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Jacques Feijen in het gezelschap van een uit de kluiten gewassen kwartsgroep in het
mineralogisch museum van Swakopmund, Namibië. Dit zou de grootste kwartsgroep zijn die tot
nu toe geborgen werd wereldwijd. Foto  Bob Liveyns.

MKA-kalender
Geen vergaderingen in mei
In mei zijn er geen vergaderingen van de MKA: deze maand draait alles rond
MINERANT 2014.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op vrijdag 13 juni in Edegem.

Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant !
Uw actieve hulp is ook dit jaar ONMISBAAR !
Praktische informatie






Het toegangsgeld is 4 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezinsleden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen
dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang.
Er is extra man- of vrouwkracht nodig, o.a. voor de tickettenverkoop. We zullen met een vooraf afgesproken beurtrolsysteem werken.
De bar wordt door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer dan welkom.
Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het
openbaar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken.

Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over Minerant te verspreiden. Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je uiterste best om met die middelen de meest efficiënte publiciteit te maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... maar het is voor de goede zaak. Nét zoals andere jaren is het ook deze keer van
vitaal belang dat er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.
Minerant 2014 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo (vroeger
"Bouwcentrum") is sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de belangrijkste infrastructuur voor beurzen, evenementen en congressen.
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Oriëntatie-hulp

 Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station)
tram 2 richting Hoboken, of 6 richting Olympiade, die beide voor de ingang van Antwerp Expo
stoppen (ongeveer 10').

 Tram en busverbindingen :
Tram 2 en 6, buslijn 22
Plan De Lijn : www.minerant.org/MKA/Plan%20DeLijn%20naar%20AntwerpExpo.pdf

 Met de auto :
 Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct

aansluiting op de Vogelzanglaan
 Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan,
rechts : Vogelzanglaan
 Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard
Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei.
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op www.antwerpexpo.be
Stadsplan Antwerpen : www.antwerpen.be/ecache/abe/30/14/920.html
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo :

