had uitgelegd 
dat wij klaar waren om de zaal binnen te gaan zei hij tot zijn publiek : “'t Was om te zeggen dat het 
eten klaarstaat”. Zwarte Piet en de Sint zijn dan naar het podium gekomen. Zwarte Piet Guido is 
appelsienen gaan uitdelen aan de aanwezigen. Guido werd zelfs eerst niet herkend door zijn broer 
Wally. De Sint heeft een kort voordrachtje gehouden waarna Ludo onverstoorbaar als altijd gewoon 
verder ging met zijn voordracht. Zo werd een avond, die in mineur begon, toch nog op een plezierige 
noot afgesloten. Met dank aan allen die er toen aan hebben meegeholpen, het was succesvolle im-
provisatie. 
 

Naast de maandelijkse voordrachten waren er ook nog talrijke andere vergaderingen met voor-
drachten : o.a. in Sint-Job-in-'t-Goor (later in 's Gravenwezel) en tal van vergaderingen van de di-
verse werkgroepen (edelsteenkunde, fotografie, micromounts, zeolieten, fluorescentie,...). 
 
We hebben ze niet geteld, maar er moeten vele honderden, in totaal wellicht zelfs meer dan 1000 
voordrachten en presentaties geweest zijn ! Sinds 1998 werd voor de organisatie van onze verga-
deringen zelfs een specifieke verantwoordelijke benoemd, Herwig Pelckmans, die ervoor gezorgd 
heeft dat het jaarprogramma van de MKA op een meer dan behoorlijk peil is gekomen, met ook 
professionele mineralogen uit binnen- en buitenland, waarbij in de praktijk is gebleken dat ook 
voordrachten in andere talen geapprecieerd (en verteerd) worden. Ons voordrachtenpalmares mo-
gen we gerust indrukwekkend noemen, en we hopen met z'n allen dat Herwig op deze weg zal 
verdergaan. 
 
 

4. Geonieuws (Rik Dillen) 
 
Herinneringen aan de prehistorie ? Een uitbarsting van nostalgie ? Hoe dan ook, in deze bijdrage 
blikken we uitgebreid terug op de lange geschiedenis die Geonieuws ondertussen al achter de rug 
heeft. Bij het nalezen van het manuscript kwam ik overigens tot de conclusie dat we niet alleen 
terugblikken op 38 jaar Geonieuws, maar ook op 38 jaar evolutie van afdruktechnieken, en we ma-
ken een reis door de geschiedenis van de zwarte Olivetti schrijfmachine tot MS Office 2013...  
 
In januari 1975 nam de toenmalige secretaris, Paul Tambuyser, een initiatief waarvan hij toen niet 
besefte waar het toe leiden zou. Tot dan toe was het enige communicatiemiddel tussen het be- 
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De eerste redacteur van Geonieuws : Paul 
Tambuyser, in gesprek met Jo Taevernier 
(links) en zijn echtgenote Regina (rechts). 
Foto Paul d'Hanens. 
 
 
 
 
stuur en de leden een voorgedrukt uit-
nodigingskaartje of een of andere vorm 
van een gestencilde mededeling, die 
verstuurd werd wanneer er iets te mel-
den was. Het argument om van deze 
"losse flodders" een tijdschrift te 
maken was het feit dat dan die 

mededelingen tegen het tarief van de periodieke publicaties konden verstuurd worden, wat een 
"fikse" besparing opleverde. De besparing van toen is ondertussen uitgegroeid tot de zwaarste 
post in het budget. 
 
In het prille begin werd Geonieuws gemaakt door de familie Tambuyser. Geen moeite werd ge-
spaard om met beperkte middelen (in het begin met een alcohol-duplicator - jawel - zelfs in meer-
kleurendruk - d.w.z. naast de typisch paarsblauwe letters ook pastelroze en dito groen!) het tijd-
schrift maandelijks op tijd klaar te stomen en te verzenden. Paul zal de methanolgeur bij het "druk-
ken" van Geonieuws allicht nooit vergeten zijn. Vanaf april 1975 schakelden we over naar een 
"echte", maar helaas manuele, stencilmachine "Gestetner", geschonken door wijlen Gaston Taever-
nier.  
 
Ook de dikke loden tubes inkt hadden hun specifieke geur, en wie Geonieuws had afgedrukt liep 
nog gedurende dagen rond met de bewijzen daarvan aan vingers en nagels ! Zo'n stencil bestond 
uit een vel weefsel doordrenkt met was, met een schutblad erachter. Daarop werd getypt met een 
schrijfmachine zonder lint (hard genoeg op de toetsen beuken was de boodschap), zodat op de 
plaats van de inslag de was verdween en tijdens het drukken de inkt door de gaatjes op het papier 
gedrukt werd, een vorm van zeefdruk dus. Met een soort krasnaald met een bolletje konden met 
enige handigheid zelfs eenvoudige tekeningen met de hand aangebracht worden. Voor correcties 
was er een fluo-roze vloeibare was op de markt met alweer, u raadt het al, een typische geur. Wat 
later konden stencils bij gespecialiseerde firma's (nu heet dat een "copy-center") elektronisch 
aangemaakt worden, maar die luxe betekende toen een hele hap in het budget. U realiseert zich 
toch ook dat op dat ogenblik van een fotokopieermachine nog hoegenaamd geen sprake was ? 
 
Het allereerste artikel in Geonieuws was "Kristallen en mineraalidentificatie" (na tientallen jaren 
nog altijd zijn stokpaardjes) van secretaris-redacteur Paul Tambuyser. Omdat de middelen én man-
kracht voor een maandelijkse 
publicatie te beperkt waren werd 
een tweede type publicatie in 
het leven geroepen : een jaar-
boek "Geode".  
 
 
 
 
 

 
Redacteur Paul d'Hanens aan het 

werk : stencils typen voor 
Geonieuws (februari 1978). 

Foto  Chris Mylle. 
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Met een dergelijke machine (merk : Gestetner) werd 
gedurende jaren Geonieuws afgedrukt. Foto  Laslo Hum. 
 
 
 
4 Afleveringen zouden verschijnen, van Geode 74 tot 
Geode 77 (alias "Geode 4"), onder redactie van Rik Dil-
len. Ook deze publicatie kostte in het begin bloed, 
zweet en tranen. Stel je voor dat je 79 pagina's met 
een handmatige machine moet stencilen op 150 exem-
plaren; waar de figuren moeten komen is een open 
plaats voorzien. De figuren worden apart afgeleverd 
met verschillende figuren per pagina, en die moeten 
(manueel uiteraard) op maat versneden worden, en in-
gekleefd op één van de 150 bladen, die dan nog in 
volgorde bij elkaar moeten geraapt worden en in pak-

jes aangeboden aan de boekbinderij. Dat zie ik ons tegenwoordig niet meer doen :>) 
 
Tijdens de legerdienst van Paul Tambuyser werd Geonieuws tijdelijk verzorgd door Rik Dillen. 
Stilaan werd de redactie van Geonieuws overgenomen door Paul d'Hanens. In 1978 zorgde hij voor 
een echte kaft (formaat A3), waarin de A4-bladen vastgeniet werden. In mei 1979 verscheen het 
eerste nummer in offset, met voor het eerst talrijke figuren, en het evolueert qua vorm naar een 
"echt" tijdschrift.  
 
Juli 1975... noodkreet van de redacteur van Geode : "Zoals verwacht (sic) werden nog geen arti-
kels voor Geode 75 ingestuurd. Artikels kunnen altijd opgezonden worden naar...". De situatie is 
ondertussen (in gunstige zin) wel even helemaal anders. In 1981 gaf Paul d'Hanens de fakkel door 
aan de toenmalige secretaris Rik Dillen. Jan en Claire Luyten-Wouters, beiden professionele lay-out 
specialisten, werden bereid gevonden om maandelijks de teksten en figuren om te zetten in een 
elegant en mooi geheel. Zij zorgden voor de contacten met de drukkerij, en stonden ook in voor de 
verzending. Na een tijdje werd voor de verzending gezorgd door Charles Van den Eynde, schoon-
vader van de redacteur. En dan verscheen ook nog de echtgenote van diezelfde redacteur, Ria 
Dillen-Van den Eynde, ten tonele : zij zorgde ervoor dat maandelijks de nodige adresetiketten net-
jes door de computer afgeleverd werden. En zo komt het dat Geonieuws niet meer, zoals in den 
beginne, door één, maar zelfs door twee families werd gemaakt. 
 
Jan en Claire hadden in 1981 aangekondigd dat zij tien jaar lang de technische realisatie van Geo-
nieuws zouden verzorgen. Toen zij in 1991 werden afgelost hadden zij in totaal precies 2132 pagi-
na's Geonieuws aan elkaar gebreid (of een paar tienduizend reepjes papier op millimeterpapier ge-
kleefd). Ook u kan zich misschien niet meer voorstellen dat nauwelijks 20 jaar geleden elke 
typefout enkele minuten werk kostte voor de lay-out : uitknippen, inpassen en tussenkleven van 
het hertypte woord of de nieuwe zin. Maar ondertussen had de PC zijn schuchtere eerste stapjes 

gezet. Naar het einde van de jaren 
80 toe werd de "hypermoderne" ty-
pemachine-met-schrijfbol-en-car- 
bonlint naar het museum verwezen.  
 
 
 
 
 
 
 
Claire en Jan Luyten-Wouters op de 
verjaardagsfuif (80) van Leo Michiels, 31 
oktober 1981. Foto  Paul d'Hanens. 
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We voelden ons de koning te rijk met een PC met amberkleurig scherm (niet te verwarren met een 
"kleurenscherm"), twee floppy-disc stations (van een harde schijf was toen nog geen sprake), en 
512 kbyte aan intern geheugen. De klokfrequentie werd niet in MHz, maar in kHz uitgedrukt. 
Figuren, en a fortiori foto's verwerken was er niet bij ! Die moesten met professionele apparatuur 
gerasterd worden en dan overgebracht op een offset-plaat. Het zwakke punt voor onze doeleinden 
was het afdrukken. Een 9-punts naaldprinter kostte toen nog een kleine 20000 BEF (500 €), en het 
resultaat was niet om aan te zien. In 1990 werd een inkjet printer HP500 aangekocht, wat alweer 
een mijlpaal betekende voor de lay-out. Ter informatie ; zo'n zwart-wit inkjetprinter kostte toen 
nog zo'n 30 à 40000 BEF (1000 €) ! Vanaf 1991 zorgde Paul Bender voor de logistieke steun m.b.t. 
de drukkerij en de verzending. Charles Van den Eynde zorgde met uiterste precisie voor de verzen-
ding van Geonieuws tot vlak voor zijn overlijden in 1994. 
 
Gelukkig werd onmiddellijk Hubert Suls bereid gevonden om de taak naadloos over te nemen. Phi-
lomène Van den Eynde-Livens is wel de onmisbare draaischijf gebleven tussen Sint-Gillis-Waas en 
Edegem. En de technische mogelijkheden bleven maar evolueren. Er kwamen betaalbare 
laserprinters op de markt, en de intrede van de scanner heeft onze werkwijze sterk beïnvloed. De 
werkwijze om de inhoud van Geonieuws samen te stellen en informatie te vergaren is grondig 
veranderd, en wel door de nieuwe mogelijkheden van het internet. 
 
De informatie die je voorgeschoteld krijgt is veel meer dan vroeger up-to-date, en vele artikels krij-
gen een echte internationale allure. Informatie waar we vroeger maanden op moesten wachten 
krijgen we nu click-sem-snel. Het internet en e-mail systeem heeft voorgoed het venster op de we-
reld opengezet. Artikels, heet-van-de-naald, komen tot stand op basis van informatie die wordt 
doorgespeeld van overal ter wereld. Een internationale samenaankoop wordt gerealiseerd op enke-
le uren tijd in plaats van vele maanden. Tekst en beeld worden niet meer door de postbode, maar 
door de telecomlijn afgeleverd.  
 
Een jaarlijks terugkomend fenomeen is het jaarverslag van de voorzitter. Op die wijze blijft de hele 
geschiedenis van de MKA minutieus voor het nageslacht bewaard. De eerste beurzenkalender ver-
scheen in 1977 ; toen waren er amper een paar tientallen mineralenbeurzen per jaar in gans 
Europa. Ook de rubriek "Uit onze tijdschriften" zag het daglicht in 1977. 
 
Het eerste "echte" mineraal van de maand verscheen in de derde jaargang, 1978, en het ging de 
eerste keer al over een drieluik : kalipyrochloor, lueshiet en fersmiet. Tot nu toe kwamen in totaal 
zo'n 280 verschillende mineralen aan bod. Maart 1980 : twee primeurs in één : een kleurenkaft en 
het eerste themanummer : de mineralen van Lavrion, Griekenland. Januari 1981 : een nieuwe om-
mekeer : een betere papierkwaliteit, een kaft van satijnglanzend papier en een veel betere weer-
gave van de foto's. 
 
In totaal verschenen in de levensloop van Geonieuws liefst 136 artikels over Belgische mine-
ralenvindplaatsen. De bestseller van Ludo Van Goethem (juni 1983) "Miller-indices : grijze haren en 
maagpijn ?" wordt door sommige bedrijven nog steeds gebruikt voor de opleiding van laboranten 
die X-stralendiffractometrie aanleren ! 
 
In de loop der jaren mochten de lezers zich ook verheugen in tal van lijvige interessante bijlagen 
bij Geonieuws, o.a. : “Elektronenmicroscopie, vragen en antwoorden op de weg naar de onderste 
grenzen van het waarnemen”, “Diamant en Edelstenenweek”, “Schatten der Aarde, van mineraal 
tot juweel” en “La Magie des Volcans, Hommage à Haroun Tazieff”. 
 
Een hele boterham toch al, onze Geonieuws. En geloof me vrij, het is niet altijd evident om alle le-
zers tevreden te stellen, gezien de enorme verscheidenheid binnen ons lezerspubliek, waaronder 
zowel professionele mineralogen en geologen, als ook bakkers, D.J.'s, studenten, apothekers, 
metsers, huismoeders, wiskundigen... En tot slot... nog wat faits-divers... 
 
De totale kostprijs van Geonieuws evolueerde op 38 jaar van rond de 1000 € per jaar naar een 
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piek van een goeie 9000 € in 2002. Door nieuwe procédés zijn de drukkosten tegenwoordig vrij 
sterk gedaald, maar de portkosten zijn dan weer gestegen (kostprijs per jaar, verzending inbegre-
pen een kleine 5000 €). 
 
In totaal werd op 38 jaar 188 158 € besteed aan Geonieuws (verzendingskosten inbegrepen). 
Daarvoor kreeg u welgeteld 7370 pagina's leesvoer in de brievenbus. Voor de productie van Geo-
nieuws werd het equivalent van 1 500 000 A4-vellen papier verbruikt, of ongeveer 8 ton. Van de 
380 nummers werden in totaal meer dan 100 000 individuele exemplaren gedrukt. Hoeveel werk-
uren zijn nodig geweest voor de productie is niet te schatten, maar het gaat zeker om vele tiendui-
zenden werkuren van het ganse team ! Op de eerste Geonieuws moest een postzegel van 0.60 
BEF (0.015 €), in 1999 was dat 7.5 BEF (0.18 €), en tegenwoordig orde van grootte 0.33 €. 
Overigens komen aan de (binnenlandse) verzending van Geonieuws geen postzegels meer te pas, 
maar een PB-nummer. 
 
Ook ons archiveringssysteem is compleet veranderd : vroeger was per jaargang een archiefdoos 
nodig voor alle originele documenten, gerasterde foto's, briefwisseling enzovoort. Tegenwoordig 
bestaat er nog enkel een elektronisch archief met 2 à 3 GB aan files per jaargang. Dat zou in de 
loop van de geschiedenis een paar meter boekenrek minder geweest zijn. 
 
En, zoals bekend, krijg je tegenwoordig 2 Geonieuwsen voor de prijs van één : je krijgt maande-
lijks netjes een gedrukt exemplaar in de brievenbus, en daarenboven kunnen alle leden een pdf-
versie downloaden, volledig in kleur. 
 
Een paar records : 
 de jongste auteur : Joeri Van hee (10 jaar) met "Ik ga u vertellen over stenen" (februari 1985) 
 de jongste tekenaar voor het kaft-ontwerp : Luk Dillen (7 jaar) met "Vakantieherinnering" 

(september 1986) 
 het dikste nummer : "Fluorescentie" (52 pp., september 1983) 
 de kleinste tekst : rubriek "Nieuwe mineralen", september 1983, onder het motto : "het 
 moet erin kunnen" (lettergrootte ongeveer 1 mm). 
 het duurste nummer : "Fluorescentie" (52 pp., september 1983) 
 het kortste nummer : nr. 5 van de eerste jaargang : 54 woorden, 14 lijnen 
 de mooiste typefout : "Die Mineralien der Scheiz" 
 
In totaal werkten tot nu toe 130 auteurs mee aan Geonieuws, als auteur of co-auteur. 
 
Acda, Bart 
Aelbrecht, E. 
Alderweireldt, Nick 
Barmarin, Gérard 
Bellemans, J. 
Bellemans, W. 
Bender, Hugo 
Bender, Paul 
Bernolet, Luc 
Binnemans, Koen 
Blanco-Garcia, Ivan 
Bongaerts, Paul 
Bongers, Richard 
Bracco ,Roberto 
Claeys, Diego 
Claeys, Georges 
Clyman, Yves 
Corneille, Philip 
Cornelis, Guido 
Cronstedt, Axel 
Curry K.I. 