www.antwerpexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid

Meer informatie over Minerant vind je op www.minerant.org/mka/minerantnl.html


Minerant-helpers : schrijf je in op de planning !
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren vooraf een
duidelijke planning op. Als je een van volgende taken wilt uitvoeren, laat de secretaris dan
vooraf (nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. We rekenen er dan op dat je
op die momenten effectief aanwezig bent.
De taken die in te vullen zijn :
vrijdag 9 mei vanaf 8.00 uur : opbouw
zaterdag 10 en zondag 11 mei, 9.00-18.00 :
ticketverkoop en -controle
secretariaat
bar, afwas, broodjes smeren, …
zondag 11 mei vanaf 18.00 : opruiming
Geef je voorkeur (taak, tijdstippen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per e-mail
secretariaat@minerant.org, of tel 03 4408987. Doen ! Ook één uurtje kan !
De werkgroep edelsteenkunde verzorgt naar jaarlijkse traditie een determinatie- en
informatiestand op Minerant. We rekenen weer op de spontane hulp van onze leden
om deze stand te bemannen. Coördinatie: Jef Kerstens en Bart Heymans.
Voor de lezing van juni zoeken we leden die even willen komen vertellen hoe zij hun
verzameling digitaal beheren. Gelieve contact op te nemen met Paul Mestrom
(pmestrom@home.nl) indien je ons wil helpen, en vermeld daarbij even welk
systeem of welke databank je gebruikt.
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MKA-nieuws
In memoriam : Michel Houssa (AGAB)
Op 14 maart overleed Michel Houssa (°1950) aan de gevolgen
van een slepende ziekte. Michel was een van de drijvende krachten van onze Luikse zustervereniging AGAB (Association des
Géologues Amateurs de Belgique). Een heel rustig en zachtmoedig man, met een groot hart, die altijd de tijd nam om naar anderen te luisteren. Maar het was ook iemand met heel wat mineralogische bagage. Ik herinner me nog levendig de avonden in
het clublokaal van AGAB, waar Michel meestal het woord nam
tijdens de thema-avonden van "de gepassioneerde mineralenverzamelaars". Terwijl hij diverse mineralogische specimens liet zien
aan de andere aanwezigen, beschreef hij dan de typische kenFoto  2012 Rik Dillen
merken van de mineralen in kwestie. Hij deed dat met de nodige
kennis en passie, en uiteraard ook met een uitgedoofd stompje van een zelf gerolde sigaret in de
rechter mondhoek.
Michel ging graag zoeken naar mineralen, vooral in eigen land. Mede dank zij hem werd er intens
naar mineralen gezocht in Bastogne en daarna in Bertrix, waardoor er heel wat nieuwe mineralen
voor België ontdekt werden. Maar Michel had ook een zwak voor heel wat andere mineralogische
deelgebieden: mineralen van België, van onze vroegere kolonies; de goud- en zilvermineralen
(o.a. van Roemenië), de radioactieve mineralen, mineralen uit pegmatieten, de echte klassiekers,
tweelingen, kristallografie, enz.
Michel gaf regelmatig ook voordrachten in Luik, die steeds een lust voor oog en oor waren.
Uiteraard speelde ik al snel met de idee van hem ook voor onze kring als spreker uit te nodigen.
Toen ik hem de eerste keer vroeg of hij wou komen spreken, keek hij me aan en antwoordde hij
met enige droefheid in zijn stem dat hij helaas nauwelijks Nederlands sprak, en dat het dus niet
zou gaan. Toen ik hem antwoordde dat het voor de MKA-ers geen probleem was dat ie in het
Frans zou spreken, kon hij het niet nalaten zijn bewondering te uiten voor onze clubleden, en
hardop te mijmeren dat hij wou dat zoiets bij AGAB in Luik ook zou kunnen.
Michel heeft dan ook enkele prachtige lezingen gegeven bij de MKA, o.a. "Les minéraux de Bastogne" (2003), "Le Myanmar" (over zijn droomreis naar dit land, in 2007) en "Les minéraux de Shaba"
(2012). En elke keer ik hem vroeg om te komen spreken, verontschuldigde hij zich voor zijn beperkte talenkennis. Na de lezingen was hij steeds opnieuw aangenaam verrast over het enthousiaste onthaal door de clubleden dat hem telkens te beurt viel. Toen ik hem voor zijn laatste voordracht bedankte, schreef hij me terug: "Cette soirée à Anvers fut un plaisir pour moi aussi car nous
avons eu un accueil formidable."
Uiteraard was hij jaren de organisator van Intermineral, de beurs van Luik. De laatste jaren is hij
ook enkele keren standhouder geweest op Minerant. We zullen hem missen, als bestuurslid van
AGAB, als mineralenverzamelaar, maar ook als goede vriend. Maar het meest zal hij gemist worden
door zijn echtgenote Maggy en zijn twee zonen Anthony en David. Langs deze weg bieden wij hen
dan ook ons oprecht medeleven aan.
[Herwig Pelckmans]
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In memoriam: Roger Leemans (CMPB)
Op 8 maart 2014 overleed Roger Leemans, stichter en voorzitter van de Brusselse vereniging CMPB (Cercle de Minéralogie et
Paléontologie de Belgique) in de leeftijd van 81 jaar. Hij werd
geboren in 1932 in Houdeng-Aimeries (deelgemeente van La
Louvière), en was de bezieler van de Brusselse mineralenbeurs,
die jaarlijks in september gehouden wordt, vroeger in Hotel Métropole, later in het Autoworld Museum aan het Jubelpark in
Brussel.
Eigenlijk was Roger een duivel-doet-al : hij runde de club, hij
organiseerde nog steeds de jaarlijkse mineralenbeurs van Brussel, nodigde voordrachtgevers uit, was redacteur van het
maandblad van de vereniging, organiseerde excursies... kortom,
voor onze Brusselse collega's moet dit een heel zware klap zijn.

Foto  2012 Axel Emmermann

Roger was een verzamelaar in hart en nieren. Hij bezocht geregeld talrijke internationale beurzen
(o.a. Tucson), met een duidelijke voorliefde voor Italië, dat ook zijn favoriete vakantieland was. Hij
heeft in de loop van zijn leven een gigantische mineralenverzameling
opgebouwd, met bijzonder veel aandacht voor kwarts en zijn variëteiten. Hij was ook co-auteur van de "Guide des minéraux de collection"
(Giuseppe Brocardo en Roger Leemans) waarvan hij me in het begin
van de jaren tachtig eens een exemplaar cadeau heeft gedaan.
Roger was een levensgenieter, een verfijnde Bourgondiër die een
goed restaurant apprecieerde waar hij een lekker wijntje kon drinken.
Hij had ontzettend veel relaties in binnen- en buitenland. Bij elke vereniging of instantie overal ter wereld kende hij wel iemand: de organisatoren van de beurzen van München, Sainte-Marie-aux-Mines, Tucson en Torino kende hij allemaal.
Alweer is een icoon van de Belgische mineralenverzamelaars-wereld
heengegaan. Wij bieden de familie Leemans ons diep medeleven aan
bij dit verlies.
[Rik Dillen]