Daneels, Miel 
De Bruyn, Louis 
De Cort M. 
De Dreu P.H. 
De Grave, Eddy 
De Nul, Richard 
De Strooper, Pierre 
De Wilde, Claire 
De Wit, Frank 
Dedeyne, Raymond 
Dehove, José 
Deplus, Hugo 
Deroo, Chris 
d'Hanens, Paul 
Dijkmans, Tony 
Dillen, Luk 
Dillen, Rik 
Dioni 
Druppers, Henk 
Dubovoy, Marc 
Edwards, Georges 

Emmermann, Axel 
Fabig, Manfred 
Fluyt, Frederic 
Frank, Heinrich 
Gabelica, Zélimir 
Galiart, Joske 
Gelaude, Piet 
Gielen, Henri 
Gittins 
Graham, Ian 
Groendijk, Liza 
Heirman, Werner 
Herrebout, Joris 
Hertogen, Jan 
Hofkens, René 
Housley, Bob 
Huwel, Renold 
Israel, Willy 
Jansen, Ko 
Jensen, Jan 
Leloux, Jacob 

Lhoest, Joseph 
Loomis, Tom A. 
Loyens, Richard 
Luyten, Jan 
Lyckberg, Peter 
Macfarlane D. 
Maertens, Johan 
Mans, Etienne 
Marsman-Dekker, Herna 
McKenzie, Ronnie 
Michiels, Leo 
Mornie, Jos en Nick 
Newsome, Don 
Pelckmans, Herwig 
Pieters, André 
Pieters, Ed 
Pogson, Ross 
Priday, Ronald 
Quadens, Alfons 
Reynders, Herman 
Rogiest, Guido 
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Rondelez, Pierre 
Schoonenwolf A. 
Schuybroeck, Mon 
Sibtsen, Jan C. 
Sintubin, Manuel 
Stoops, Georges 
Tambuyser, Paul 
Tambuyser-Hooyberghs, 
Regina 
Tanner, René 
Torfs, Liza en Herman 
Troch, Gerard 

Vaeck, Ludo 
Van Assendelft M. 
Van Assendelft, Leo 
Van Bockstael M. 
Van de Moortel, Koen 
Van de Perre Jo 
Van de Voorde Michel 
Van den Berg W. 
Van den Dries, Michel 
Van den Hoeck, Ronnie 
Van Der Meersche, Eddy 
Van Dyck, Ineke 

Van Eerdenbrugh, Bruno 
Van Goethem, Ludo 
Van hee Joeri 
Van hee, Paul 
Van Hool, Piet 
van Leeuwen, Rob 
Van Poele, Dorsen 
Van Royen J. 
Van Tassel, René 
Van Tichelen, Wouter 
Verbraeck, Y. 
Vercammen, Albert 

Vercammen, Erik 
Verstuyft, Chris 
Vervloet, Eddy 
Vervloet, Karina 
Vochten, Renaud 
Wals, Lourens 
Webb, Gayle 
Wilson, Wendell E. 
Wold, William 
Wolloxal T. 

 
En de volgende personen hebben er in de loop der jaren op een of andere manier mee voor 
gezorgd dat Geonieuws altijd tijdig bij u in de brievenbus viel : Emma Op de Beeck, de ganse 
familie Tambuyser, Claire en Jan Luyten, Paul d'Hanens, Ria Dillen-Van den Eynde, Charles Van 
den Eynde, Philomène Livens-Van den Eynde, Hugo en Paul Bender, Hubert Suls en Ineke Van 
Dyck, en voor de verzending naar onze Nederlandse leden : Bart de Weerd en Rien Aerts. Heel 
veel dank daarvoor uiteraard ! 
 
 

5. Tentoonstellingen (Paul Van hee) 
 
De eerste MKA tentoonstelling werd in 1972 gehouden in de Keurvelszaal, bijzaal van de Elisabeth-
zaal van de Zoo in Antwerpen, voornamelijk onder impuls van mijn vader wijlen Albert Van hee. Ik 
was al langer zoals ze in ’t Engels zeggen ‘strongly involved’ (vrij vertaald: Chinese vrijwilliger) in 
de organisatie. Ik ging bij verzamelaars selecteren wat geschikt was om te tonen. 
 
Ook voor de volgende tentoonstellingen was mijn moeder, Emma Op de Beeck, er zoals steeds ook 
elke keer bij om de bezoekers te ontvangen en een beetje wegwijs te maken. En Albert 
Vercammen was een zeer bereidwillige helper die elke dag mee op pad was. 
 
Voor een van de tentoonstellingen die in de zeventiger jaren gehouden werden had ik elke deelne-
mer gevraagd om zelf een kast te vullen met wat hij zijn beste specimens vond, aangevuld met en-
kele meer beperkte thema's. Met succes, ook qua aantal bezoekers. 
 
Er waren toen bijna dagelijks allerlei optredens in de Elisabethzaal, die ook te beluisteren waren in 
de Keurvelszaal. Zo ook op een zekere zaterdagnamiddag. Charles Aznavour zou toen ’s avonds 
optreden en begon toen in de lege Elisabethzaal ’s middags te repeteren. Nieuwsgierig als ik was 
ging ik naar de Elisabethzaal die helemaal leeg was en ging stilletjes in een zetel zitten. Ik heb 
hem toen zijn hele repertoire horen repeteren en het was gewoon zalig om daar te zitten bij een 
artiest met wereldfaam die niet eens wist dat er iemand naar hem zat te luisteren. Het was voor de 
MKA de laatste tentoonstelling in de Keurvelszaal. Het Astridplein had toen zijn (ondertussen, anno 
2013, herwonnen) charme en aantrekkingskracht enigszins verloren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentoonstelling versie 1976, zaal Edward 
Keurvels van de Antwerpse Zoo. 
Foto  Rik Dillen. 
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6. Van digitaal geitenpaadje tot digitale snelweg (Paul Tambuyser) 
 
De mogelijkheden op het gebied van informatiedragers zijn sinds de kinderjaren van de MKA expo-
nentieel toegenomen. Sinds een paar jaar zijn externe harde schijven van enkele TB (terabyte, = 
1000 GB) voor thuis-gebruik op de markt, kunnen we via ftp-servers of via de "cloud" files van 
honderden MB doorsturen naar mekaar, en digitale camera's halen gemakkelijk een paar tientallen 
MB aan beeldinformatie. Ongeveer 25 jaar geleden kochten wij onze allereerste computers. Voor 
een prijs die twee keer hoger lag dan nu (en reken daar dan nog de inflatie bij) hadden we een PC 
met een belachelijk lage klokfrequentie, zonder harde schijf (bestond nog niet), met twee floppy-
disc stations (1 floppy voor de programma's, een voor de gegevens), een RAM geheugen van een 
paar tientallen kB. De eerste harde schijf die we aankochten zou nu met 1 of 2 foto's met een 
goede resolutie helemaal vol staan (20 MB). En er waren zelfs kleurenschermen... allez, in één 
kleur dan : amberkleurig. Enkel alfanumerieke karakters uiteraard, niks grafisch, laat staan een 
foto ! Daar komen we vandaan. 
 
De MKA-website... 20 jaar ! 
 
Het moet ongeveer eind 1993 geweest zijn toen ik kennis maakte met het internet en het www 
(world wide web) in het bijzonder. Ik herinner me nog dat je via telnet een verbinding kon maken 
met de computer van het UIA om daar de bibliotheekcatalogus in te kijken. Met een primitieve 
www-browser keek ik vol enthousiasme naar de prachtige kleurenfoto’s op de website van het 
Smithsonian Institution. De enorme mogelijkheden van het internet waren al snel duidelijk. Het zou 
een bijna onuitputtelijke bron van gegevens worden en een communicatiemiddel zonder grenzen. 
Moest MKA ook niet op het internet aanwezig zijn? Toenmalig voorzitter Paul Van hee deed daar 
niet moeilijk over: “als je denkt dat we daar wat aan hebben en het kost niet te veel, dan mag je 
dat doen”. 
 
In mei 1995 hadden we een internet-aansluiting en op 16 juni van dat jaar hadden we als eerste 
mineralenvereniging ter wereld onze eigen “home-page”. Die pagina zag er vrij simpel uit, maar de 
boodschap was er : we konden onze vereniging aan de rest van de wereld kenbaar maken. Andere 
mineralenverenigingen waren nog niet op dit medium aanwezig. De enige amateurmineralogische 
informatie die je toen op het www kon vinden was de 'Rockhounds Information page', 'Norwegian 
Rockhound', 'Bob's Rock Shop', 'Ken Colosky's Fluorescent Mineral Collection' en daar was het dan 
wel mee gezegd. Verder waren er een paar instituten (o.a. Smithsonian Institution) en een enkele 
handelaar (Amethyst Galleries). 
 