Belgische fluorescerende mineralen
Zoals bekend (zie o.a. Geonieuws 38(8), 280-282 (2013)
werd de volledige collectie Belgische mineralen van het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
gescreend op fluorescentie. De volledige lijst, opgesteld
door Richard Loyens, staat nu ook op onze website:

www.minerant.org/archief/fluo-Belgi%C3%AB.pdf
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Uniek combinatie-bezoek in Gent
Zoals bekend heeft ons in 2012 overleden medelid Renaud Vochten zijn unieke
verzameling uraniummineralen geschonken aan de universiteit van Gent. Ze
wordt bewaard in het INW (Instituut
voor Nucleaire Wetenschappen) van de
Universiteit Gent. Omdat de wetgeving
mbt radio-actieve materialen vrij streng
is in België is deze verzameling helaas
niet zomaar toegankelijk voor het publiek.
Met de medewerking van de universiteit
Foto  Rik Dillen
kunnen we op vrijdag 23 mei de verzameling éénmalig bezoeken. Meer nog: we maken er een daguitstap van, want we bezoeken ook
het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen.
Meer informatie over dit uiterst boeiende museum vind je op www.sciencemuseum.ugent.be.
We komen samen om 10 h in het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen in gebouw
S30 op de campus "De Sterre" van de Universiteit Gent. Je geraakt er het vlotst via de De Pintelaan (achterzijde van campus "De Sterre"). Een routebeschrijving vind je op
www.sciencemuseum.ugent.be/info.html.
We worden er ontvangen met koffie, en daarna volgt een begeleid bezoek aan het museum.
Om 12 h gaan we naar restaurant Lunch Garden Gent-De Sterre, Pacificatielaan
6, 9000 Gent (ongeveer 10' stappen) om een hapje te eten (uiteraard op eigen
kosten).
Om 14.30 h worden we dan in groep verwacht bij de ingang van het INW (per wagen, ongeveer
10' rijden, zie route op www.ugct.ugent.be/location.php), Proeftuinstraat 86, 9000 Gent. De Proeftuinstraat begint aan de overzijde van het Holiday Inn hotel. Daar doorlopen we eerst een paar administratieve formaliteiten (het gaat om een nucleaire site !), en dan kunnen we achtereenvolgens
in groepjes van vijf personen, voorzien van de nodige dosimeters, elk gedurende 10' een bezoek
brengen aan de collectie. Het zou dus kunnen dat je eventjes moet wachten ter plaatse.
Bij aankomst in het museum zal een bijdrage gevraagd worden van in totaal 5 € per persoon (toegang museum, bijdrage rondleiding, koffie). Wie mee wil MOET zich ten laatste op 14 mei
2014 inschrijven bij Rik Dillen (rik.dillen@skynet.be)
met geboortedatum, voornaam, naam en adres.
De verplaatsing naar Gent gebeurt met eigen wagens (of openbaar vervoer); geef bij je inschrijving liefst op of je wil carpoolen
(meerijden of zelf rijden) - dan kijken we na of er matches tussen de deelnemers zitten qua vertrekpunt.

Belangrijke opmerking: zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en jongeren < 18 jaar krijgen geen toegang tot
de collectie van Renaud Vochten.