Enkele data: 
 juni 1995 : onze eerste homepage 
 september 1995 : opening van de Virtual Quarry, een gratis advertentiepagina voor mineralen-

verzamelaars 
 mei 1997 : eerste NL-talige homepage (naast de Engelstalige homepage) en de lay out van de 

pagina’s wordt gewijzigd 
 juli 1998 : de complete inhoud van de site wordt herzien 
 maart 1999 : publicatie van de “Dana errata pages” 
 januari 2000 : we hebben een eigen domeinnaam, minerant.org, de lay-out van de site werd 

helemaal herzien en we starten met onze discussielijst e-min 
 juni 2001 : we maken een speciale pagina gewijd aan Axel Emmermann’s stereofoto’s van fluo-

rescerende mineralen (een primeur) 
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 augustus 2002 : onze eerste screensaver met 45 foto’s van fluorescerende mineralen 
 december 2002 : de design van onze pagina’s wordt grondig veranderd 
 maart 2005 : de design van onze pagina’s wordt drastisch veranderd in de vorm zoals ze mo-

menteel te zien zijn en we hebben nu ook een eigen zoekmachine 
 januari 2006 : alle nummers van Geonieuws worden via de website in kleur aangeboden aan 

de leden. Ook dit is een primeur ! 
 maart 2006 : de leden kunnen gratis over een eigen website beschikken als subdomein van het 

MKA-domein. Alweer een primeur van formaat. 
 
Onze discussielijst, e-min, was in 2000 de enige Nederlandstalige discussielijst op gebied van mine-
ralogie en het mineralen verzamelen. Het aantal e-minners groeide gestaag richting 200. Tot op 
heden werden er meer dan 4000 berichten rondgestuurd. 
 
De overgang naar de website-versie van 2005 (nu nog altijd in min of meer dezelfde vorm in 
gebruik) was wel erg drastisch. De website bestaat uit twee onafhankelijke delen met elk hun 
eigen doelgroep. De Engelstalige site (www.minerant.org) is op te vatten als een grote 
verzameling van links naar andere mineralogisch interessante sites. De bezoekersstatistieken leren 
dat er vraag is naar dit soort informatie. Door onze vroege aanwezigheid op het WWW hebben we 
overigens in dit opzicht reeds een zekere traditie opgebouwd en een duidelijke plaats verworven 
onder de vele WWW-sites. Het Nederlandstalige gedeelte (www.minerant.org/MKA) is eerder 
bedoeld om gerichte informatie over de MKA en over het mineralen verzamelen in het algemeen te 
brengen. Met behulp van het vlottende menu aan de rechterkant van iedere pagina is het 
schakelen tussen Nederlandstalige- en Engelstalige pagina’s sterk vereenvoudigd. 
 
De website is nu zodanig uitgebreid, dat een team van 10 vrijwilligers elk jaarlijks een deel van de 
webpagina's controleren op zgn. "dead links" en andere fouten. Wie dat wenst kan nu overigens 
ook via Twitter ingelicht worden wanneer er pagina's aangepast worden. 
 
Enkele cijfers: 
 
 onze site www.minerant.org wordt gemiddeld 7500 keer per maand bezocht 
 op onze pagina's staan 2400 links naar mineralogisch relevante websites 
 Op onze Virtual Quarry werden in totaal al ongeveer 2350 aankondigingen geplaatst 
 E-min, onze Nederlandstalige mineralogie discussielijst heeft een kleine 200 leden en heeft een 

gemiddelde van 2 berichten per dag (verdeeld tussen stille periodes en momenten van intense 
discussies) 

 Maandelijks worden er tussen de 30000 en 45000 MKA-pagina's bezocht ! 
 Op het ganse web zijn er bijna 14576 links naar www.minerant.org, en 557 naar 

www.mineralogie.be (gegevens dd. 1/7/2013). 
 
Sinds januari 2006 is MKAweb een onderdeel van onze website, dat gereserveerd is voor de leden 
van de Mineralogische Kring Antwerpen. Om deze webpagina’s te kunnen raadplegen moet men 
zich registreren met naam, e-mailadres en MKA-lidnummer. Men moet zelf een gebruikersnaam 
(user name) en een wachtwoord (password) kiezen. Eenmaal geregistreerd heeft men, met behulp 
van de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord, toegang tot een aantal afgeschermde 
bladzijden. In de eerste plaats treft men er de kleurenversies van Geonieuws aan (in pdf-formaat). 
Deze pagina’s werden nog uitgebreid met andere informatie die voor MKA-leden van belang is. 
 
Daarenboven kreeg (en krijgt nog altijd) ieder MKA-lid een eigen gratis website cadeau. Meer 
informatie hierover vind je op http://www.mineralogie.be/MKA/eigensite.html 
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7. Minerant (Paul Bender, Albert Vercammen en Rik Dillen) 
 
"... in de 16de eeuw hadden de vereenigingen op de Beurs plaats tweemaal daags, 's 
morgends ten elf ure en 's avonds ten zes ure. Men ontmoette er tot vijfduizend personen. 
Niettegenstaande dien grooten toeloop van volk dat de Beurs bezocht, heerschte er de 
volkomenste orde. Elk natie had hare plaats : de Engelschen stonden in het midden ; rechts 
van de binnenplaats vergaderden de Italianen en de Spanjaards ; links de Franschen en de 
Waalsche kooplieden ; aan den zuidkant bevonden zich de Duitschen en de Oosterlingen ; 
langs den Noordkant stonden de Bourgondiërs, de Hollanders en de andere natiën van het 
Noorden. Niets was schilderachtiger dan die dagelijksche bijeenkomsten ; men zag er 
levendige en geruchtmakende groepen, waar elkeen de taal sprak van zijn land..." 
 
 Uit A. Thys, "Historiek der straten en openbare plaatsen 
 van Antwerpen", Antwerpen, 1877 
 
De eerste beurs onder de benaming MINERANT vond in 1975 plaats in het unieke historische kader 
van de Antwerpse Handelsbeurs in de Twaalfmaandenstraat. Dat is tot 2003 de vaste stek geble-
ven voor Minerant. 
 
De vermelding "onder de benaming Minerant" is belangrijk in die zin dat er enkele eerder schuch-
tere voorlopers zijn geweest onder een andere naam. Er was namelijk in die tijd een nauwe sa-
menwerking tussen de Speleologische Stichting Deurne (SSD) en de MKA, en in dat verband wer-
den drie "prehistorische" ruilbeurzen ingericht : 
 
 09-10.09.72. Ruilbeurs voor mineralen en fossielen in het "Ontspanningslokaal voor Bejaarden" 

in het Boekenbergpark te Deurne. Daar vond o.a. een merkwaardige transactie plaats : ene Rik 
Dillen (MKA) ruilde er met ene Alex Van Kerrebrouck (ACAM) een paar zelf gevonden stukjes ar-
denniet van Salmchâteau tegen... een diamant ! 

 08-09.09.73. Omdat het hogergenoemde "Ontspanningslokaal" al van de eerste keer veel te 
klein bleek werd het jaar daarop een grote tent gehuurd. Die werd op een gazon in het Boeken-
bergpark opgesteld en bood plaats aan heel wat meer gegadigden. Er stond evenwel een strak-
ke droge wind, en het gevolg was dat we jaren daarna nog altijd zand van tussen de toen geëx-
poseerde stenen mochten blazen... van ultrasoon reinigen was er toen voor de amateur hele-
maal geen sprake ! 

 08.09.74. Derde jaar, derde locatie : de lagere school aan de Sint-Rochus-straat 124 te Deurne 
 
Deze "oer-beurzen" kenden in al hun eenvoud een bevredigend succes en waren een goede stimu-
lans om de grote sprong naar Minerant te wagen. De voorbereiding van Minerant in 1975 had heel 
wat voeten in de aarde. Heel wat zondagnamiddagen werd er (meestal bij de familie Van hee in de 
Invalidenlaan in Schoten) vergaderd om alle praktische aspecten in te schatten, te regelen en te 
organiseren. Het is inderdaad niet eenvoudig te schatten hoeveel koffiefilters je moet bestellen 
voor een manifestatie waarvan je niet weet of er 50 of 5000 mensen op af zullen komen ! 
 
De tweede Minerant, 1976, moest onverwacht afgelast worden wegens het plotse overlijden in de 
leeftijd van 56 jaar van Albert Van hee, ondervoorzitter, coördinator en vooral, bezieler van de 
beurs. Dit was een zwaar verlies voor allen, in de eerste plaats voor de familie Van hee, maar ook 
voor de MKA en zeker voor Minerant, waarvan we nèt de eerste verjaardag zouden vieren. Zijn 
zoon Paul heeft de taak van koördinator van zijn vader overgenomen, en we mogen gerust stellen 
dat hij Minerant op een flink hoger niveau heeft gebracht. 
 
In 1978 is de MKA is erin geslaagd om van de NASA een stukje maangesteente, meegebracht met 
de Apollo 16, in bruikleen te krijgen voor Minerant. Dit was voor een groot deel te danken aan de 
enorme inzet van de toenmalige ondervoorzitter Dr. Lourens Wals. Dat stukje maangesteente heeft 
gezorgd voor een massa bezoekers. Velen hebben dat jaar voor de eerste maal kennis gemaakt 
met de mineralogie en zijn trouwe bezoekers (of leden) geworden en gebleven. 
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Vanaf 1981 tot 2004 was Albert Vercammen de bezieler van Minerant. Hij kende iedere exposant 
persoonlijk, en is in feite het levend geheugen van deze manifestatie. Zoals hij het zelf ooit eens 
uitdrukte : “Ik zou er een boek over kunnen schrijven... !”. 
 