Renaud Vochten - Foto  Rik Dillen
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Jaaroverzicht 2013
Paul Van hee, Ludo Van Goethem en Hugo Bender
1. Inleiding
Een echt jubileumjaar. Naast onze klassiekers zoals o.a. de maandelijkse vergaderingen en Minerant ging er
heel veel aandacht naar ONZE gouden jubileumviering in oktober. Een van de actiepunten was het aantrekken
van sponsors. Dat werd duidelijk goed aangepakt met een onverwacht succes waarbij we Herwig Pelckmans
speciaal moeten bedanken, hij zorgde er immers voor dat er zelfs vanuit de Verenigde Staten werd gesponsord, van een internationale uitstraling gesproken. Veel werk werd er gestoken in de productie van het jubileum Geonieuws nummer van oktober, Rik Dillen zijn ijver daarin werd zeer geapprecieerd. Niet minder werk
was het vertalen van dit nummer in het Engels (enkel te lezen via onze website), met dank aan Vik Vanrusselt
en co. voor het vertaal- en ander werk. De organisatie van het Colloquium, waar de 'Benders' de hoofdrol in
hebben gespeeld, was eveneens een hele klus, maar door hen uitstekend uitgevoerd. Zij hebben er tevens, op
een voor ons verrassende manier, voor gezorgd dat het verhaal van onze vereniging en het jubileum in bekende buitenlandse tijdschriften verscheen. Een prima catering waarvoor Guido Rogiest heeft gezorgd, samen
met o.a. 'Schatje' van de UA. Dank aan allen die deze dag hebben geholpen aan de infostandjes. Dank aan de
sprekers en aan chairman Prof. Dr. Jan Elsen om dit deel in goede banen te hebben geleid. Het was een dag
waar iedereen van heeft genoten, zeker na het bekijken van de tentoonstelling waar tal van prachtspecimens
te zien waren die door Paul Van hee zorgvuldig uit verzamelingen van MKA-leden, het KBIN en het Museum
Luxemburg werden geselecteerd.
Ten slotte gaat onze dank ook aan Prof. Dr. Nick Schryvers voor het kunnen en mogen gebruiken van de UA
faciliteiten.
Ja, er was ook een Minerant die een succes was, met goudpannen (wegens, jawel …).
Er was Innekes Mini-beurs in 's Gravenwezel waarbij gezelligheid troef was.
En ook dit jaar hebben wij de kalenders via Mario Pauwels mogen ontvangen met de prachtige foto's van Joaquim Callén.
2. Leden
Eind december 2013 bedroeg het aantal individuele en gezinlidmaatschappen 287. Dit is een lichte stijging
t.o.v. vorig jaar en betekent dat het aantal lidmaatschappen over de laatste 10 jaar vrijwel constant gebleven
is. Bij de gezin-lidmaatschappen horen nog 152 extra gezinsleden, zodat we in totaal met 439 MKA'ers het
jaar afsloten.
3. Personalia
We betreurden in 2013 het overlijden van enkele in-hart-en-ziel-MKA-leden :
Jacques Bury
Paul Van Wassenhoven (12/2/13)
Linda Hendrickx, weduwe van Gust Boxstaens, 9/3/13
Rene Van Tassel 20/3/13
Yvette Mattheesen, echtgenote van Miel Daneels 13/5/13
Jef De Ridder 15/10/13
4. Vergaderingen
4.1. Ledenvergaderingen
Er werden 8 ledenvergaderingen gehouden in Antwerpen en 5 in 's Gravenwezel. Eén ledenvergadering is vervangen door het colloquium 50 jaar MKA (par 4.3). De lezingen werden telkens voorafgegaan van een ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en vele informele contacten. De Antwerpse vergaderingen
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vonden plaats in de zaal 'Elzenhof' in Edegem. Telkens waren 40-50 leden aanwezig. De vergaderingen in 's
Gravenwezel gingen door in zaal 'De Drie Rozen' voor 10-25 leden. In juni werd ook het traditionele Gezellig
Samenzijn georganiseerd in Boechout.
4.2. Statutaire algemene vergadering
De statutaire algemene vergadering vond plaats op 8 februari 2013.
4.3. Lezingen (Herwig Pelckmans)
Herwig Pelckmans contacteert potentiële sprekers en zorgt zo voor een interessant jaarprogramma. Deze
zoektocht is niet altijd evident, maar leverde ook dit jaar weer een aantal nieuwe sprekers met boeiende lezingen op. Met sprekers uit Oostenrijk, Duitsland en 4 uit Nederland (ook lid van MKA) was het aanbod 2013
zeer internationaal !
De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen in de zaal 'Elzenhof' in Edegem behandelden de volgende onderwerpen:
11 januari
8 februari
8 maart
12 april
31 mei
13 september
8 november
13 december