In 2003 kreeg hij de vervelende mededeling dat de Handelsbeurs in het centrum van Antwerpen 
van de ene dag op de andere gesloten werd, officieel om veiligheidsredenen, maar in de praktijk 
om puur politieke redenen. De Handelsbeurs zou helemaal gerenoveerd worden met vage doelstel-
lingen. 10 Jaar later ligt de Handelsbeurs er bijzonder slecht en vuil bij : er is ondertussen niets 
met dat prachtige historische gebouw gebeurd, in tegendeel, men heeft het compleet laten verloe-
deren. Paniek ? Ja, maar een oplossing werd gevonden: zaal Stuurboord aan de Scheldekaaien. Als 
we al gewend waren aan twee dagen problemen met elektriciteit in de Handelsbeurs, dan was het 
in Stuurboord pas goed mis. Weinigen hebben geweten dat we een ventilator op een laddertje ge-
zet hebben om de zekeringkast af te koelen. Na de beurs moesten meerdere stekkers van verleng-
kabels vervangen worden omdat ze gesmolten waren. En dan waren er natuurlijk ook de frustra-
ties bij de standhouders (zeker op zondagavond toen ze allemaal samen willen vertrekken) over de 
te kleine lift, die we met een schaarlift en een verhuislift hadden aangevuld. 
 
Voor de beurs waren alle gedrukte affiches en flyers goed als oud papier, en aan de hekken rond 
de Handelsbeurs werden panelen opgehangen om verstrooide bezoekers de juiste weg te wijzen. 
Dat kon zo niet verder, en voor 2004 werd dan geopteerd voor het Bouwcentrum, later hernoemd 
in Antwerp Expo. Dat was heel wat duurder, en we waren genoodzaakt om aan de bezoekers in-
komgeld te vragen om uit de kosten te geraken. Dat, en de afwezigheid van de volksmassa op de 
Meir voor de Handelsbeurs heeft ons flink wat toevallige bezoekers gekost. 
 
Maar sinds 2004 hebben we een uitstekende en functionele zaal : ruim elektriciteit, water en af-
voer voor de bar is geen probleem, parkeerplaatsen voor de standhouders achter de zaal en voor 
de bezoekers op de Vogelzanglaan, tram voor de deur. En ook : ruime gangen voor bezoekers en 
standhouders, zodat de soms heroïsche of hilarische strijd van Albert en Guido in de Handelsbeurs 
tegen standhouders die hun tafel wilden verbreden met eigen platen voorbij was. De standhouders 
kunnen nu zelfs eventjes met de auto de zaal inrijden om te lossen of te laden. 
 
Voor 2005 gaf Albert dan de fakkel definitief en volledig door aan Guido. Na de zomer 2006 kwa-
men er onheilspellende berichten over de gezondheid van Guido, en in november is hij - veel te 
jong - gestorven. Paul Bender heeft zich dan aangemeld om snel over te nemen, want de tijd 
drong. In de mate van het mogelijke werden dossiers van Guido gerecupereerd, maar dossiers 
zonder mondelinge uitleg zijn moeilijk te lezen. Hugo Bender is dan in MS Access allerlei zaken 
gaan programmeren, want Albert had alles op papier genoteerd, en Guido was op die weg groten-
deels verdergegaan, maar dat was echt moeilijk werken in het e-mail tijdperk. Alle beschikbare 
gegevens werden uit de dossiers gehaald en in Access ingebracht, zodat overzichtelijke lijsten 
konden geprint worden en de inschrijvingen en betalingen goed konden opgevolgd worden. 
 
Het uitwisselen van berichten per brief of telefoon zoals het tien jaar geleden nog normaal was, 
werd geleidelijk vervangen door e-mailberichten. Onlangs zegde iemand me dat het nu wat minder 
persoonlijk geworden is, dat klopt gedeeltelijk, maar het gaat nu wel veel sneller en vooral goedko-
per. Als iedereen nu per brief zou uitgenodigd worden zou dat alleen al ongeveer 200 EUR kosten ! 
Snelheid ? Een voorbeeld uit 2013 : iemand uit Madagaskar vraagt per e-mail informatie (waar-
schijnlijk een aankondiging gezien in een buitenlands tijdschrift), en twee dagen later is zijn in-
schrijvingsformulier en de betaling ontvangen, zonder dat dit 1 EUR gekost heeft aan MKA. 
 
Iedereen die Minerant bezoekt, weet ongeveer hoe het er aan toegaat. Wat velen niet weten is 
hoe het voor de beurs verloopt. De informatica en e-mail zijn een grote hulp van de laatste jaren. 
Maar nog belangrijker is dat we altijd kunnen rekenen op een groep vrijwilligers die op vrijdag ko-
men helpen opbouwen, tijdens de beurs de inkom, het secretariaat, de bar en activiteiten zoals 
fluo-tent, edelsteendeterminatie of goudpannen verzorgen. En blijkbaar is na drie vermoeiende da-
gen er nog genoeg energie om te helpen de zaal op zondagavond terug op te ruimen. Dat was 
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vroeger zo in de Handelsbeurs, en dat is gelukkig vandaag de dag ook nog zo. 
  
Cijfertjes geven is wat droogjes, toch eventjes enkele niet onbelangrijke gegevens die ruwweg gel-
dig zijn voor de voorbije 10 jaar : 400-450 m tafellengte, 90 - 110 standhouders, ± 3000 bezoe-
kers. In de e-mailtijd is er wel een grote evolutie in die periode wat betreft uitnodigingen aan be-
zoekers : vroeger gingen er zowat 3500 kaartjes per post weg, nu zijn dat er nog maar een dikke 
2000 maar worden er duizenden uitnodigingen per e-mail verstuurd. Sinds jaar en dag verzamelen 
we adressen o.a. via de tombola op de beurs. Vroeger waren dat uiteraard alleen postadressen, 
maar nu kunnen bezoekers ook hun e-mailadres opgeven op het tombolaformulier en via de websi-
te. En vroeger werd publiciteit voor Minerant via andere verenigingen en tijdschriften via de post 
verstuurd. Nu loopt ook dat via e-mail, naar een veel groter aantal bestemmelingen, en met de 
mogelijkheid om erg eenvoudig ook foto’s mee te sturen. 
 
Zo zal voor Minerant 2014 uitgebreide publiciteit staan in de Tucson IntEZ-guide, 25.000 exempla-
ren wereldwijd verspreid, en in... het Chinees, Japans, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. 
Dergelijke publiciteit is er niet alleen voor bezoekers, maar ook om nieuwe, standhouders met inte-
ressant materiaal aan te trekken. We moeten wel een breed publiek blijven aanspreken, want Mi-
nerant was altijd, en blijft, naast de uitstraling naar het publiek, de financiële ruggengraat van de 
vereniging. Iedereen die daaraan met kleine of grote acties meehelpt willen we hier nog eens har-
telijk danken. 
 
 

8. Secretariaat (Hugo Bender) 
 
Op de stichtingsvergadering werd als secretaris aangeduid Vera Verdonck, die in 1967 de fakkel 
doorgaf aan Paul Tambuyser. In de 10 jaar dat hij secretaris was startte hij ook het tijdschrift Geo-
nieuws op. Gedurende zijn legerdienst nam Rik Dillen de taak van secretaris over. In 1988 schreef 
ik op een MKA-enquêteformulier dat ik “wel wat voor de club wilde doen”. Een tijd later zei Ludo 
Van Goethem (toen voorzitter) dat Rik “enkele taken had die hij wel wilde overdragen”. 
 
Na een open-deur-namiddag op het bureautje van Rik was ik dan de facto secretaris ... (tegen-
woordig worden er mineralen verkocht op zo’n open-deur, wees toch maar op uw hoede !). 
In september 1988 verscheen de familie Dillen met een grote Cadillac (of iets dergelijks, alleszins 
met een grote kofferruimte - NVDR het ging in feite om een Toyota Cressida) in Deurne en organi-
seerden de toen al net-gespierd-genoeg zijnde kinderen Dillen een estafette naar de tweede ver-
dieping. Resultaat was dat de kleerkast voor jaren gesierd werd met een 2,3 m lange rij klasseer-
dozen en ringmappen, en daarnaast een stapel dozen met Geonieuws overschotten. Dit alles in 
evenwicht met de meterhoge rij fruitkistjes met stenen (mineralen dus) langs de andere zijde van 
mijn bed. 
 
Het secretariaat had duidelijk al goed geboerd in de eerste 25 jaren van MKA. Al die dozen en 
mappen bestaan nog altijd maar zijn nog aangevuld met ettelijke kubieke meters archieven en 
Geonieuws overschotten verspreid over Edegem-zolder en Shurgard-berging en... ín de kast.  
Hopelijk leest mijn opvolger dit ooit pas te laat ... 
 
Trots toonde Rik op die opendeurdag de computerkettingformulier-lijsten van het ledenbestand die 
Ria toen al enkele jaren op haar werk maakte én waarmee al etiketten geproduceerd werden voor 
de verzending van Geonieuws (via een print op papier en fotokopie naar etikettenvel !). Ook was 
dit bestand toen net omgezet (lees overgetypt ...) in een Dbase III programma dat ondertussen 
via versie IV en zowat alle Access versies tot een compleet secretariaatsbeheerprogramma is 
uitgegroeid. 
 
Wat doet zo’n secretaris allemaal ... ledenbestand beheren, lidgeldbetalingen (en aanmaningen, ...) 
organiseren, maandelijks Geonieuws-etiketten afdrukken, MKA-informatie verspreiden naar poten-
tiële leden en public relations allerhande, Minerantuitnodigingsbestand beheren (opgestart door 
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Regina Tambuyser), allerlei drukwerken opmaken (van lidkaarten, informatiefolders, lottrekkings-
formulieren tot Minerant-affiches), een eindeloze reeks al dan niet jaarlijkse officiële formulieren 
opstellen (form I, II, B, C, bijlagen BS, vzw-taks,... een mens - inclusief een secretaris - wil het niet 
geweten hebben !), achter de veren zitten van de bestuurders... en van de leden (wat tegenwoor-
dig per e-mail wel gemakkelijker geworden is). 
 
 

9. Bibliotheek (Etienne Mans) 
 
Onze bibliotheek ging van start in 1964, met welgeteld 1 tijdschrift en 4 boeken. Veel gegevens 
over de beginperiode hebben we niet, maar zeker is dat in 1977 Ludo Van Goethem aangesteld 
werd als bibliothecaris met Wouter Van Tichelen als mede-bibliothecaris. In 1981 werd de fakkel 
doorgegeven aan Mon Schuybroeck, die gedurende 23 jaar de bibliotheek verder uit de grond 
stampte. In 2004 ging hij als bibliothecaris met pensioen, en tot de dag van vandaag deelt Etienne 
Mans in dit rijk de lakens... eu... de boeken uit. Hier is zijn verhaal. 
 
We waren 1986, Ik had al enkele malen een beurs van mineralen bezocht. De kinderen waren al 
wat ouder, het huis was bijna af en er kwam wat meer tijd vrij voor een hobby. Voor mijn verjaar-
dag lag een lidmaatschap van MKA klaar. Vanaf dan was ik regelmatig aanwezig op de vergaderin-
gen in het lokaal van de HBK in de Lange Lozanastraat in Antwerpen. Internet stond nog in zijn 
kinderschoenen en wat bijleren over mineralen en hun vindplaatsen was enkel mogelijk via de do-
cumentatie in de bibliotheek. Ik werd dan ook een vaste bezoeker van de kleine ruimte links naast 
de ingang. Honderden tijdschriften nam ik mee om informatie over mineralen (o.a. de Lapis Steck-
brief) en vindplaatsen te raadplegen. 
 
In 1992 verhuisde MKA van de Lange Lozanastraat naar de Jeugdherberg naast de Antwerpse 
Ring. De bibliotheek was nu heel wat ruimer. Na Prof. René Van Tassel was ik stilaan de trouwste 
gebruiker van de bibliotheek geworden en had ik van Mon al het een en ander aangaande het rei-
len en zeilen van de bibliotheek opgestoken. Toen Mon dan in 2003 liet verstaan dat een opvolger 
voor de bibliotheek welkom zou zijn en ik in diezelfde periode het aanbod kreeg om met brugpen-
sioen te gaan was de beslissing snel genomen. Ik ging Mon helpen en mogelijk daarna de rol van 
MKA bibliothecaris overnemen. 
 
De informatie van de bibliotheek die tot dan toe door Mon tot in de puntjes was bijgehouden op 
steekkaarten en op jaarlijkse basis werd overgenomen in een Access databank door Paul en Hugo 
Bender werd nu maandelijks rechtstreeks bijgehouden op PC. Nieuwe boeken en tijdschriften wer-
den ingevoerd in de databank en een lijst met uitgeleende items werd bijgehouden in een Excel-
file. 

 
In 2008 verhuisden we dan 
naar het Elzenhof in Edegem. 
Een vergaderzaal vinden 
waar ook nog de mogelijk-
heid aanwezig was om een 
bibliotheek te voorzien was 
niet eenvoudig geweest. 
 
 
 
 
 
De bibliotheek in de 
Jeugdherberg. Rechts toenmalig 
bibliothecaris Mon Schuybroeck. 
Foto  Paul Bender. 
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De beschikbare ruimte was hier veel beperkter wat ons verplichte vele oude tijdschriften en boeken 
in een magazijn onder te brengen. Boeken en tijdschriften die in meervoud aanwezig waren of 
door de jaren minder actueel waren geworden, werden o.a. tijdens “ Schatten op zolder” of tijdens 
een veiling verkocht of als er geen gegadigden waren werden ze aan geïnteresseerde leden 
uitgedeeld.  
 
Het meest in trek blijven de gekende tijdschriften als Lapis, The Mineralogical Record, Mineralien-
welt, enz. Naast deze tijdschriften worden ook boeken over belangrijke vindplaatsen nog vaak uit-
geleend. Aan het aantal uitleningen dat jaar na jaar toch stilaan achteruit gaat merken we dat de 
invloed van het internet met websites als Mindat, Google, Wikipedia, enz., zich ook bij ons doet 
gelden. Jaar na jaar is op het internet meer informatie te vinden aangaande onze hobby en jaar-
lijks komen er in de bib nog tientallen boeken bij, o.a. van schenkingen, en stijgt het aantal be-
schikbare nummers van tijdschriften nog steeds met honderden. 
 
Begin dit jaar heb ik mogen ondervinden dat deze bronnen van informatie best samengaan en el-
kaar kunnen aanvullen en dat de informatie in de bibliotheek nog steeds zeer nuttig kan zijn.  
Toen we begin dit jaar in de porphyriet-groeve in Bierghes zouden gaan zoeken zocht ik toch eens 
in de bib naar informatie. Op Mindat verwees men naar een recent artikel in Le Règne Minéral over 
kwartsvondsten. Dat tijdschrift was aanwezig maar ik vond er ook een boekje uit 1963, Etude Géo-
logique de la Carrière de Bierghes, les Filons des Carbonates van de hand van F. Corin, J.-P. Fran-
cart en R. Van Tassel. Dit boekje beschrijft de verschillende aders die in de groeve voorkomen. Op 
een plan van de groeve en door middel van dwarsdoorsneden wordt aangegeven waar deze aders 
lopen, of beter toen liepen. De vermelde mineralen komen overeen met de informatie op Mindat. 
De informatie in Le Règne Minéral was haast volledig toegespitst op kwarts voorkomens en geeft 
dan ook niet zo veel informatie over wat er nog te vinden is. 
 
Als je weet dat de jaarlijkse productie van de groeve ongeveer 400.000 ton ofwel ruim 100.000 ku-
bieke meter is verwacht je niet van een 50 jaar oud boekje dat het nog veel relevante informatie 
bevat maar in dit geval bleek het toch nog heel nuttig. Het plan uit het boekje komt haast perfect 
overeen met de huidige situatie zoals ze te zien is op Google Earth. Ter plaatse heb ik on-
dervonden dat de opgegeven positie van de aders nog altijd klopt. De groeve is in al die jaren na-
tuurlijk veel dieper geworden en omdat de aders niet verticaal lopen moet je dit wel in gedachten 
houden. De beschreven carbonaataders met de calciet en dolomiet waren goed terug te vinden. 
Alleen de in het boekje vermelde pyrietkubussen van enkele centimeter heb ik niet gevonden. Maar 
ja, je moet nu ook niet alles geloven wat er in de boekskes staat . 
 
 

10. Werkgroep edelsteenkunde (Paul Tambuyser) 
 
Op 11 januari 1986 werd MKA-Werkgroep Edelsteenkunde opgericht. Ik had de idee dat er in een 
vereniging met een paar honderd leden, voldoende belangstellenden voor de gemmologische as-
pecten van de mineralogie moesten zijn. Een dergelijke werkgroep leek in onze vereniging wel be-
staansrecht te hebben. 
 
Op de stichtingsvergadering waren we met een 20-tal geïnteresseerden. Ik zie ze daar nog alle-
maal om ter braafst zitten terwijl Ludo Van Goethem zijn lezing gaf over de loep en het pincet. Dat 
braaf gezelschap van weleer heeft zich ontpopt tot een uitbundige groep van edelstenenliefheb-
bers. Zo uitbundig zelfs dat we ooit eens van George Edwards een voorzittershamer cadeau kre-
gen, en dat was niet voor niets. Het ledental is in al die jaren vrij constant gebleven. Leden kwa-
men en gingen, maar de “harde kern” is nog altijd aanwezig. Spijtig genoeg zijn al enkele van onze 
leden ons ontvallen : Jo Linnebank (+ 1997), Jean Relecom (+ 2003), René Tanner (+ 2004), Cor 
Van Leyen (+ 2008), George Edwards (+ 2010). 
 