Mineralen uit het Binntal
Belgische Mineralen
Pyroxenen en amfibolen
Mineralen uit Oostenrijk
Wanneer is een mineraal nieuw ?
China: Mineralen Eldorado
Binn, nog steeds een paradijs
Mooie mineralen uit Florida

Bart De Weerd
Ko Janssen
Ludo Van Goethem
Simonne en Peter Huber
Ernst Burke
Berthold Ottens
Paul Mestrom
George Claeys

De lezingen in de zaal 3 Rozen van de Heemkundige Kring 's Gravenwezel:
1 februari

Trio : Colors in Minerals, Tourmaline, Pinzgau

1 maart

Gips België, Australië kort, Tuscon 2013

8 juni
6 september
1 november

Gezellig samenzijn
Vakantievondsten
Vulkanische virtuositeiten op Hawaii

George Rossman, Barbara
Dutrow, Paul Bender
Axel Emmermann, Ludo Van
Goethem, Herwig Pelckmans

Axel Emmermann

Als extra, was er dan het 'MKA50 jaar' colloquium met als titel 'Mineralogie van België'. Dit colloquium werd
gehouden in de grote aula van de UA op 12 oktober 2013. Een reeks prominente sprekers vulde de dag.
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 Schoep-de-Bouwer', Eddy Van Der Meersche
 'De mineralen van Belgisch Congo en de collectie van Albert Van hee', Paul Van hee
 Opening tentoonstelling door Prof Dr Nick Schryvers (UAntwerpen) 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)
 'Diamonds, from Antwerp with Love', Katrien De Corte (HRD Antwerp)
4.4. Mineralen van de maand
Er werden 'mineralen van de maand' aangeboden tijdens de meeste vergaderingen in Edegem. In 2013 kwamen zo aan bod : faujasiet, iwakiiet, cornetiet, cylindriet, hubeiet, trolleiet, lavoisieriet. Deze mineralen werden in Geonieuws in detail beschreven zodat de leden over uitgebreide informatie omtrent de eigenschappen,
vindplaatsen en geschiedenis van deze mineralen beschikken. Het mineraal van de maand laat aan nieuwe en
ervaren verzamelaars toe om zeldzame of speciale mineralen aan gunstige prijs te verwerven en tegelijk over
uitgebreide achtergrondinformatie te beschikken.
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4.5. Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergaderde op 25 februari, 31 augustus en 15 december 2013. Daarnaast is er permanent overleg op de vergaderingen en per elektronische post.
4.6. Werkgroepen.

4.6.1. Edelsteenkunde (Paul Tambuyser)

De werkgroep met 25 leden verzorgt sterk interactieve vergaderingen omtrent edelstenen waarbij determinatie met de beschikbare toestellen uitgebreid aan bod komt. Tijdens 10 vergaderingen, waarbij telkens 10 à 20
leden aanwezig zijn, werden de volgende onderwerpen besproken:
12 januari
9 februari
2 maart
13 april
1 juni
14 september
9 november
13 december

Rode kwarts, Bart Heymans
Practicum, Bart Heymans
Practicum, Bart Heymans
Determineren van 'lastige' stenen
Practicum: Beryl
Practicum vakantievondsten
Practicum, Obsidiaan
Gemmologie van granaten, Theo Muller

Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep een identificatiestand voor edelstenen waar iedereen zijn edelsteen
(los of in juweeltjes) kan laten keuren.

4.6.2 Technische realisaties (Axel Emmermann)

Evaluatie van kogelgewrichten (Paul Van hee, cfr Geonieuws mei)
Verdere uitbouw van de spectrometer via de aanschaf van onderdelen (UV laser, narrow bandpass filter, extra
connectoren). Er werd ook een lichtdichte meetkamer gebouwd.

4.6.3. Werkgroep fluorescentie (Axel Emmermann)

De werkgroep had vooral de focus op 50 jaar MKA. In dit kader liep een onderzoek naar de fluorescentie van
de gips van Betekom met eveneens een publicatie in Geonieuws. Verder werd op de MKA50-viering ook een
fluostand voorzien met demo's van de spectrometer.
Zoals elk jaar verzorgde de werkgroep ook een stand op Minerant.
Het wordt bijna traditie, maar ook dit jaar mochten enkele internationale bezoekers verwelkomd worden tijdens Minerant en is een samenwerking opgestart met het Lyman museum op Hawaii.