Nu is 25 jaar Werkgroep Edelsteenkunde niet niks. Om even concreet te zijn, betekent dat bijvoor-
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beeld 250 vergaderingen, die allemaal gewijd waren aan een gemmologisch onderwerp. In al die 
jaren passeerden heel wat mineralogisch edelsteenkundige onderwerpen de revue.  
Met een beperkt budget en vooral met de steun van de leden van de werkgroep zelf, hebben we in 
de loop van de jaren een behoorlijk instrumentarium kunnen aanschaffen. We hebben nu de be-
schikking over polariscopen, dichroscoop, spectroscoop, refractometers, een stereomicroscoop en 
een edelsteenmicroscoop. Enkele van deze instrumenten zijn door George Edwards omgebouwd en 
verbeterd, uitgaande van bestaande apparatuur of losse onderdelen. De instrumenten zijn op iede-
re vergadering aanwezig en alle leden van de werkgroep hebben de nodige training gekregen om 
deze toestellen op een zinvolle manier te gebruiken. 
 
De Werkgroep Edelsteenkunde is jaarlijks met een informatie- en determinatiestand present op Mi-
nerant. Beursbezoekers kunnen er terecht om hun edelstenen, al dan niet in juwelen gevat, gratis 
te laten onderzoeken. 
 
Sinds 2006 hebben we een eigen website, http://edelsteen.mineralogie.be, onderhouden door Bart 
Heymans, en sinds kort hebben we ook een eigen discussielijst. 
 
We maakten met de Werkgroep Edelsteenkunde ook een aantal uitstappen. In 1995 trokken we 
naar Sri Lanka om er enkele edelsteenontginningen te bezoeken en om er edelstenen aan te schaf-
fen; voor velen een ervaring om nooit te vergeten. We gingen naar Idar Oberstein en in november 
2002 bezochten we de Hoge Flux Reactor (een kernreactor) gelegen in de duinen te Petten (NL). 
We maakten er in enkele laboratoria kennis met apparatuur zoals x-stralendiffractometer, micro-
sonde en elektronenmicroscopen. 
 
 

11. Mini-beurs "Schatten op zolder" (Ineke Van Dyck) 
 
In 2005 richtte de werkgroep zeolieten voor de eerste keer een ruildag in.  Die werd  een schot in 
de roos en dus herhaalden we het initiatief in 2006.  In 2007 beslisten we om het evenement voor 
een breder publiek toegankelijk te maken en ons niet louter tot zeolieten te beperken.  Enkele 
leden vertelden me dat ze zeker zouden langskomen, en dat ze in hun kelder/garage en “op hun 
zolder” nog bakken vol met (ruil)materiaal hadden staan. Het waren veelal eigen vondsten met 
mineralen van vindplaatsen die ondertussen vaak niet meer toegankelijk zijn. De eerste “Schatten 
op Zolder” was geboren! We verhuisden van het kleine zaaltje vooraan naar de grote zaal 
achteraan in ’s Gravenwezel.  Daar is namelijk niet alleen meer ruimte voor onze standhouders, 
maar we beschikken er ook over enkele extra tafeltjes en een gezellige bar. 
 
Jaar na jaar kent onze minibeurs meer succes.  Zo moet het aantal beschikbare meters per stand-
houder soms een beetje aangepast worden om zoveel mogelijk kandidaat-standhouders een 
plaatsje te kunnen garanderen.  En naast het groeiende ledenaantal dat “Schatten op Zolder” een 
bezoekje brengt, groeit ook het aantal bezoekende niet MKA-leden.  De gratis toegang werkt na-
melijk drempelverlagend voor wie eens vrijblijvend kennis wil komen maken met onze boeiende 
hobby. 
 

12. Werkgroep fluorescentie (Axel Emmermann) 
 
De werkgroep werd in november 1989 opgericht door Richard Loyens in een tijd waarin korte golf-
lampen even zeldzaam waren als walvissen op Schildestrand. Wie ooit al eens een goed display 
van fluorescerende mineralen heeft aanschouwd weet echter dat de schoonheid ervan meteen de 
sleutel is tot het welslagen van zo’n werkgroep. Aanvankelijk haalden we de kaas bij de FMS, de 
Amerikaanse "Fluorescent Mineral Society". Korte golf UV-lampen waren in die tijd vrijwel exclusief 
van eigen maaksel. Soms echter was dat eigen maaksel echt wel goed. Een van onze leden had 
een lamp gemaakt met een “opgevouwen” kwarts serpentine van een meter met een kwikdamp-
edelgas vulling. Dat werkte zo goed dat de “uitvinder” ervan met een serieuze zonnesteek in het 
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ziekenhuis belandde nadat hij, met de monsterlamp op een statief, alle dozen van zijn verzameling 
had doorzocht op zoek naar mooie stukken voor een tentoonstelling… op de vloer op een krukje, 
onder dat zonnekanon ! 
 
De interesse voor fluorescentie nam nog toe nadat het mogelijk werd om het verschijnsel te 
fotograferen. Schrijver dezes maakte zowat de eerste geslaagde foto van een fluorescerend 
specimen in België, wellicht Europa. Stomweg omdat Albert Vercammen het mij vroeg en met wat 
geluk slaagde de eerste poging. De foto diende ondertussen al voor een Minerant-poster, Geo-
nieuws,  en  de catalogus van “Schatten der aarde, van mineraal tot juweel”, de tentoonstelling 
van de Abbaye St-Gérard de Brogne in 1996. 
 
Tegenwoordig worden we gevraagd om onze medewerking te verlenen aan allerhande web-sites 
en boeken. Soms uit verrassende hoek… zo was er de Nederlandse Rijksrecherche die advies vroeg 
i.v.m. fosforescerend poeder voor vingerafdrukken, een Braziliaanse oliemaatschappij die wou we-
ten hoe ze fluorescerende boorkernen konden fotograferen, een New-Yorks  avant-garde Jazz 
kwintet dat een fluorescerend specimen wou afdrukken op de cover van hun laatste CD, een Turk-
se professor die medewerking vroeg om de fluorescentie van hun boraten uit Emet en andere vind-
plaatsen te verklaren, een Oost-Europees museum dat foto’s van fluorescerende mineralen wou 
hebben om op een CD te publiceren, het Oxford Museum of Natural History dat foto’s wou om hun 
nieuwe fluo-display te versieren, enz... 
 
De belangrijkste stunt is wellicht door Richard Loyens bedacht: een overzicht maken van alle 
Belgische fluorescerende mineralen in de collectie van het KBIN (waarover meer in het volgende 
nummer van Geonieuws). De MKA als geheel en de werkgroep fluorescentie in het bijzonder 
leverde ook al vier opeenvolgen vicepresidenten voor de Europese tak van de Fluorescent Mineral 
Society. Vijf eigenlijk want Richard Loyens wordt waarschijnlijk de nieuwe ondervoorzitter. Het 
belangrijkste recente exploot van de werkgroep is de aanschaf van een spectrometer waardoor we 
in staat zijn om van veel mineralen de fluorescentie te verklaren. Een daaraan gewijde website 
werd opgericht op 24 april 2009. Meer dan 13 500 bezoekers scoorden daar samen meer dan 
40000 pageviews, wat voor zo’n onderwerp toch een uitzonderlijk goed resultaat is. We worden 
dan ook benijd om zowel spectrometer als website. 

 
 
13. Samenaankoop 
 
Je kan het zo gek niet bedenken, of de MKA heeft het wel ooit eens als samenaankoop voor de 
leden aangeboden. Hier is nooit een vaste verantwoordelijke geweest, maar telkens zich een 
gelegenheid voordeed waar leden hun voordeel mee konden doen, werd een en ander op poten 
gezet. Zo werden in de geschiedenis van de MKA tientallen boeken aangeboden, vaak tegen een 
prijs tientallen procent goedkoper dan de marktprijs. Soms werden in totaal door leden meer dan 
50 exemplaren besteld ! Voorbeelden van bestsellers zijn "Les Minéraux de Belgique" (zowel de 
eerste als de tweede uitgave), "Strunz Mineralogische Tabellen" - 6de uitgave, Glossary of Mineral 
Species (verschillende uitgaven), "Dana's New Mineralogy. 
 
Verder werden o.a. aangeboden : Jousi-doosjes, kit, kartonnen stapeldozen, ultrasoonbaden, 
stereomicroscopen, geologenhamers, beitels, loepen (al dan niet met ingebouwde LED-verlichting), 
streepplaatjes, hardheidsstiften enzovoort. 
 
Een van de eerste ladingen Jousi-doosjes, toen nog rechtstreeks besteld in Finland, betekende een 
overvolle garage met een paar kubieke meter doosjes ! Idem dito voor de kartonnen stapeldozen. 
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14. Excursies 
 
Mineralen verzamelen is zoiets als gaan vissen : het is veel plezieriger om zelf een kanjer te van-
gen dan er een over te kopen die je buur gevangen heeft. Gedurende heel de levensloop van de 
MKA is er dan ook constant vraag geweest van de leden naar excursies. En over de afgelopen 50 
jaar gespreid zijn er allicht meer dan 100 geweest. 
Er waren o.a. ééndaagse excursies naar de volgende vindplaatsen : 
 
Antoing 
Beauraing 
Beez 
Bertrix 
Bierghes 
Bihain 
Blaton 
Cahay 
Cap Blanc Nez 
Fleurus 
Kruibeke 

Landelies 
Le Trimbleu steenkoolmijn 
Leffe 
Lienne-vallei 
Longvilly 
Mont-sur-Marchienne 
Namêche 
Orneau-vallei 
Ovifat 
Plombières/Bleiberg 
Resteigne 

Rumst 
Salmchâteau 
Schmalgraf/Neu-Moresnet 
Sclaigneaux 
Sclayn 
Seilles 
Stolzembourg 
Trélou (FR) 
Vielsalm 
Wellin 
Winterslag 

 
en naar een aantal Belgische musea en tentoonstellingen : 
 
Diamantmuseum Antwerpen en Grobbendonk, KBIN, Marmermuseum Rance, Brogne, HRD 
Antwerpen, RWTH Aachen, Musée de la Coticule in Salmchâteau, Museum voor de Geschiedenis 
van de Wetenschappen in Gent, Euridice in Mol. 
 
En ook het lijstje met meerdaagse (tot 3 weken) reizen naar het buitenland is indrukwekkend : 
 
Arolsen (DE) 
Eifel (DE) 
Freiberg (DE) 
Lanzarote (ES) 
Londen (GB) 

Marokko 
Mendig (DE) 
Namibië (drie keer) 
Parijs (FR) 
Sauerland (DE) 

Sri Lanka 
Tsjechië 
Zuid-Afrika 
Zwarte Woud (DE) 

 
Deze lijstjes zijn allicht niet compleet, en naast al deze officiële excursies en reizen waren er in 
vijftig jaar MKA nog honderden privé-afspraken tussen leden onderling. 
 
De laatste jaren is het aantal binnenlandse excursies helaas sterk afgenomen, enerzijds door het 
feit dat we momenteel een gedreven bezieler zoeken voor deze taak (als je er zin in hebt mag je 

hiervoor altijd solliciteren  !), en 
anderzijds omdat het hoe langer 
hoe moeilijker wordt om toelating 
te krijgen om met een groep 
groeven te bezoeken. 
 
 
 
 
 
 
 
Vindplaats met uitzicht : Goboboseb 
gebergte, Namibië, 2010. Links Herman 
Van Lancker, rechts Guido Rogiest. 
Foto  Rik Dillen. 
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De uitbaters hebben talrijke redenen om bezoeken nog nauwelijks toe te laten : de evolutie in de 
wetgeving mbt arbeidsveiligheid (o.a. veiligheidskledij, opleiding voor noodsituaties enz.), de 
toegenomen zware criminaliteit (waarbij o.a. explosieven gestolen worden uit groeven) en last but 
not least - en dat is wat ons het meest pijn doet - de vernielingen en vandalenstreken van 
sommige egoïstische verzamelaars. 
 
 

En tot slot... helaas... in memoriam 
 
Helaas zijn er in de 50-jarige geschiedenis van de MKA uiteraard heel wat leden gestorven. Ook zij 
hebben heel veel voor de vereniging betekend. De lijst met 71 (!) namen is bepaald indrukwek-
kend, en wellicht niet eens compleet, omdat waarschijnlijk nog een aantal ex-leden overleden zijn 
waar we geen weet van hebben. Het is niet meer dan passend om bij deze gelegenheid toch ook 
nog eens even aan hen terug te denken. Dit is de alfabetische lijst van alle leden waarvan ons ooit 
het overlijden gemeld werd. Met onze excuses voor eventuele vergeten namen. 
 

1963 Paul Camby, René Gils 

1975 Jan Resseler 

1976 Albert Van hee 

1979 Jan Foulon, Jos Tuerlinckx, A. Minnaert 

1982 Gaston Taevernier 

1984 Henri Dewilde 

1986 Leo Michiels 

1987 Marie-Louise Boonroy 

1988 Louis Van den Bossche 

1989 Jozef Van den Bosch, H. Van Huyck, Jozef Verbist 

1991 Frans Van de Meyden 

1992 Georges Van Acker, Louis De Bruyn, Freddy Philippaert, Jules Van Mengsel 

1993 André Meulemans 

1994 Jo Taevernier, Pierre Stessens 

1998 Jo Linnebank 

2000 Willy Viaene, Joris Selleslagh 

2001 Gerard Troch 

2002 Erik Saeys, Julia De Roos, Henri Bender 

2003 Joseph Lhoest 

2004 Charles Schyvens, Marcel Staut, René Tanner, Gust Boxstaens, Henri Warlet, 
Louis Mariën 

2005 Angèle Tambuyser-Godfroid, Jean-Paul De Potter, Paul Deroover 

2006 Betty Isselée, Guido Cornelis, Leo van Assendelft, René Van Herck 

2007 Séverin Amelinckx, Martin Sluyts, Albert Schrander 

2008 Pierre De Strooper, Roger Gnat, Cor van Leijen, Jean Relecom, Annie Bosmans 

2009 An van As, Leonard Vollebergh, Jan Keustermans, Franky Van Gansbeke, 
Suzy Deplus-Van Hoeywegen 

2011 Nelly Phielix, François Verhallen, Frans Van Peborgh, Werner Van Bijlen, 
Fanny Huyghens 

2012 Geert Dejaegher, Fred Balck, Jos Bollaerts, Henri Gielen, Jozef Cosemans, 
Renaud Vochten, Fons Hendrickx, Johan Terryn 

2013 Paul Van Wassenhove, Jacques Bury, René Van Tassel 
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D2 PHASER – X-ray Powder Diffraction on a desktop 
  
The D2 PHASER is an amazing desktop X-ray diffraction tool 
enabling the analysis of poly-crystalline material. The D2 PHASER 
desktop diffractometer is equipped with an integrated PC and a flat 
screen monitor. The new and very easy-to-use workflow software 
DIFFRAC.SUITE allows measurement and analysis right out of the 
box.  
The D2 PHASER comes with a unique choice of detectors: 
 Scintillation counter for the entry into the world of X-ray powder 

diffraction  
 LYNXEYETM detector for collection of high quality X-ray powder 

diffraction data with unprecedented speed  
 XFlash® detector for simultaneous acquisition of X-ray powder 

diffraction and X-ray fluorescence data 
 
The D2 PHASER is the most compact and fastest, all-in-one crystal-
line phase analysis tool available on the market. It is mobile and 
easy to install with only the need for standard electrical power. The 
D2 PHASER is therefore ideal for laboratory or on-location operati-
on, in other words, it is a true Plug’n Analyze system. 
www.bruker-axs.com/d2phaser.html 
 

 
 

BRUKER BELGIUM s.a./n.v.      WWW.BRUKER.COM 
bruker@bruker.be                     Tel: +32 2 726 76 26 
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1. Louis De Bruyn en Jules Van Mengsel, Minerant 91. Foto  Paul Bender. 
2. Een andere kijk op Minerant 1989. Foto  Paul Bender. 
3. Bestuursvergadering in Sint-Gillis-Waas, 10 oktober 1982. V.l.n.r. Leo 

Michiels, Albert Vercammen, Wouter Van Tichelen, Paul Tambuyser. 
Foto  Rik Dillen. 

4. Viering 25 jaar MKA, 13 mei 1988. V.l.n.r. Paul Van hee, Louis De 
Bruyn, Rik Tambuyser, Paul Tambuyser, Paul Mutsaars, Pierre De 
Strooper. Foto  Rik Dillen. 

5. Maandelijkse vergadering op 12 mei 1978 in de Ommeganckstraat. 
V.l.n.r. Paul Van hee, Leo Michiels, Lourens Wals, Chris d'Hanens-Mylle, 
Anny Vercammen. Foto  Paul d'Hanens. 

6. Bestuursvergadering in Hemiksem, december 1978. V.l.n.r.  Louis De 
Bruyn, Paul Tambuyser, Rik Tambuyser, Emma Van hee. 
Foto  Paul d'Hanens. 

7. Bibliothecaris Mon Schuybroeck aan het werk in de bibliotheek in de 
HBK. Foto  Paul d'Hanens. 
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 1. Guido Cornelis geeft uitleg aan jongere deelnemers. Excursie 
naar Cahay-Vielsalm, 26 augustus 1995. Foto  Rik Dillen. 

2. Met de MKA op zoek naar edelstenen in Sri Lanka, 1995. 
Foto  Paul Tambuyser. 

3. Excursie naar de groeve van Antoing, 18 mei 1991. 
Foto  Paul Bender. 

4. MKA-uitstap naar Winterslag, 8 september 2002. 
Foto  Paul Bender. 

5. Op bezoek in de Okorusu fluorietmijn, Namibië, 2002. 
Foto  Rik Dillen. 

6. Op de terugweg van Erg Chebbi naar Merzouga (Marokko) per 
dromedaris (7 oktober 2007). Foto  Rik Dillen. 

7. Meerdaagse reis naar de Eifel, 1984. Foto  Paul Bender. 
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