4.6.4. Zeolieten (Ina Van Dyck)

Dit jaar organiseerden we weer de kleinschalige MKA-beurs 'Schatten op Zolder' op zondag 27 oktober. Het
valt op dat er jaar na jaar meer bezoekers richting 's Gravenwezel trekken. Naast de reclame in regionale
kranten en op het internet, doet ook mond-aan-mond reclame ongetwijfeld zijn werk.
We kunnen ondertussen op een schare trouwe bezoekers rekenen. Ook verschillende nieuwe leden kwamen
een kijkje nemen. Deze beurs is ideaal voor een laagdrempelige kennismaking met onze hobby en onze club.
Het vaste recept: gratis toegang, gratis mineralen voor beginners en een heleboel mineralen aan lage prijzen,
kent duidelijk succes.
Er werd een vergadering gehouden samen met de werkgroep micromineralen om de micro-zeolieten te identificeren.

4.6.5. Micro-mineralen (Etienne Mans)




9 februari:
Fosfaten van België
9 maart:
Zeolieten
14 december: Regio Vielsalm

4.6.6. Determinatie (Herwig Pelckmans, Rik Dillen)

In 2013 werd het onderzoek natroliet/mesoliet/scolezietspecimens van de verzameling R. Dedeyne afgerond.
In totaal werden 13 monsters met de POL bestudeerd en ahv de bekomen observaties gedetermineerd.
Voorts werden er reeds 2 andere specimens uit dezelfde verzameling bestudeerd in functie van onze determinatie-actie (zie aankondiging in GN 38(7), 2013). Eén van die specimens, een zogenaamde willemiet van New
Jersey, is ondertussen met zekerheid geïdentificeerd als hemimorfiet. Hopelijk wordt ooit de tijd gevonden om
daar iets meer over te schrijven. Het andere specimen, een magnesiet van Eugui (Spanje) is zeer waarschijnlijk dolomiet, waar we graag een kwantitatieve analyse van de hoeveelheden Ca en Mg zouden op laten doen,
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ter bevestiging van onze chemische testjes.
Anderzijds werd onderzoek naar ankeriet/dolomiet van Stolzemburg afgerond; daarover volgt later een publicatie.
De MKA-determinatiedienst was ook steeds aanwezig op de diverse activiteiten van onze vereniging (vergaderingen, colloquium, beurzen), waar er diverse specimens van leden en niet-leden bestudeerd en gedetermineerd werden.
Daarnaast kreeg onze determinatiedienst via Tim Welting ook een oproep uit Iran, om Vachik Hairapetian te
helpen bij het herkennen van de mineralen en de kristalmorfologie van enkele granaat-, wulfeniet- en vanadinietspecimens.
5. Beurzen
Minerant 2013 (Paul Bender) ging door op 27 en 28 april. Het was een fris en bewolkt weekend, ideaal voor
een beursbezoek, hetgeen dan ook aan het bezoekersaantal te zien was. Voor jong (en oud) was zelf goudwassen onder leiding van een stel ervaren goudzoekers (Etienne, Roland, Bart) een grote attractie, naast
uiteraard de steeds fascinerende fluorescentietentoonstelling en de gratis weggeefmineralen.
We konden weer beroep doen op een uitgebreide groep vrijwilligers die zich voor de vele taken inzetten hetgeen weer tot een succesvolle beurs leidde : opbouw, bar, broodjes smeren, inkom, secretariaat, opruim …
Voor edelsteendeterminaties kon men terecht op de stand van de werkgroep edelsteenkunde. Voor de minibeurs in 's Gravenwezel verwijzen we naar § 4.6.4. in dit verslag.
6. Tentoonstellingen
De medewerking aan de 16de ANKONA ontmoetingsdag in de UAntwerpen, Groenenborger- campus, op 9 februari 2013 liet toe contacten te leggen met de andere verengingen in Antwerpen die zich op allerlei aspecten
van de natuur toeleggen en anderzijds de eigen vereniging en onze activiteiten aan hen voor te stellen.
Naar aanleiding van MKA50 werd een tentoonstelling 'Mineralen van België en Congo' opgesteld in het lokaal
'In de kijker' van de Universiteit Antwerpen (Groenenborgercampus) van 14 oktober tot 13 december. Paul
Van hee bekommerde zich over het uitzoeken van de mineralen en het opstellen (en weer opruimen) van de
tentoonstelling. De mineralen werden ter beschikking gesteld uit de collecties van : Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (Brussel), Musée National d'Histoire Naturelle (Luxemburg), Ivan Garcia Blanco, Raymond Dedeyne, Rik Dillen, Jef Leybaert, Cyriel Matthé, Ludo Van Goethem, Paul Van hee, Albert Vercammen, Renaud Vochten.
De tentoonstelling werd geopend tijdens de MKA-50 viering door Prof Dr Nick Schryvers van de Universiteit
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
Een aantal geleide bezoeken aan de tentoonstelling werden georganiseerd voor studenten en personeel van
de Universiteit Antwerpen. Deze werden gegidst door Paul Van hee.
7. Geonieuws (Rik Dillen)
In 2013 zorgde redacteur Rik Dillen voor 343 pagina's Geonieuws. Geonieuws was goed voor 48 redactionele
artikels over mineralogische onderwerpen geschreven door 16 auteurs. Onze goeie ouwe Axel Cronstedt blijft
maar verhalen spuwen in zijn maandelijkse column. Dit jaar mochten we opnieuw een paar nieuwe auteurs
verwelkomen in het team. De viering 50 jaar MKA was daar niet vreemd aan.
De verzending van Geonieuws voor de Belgische leden en public relations wordt verzorgd door Ineke Van
Dyck. Voor het posten van de tijdschriften met bestemming Nederland en andere Europese landen in een
TNT-bus, kunnen we steeds een beroep doen op een schare gelegenheidspostbodes, o.a. Paul en Regina
Tambuyser, Bart de Weerd, … hetgeen meer dan een hele duit scheelt in de verzendingskosten. Alle leden
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kunnen het tijdschrift downloaden van onze website.
Alle oudere Geonieuws-jaargangen zijn vanaf het eerste nummer in 1975 zijn nu beschikbaar in pdf-vorm via
de website.
8. Dienstverleningen
8.1. Excursies
In 2013 werden uitstappen georganiseerd naar:
 HRD laboratoria (Antwerpen) op 25, 26 en 27 maart
 Bierghes, op 6 april, in samenwerking met Nautilus
8.2. Bibliotheek (Etienne Mans)
De bibliotheek stond in 2013 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Boeken maar vooral tijdschriften die verband houden met vindplaatsen vallen in de smaak. De volledige inventaris van het boekenbestand is beschikbaar op computer en op de web-pagina. De meeste uitleningen zijn tijdschriften.
De bibliotheek heeft in 2013 een hele reeks boeken verworven van Prof. Uytenbogaardt via Ernst Burke,
waarvoor onze beste dank !
8.3. Apparaten uitleendienst (Etienne Mans)
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 1 steenbreker, 2 microscopen en 1 geigerteller ter beschikking. De
dienstverlening verloopt via de bibliotheek zodat de toestellen vlot beschikbaar zijn.
8.4. Samenaankoop (Etienne Mans, Rik Dillen)
Er zijn in 2013 geen samenaankopen geweest.
8.5. Adressenbestand Minerant
Het Minerant-adressenbestand wordt beheerd door de secretaris. Het bestand omvat meer dan 3000 adressen
van mineralenverzamelaars en/of geïnteresseerden in mineralen die voor Minerant2013 per post werden uitgenodigd.
8.6. Internet (Paul Tambuyser)
De website van de MKA is opgesplitst in een Nederlandstalig en een Engelstalig gedeelte. Op het Engelstalige
deel staat informatie met betrekking tot mineralogische sites wereldwijd. Dit gedeelte trekt zowel mineralenliefhebbers als professionele mineralogen aan. Een groep van 10 vrijwilligers controleert geregeld de links op
hun juistheid en relevantie.
De MKA beheert een discussielijst over mineralogie (e-min). Eind 2013 waren er 195 ingeschrevenen. E-min is
open voor alle Nederlandstalige mineralenliefhebbers (ook voor niet-leden). In 2013 zijn er meer dan 300 berichten via deze discussielijst verstuurd en het gehalte van de berichten is sinds het publiceren van de 'spelregels' verbeterd (more to the point en aangenamer voor iedereen).
Alle jaargangen van Geonieuws zijn sinds 2013 digitaal raadpleegbaar dankzij Chris en Herwig Pelckmans.
De MKA twitter account telt in 2013 ongeveer 144 volgers.
Sinds 2009 is er ook een website die zich uitsluitend op fluorescerende mineralen richt. Op de website staan
een groot aantal spectroscopische metingen die wereldwijd vaak geraadpleegd worden.
9. Externe relaties
9.1. Andere verenigingen
In 2013 werden de volgende lezingen gepresenteerd bij zusterverenigingen:
 'Formules chimiques des minéraux, magie ou logique', AGAB, Liège, 1 maart 2013, Rik Dillen
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'Mineralogische zwerftocht door Namibië', Nautilus-Gent, 18 april 2013, Rik Dillen
'Tucson 2013', AGAB, Liège, december 2013, Herwig Pelckmans

9.2. Raad van Aardwetenschappen.
MKA was voorzitter en secretaris van de raad van aardwetenschappen (RAW-CST) in 2012 en 2013. De algemene vergadering ging door op 23 maart in 's Gravenwezel.
9.3. Culturele raden (Ludo Van Goethem)
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie en de Stad Antwerpen.
9.4. MKA in de media
Minerant en alle voordrachten worden opgenomen in de 'UiTdatabank' van CultuurNet Vlaanderen. De informatie wordt zo doorgespeeld naar de kranten en weekbladen zodat ze in de uit-agenda's kunnen opgenomen
worden. Geregeld trekken we zo belangstellenden aan op de maandvergaderingen. Uiteraard verscheen Minerant ook in de beurzen-agenda's van de zusterverenigingen en internationale mineralentijdschriften.
9.5. Andere
De MKA dankt ook het personeel van onze vergaderzalen in Antwerpen/Edegem en 's Gravenwezel voor de
ondersteuning tijdens onze vergaderingen. Wij danken eveneens het personeel van Antwerp Expo voor de
vlotte samenwerking bij de organisatie van Minerant.
10. Besluit
U ziet het, het was een jaar met heel wat acties. Ik wil hier dan nog eens allen bedanken die dit hebben mogelijk gemaakt. En nu… 'hop' naar 2014.

Paul Van hee, voorzitter
Ludo Van Goethem en Hugo Bender

Financieel verslag over 2013
Nr.
0
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Verslag Algemene Vergadering 14 februari 2014
1. Jaaroverzicht 2013.
Zie elders in dit nummer Geonieuws
2. Financieel verslag 2013 en budget 2014.
Het financieel verslag 2013 wordt voorgesteld. Minerant en de sponsoring voor MKA50 waren zeer succesvol.
Anderzijds krijgt de vereniging geen subsidie meer van de provincie Antwerpen, hetgeen uiteraard betreurenswaardig is. Het jaar wordt naar goede gewoonte met een positief saldo afgesloten.
Het budget 2014 voorziet verschillende investeringen ten bate van mineralendeterminatie.
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding.
De controleurs van de boekhouding (Hugo Deplus en Raymond Dedeyne) hebben de boeken grondig uitgepluisd en goedgekeurd. De Algemene Vergadering gaat hiermee akkoord.
4. Vaststelling ledenbijdrage 2015.
Het bestuur stelt voor de ledenbijdrage ongewijzigd te laten voor 2015. De Algemene Vergadering keurt dit
goed.
5. Varia.
Na de succesvolle festiviteiten voor het gouden jubileum, gaat de aandacht naar de toekomst. Om die te verzekeren voor nog eens 50 jaar zijn er volgende jaren nieuwe (jonge) medewerkers nodig om alle activiteiten
te blijven garanderen. De voorzitter geeft een overzichtje van allerlei taken die nodig zijn voor de goede werking van MKA. Wie zich geroepen voelt om in toekomst hieraan mee te werken, geeft maar een seintje aan
een van de bestuurders ! MKA is er voor u maar ook door u !
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Mineralen zoeken in Asturias
Toen Glen, ons kleinzoontje (toen 8), tijdens
onze vakantie in Asturias (Noord-Spanje) in
juli 2012 een artikel op tafel zag liggen over
fluorietvondsten in de buurt was hij niet meer
te houden. Hij was niet aan zijn proefstuk,
want in 2011 was hij al gedurende 6 uur (!)
onafgebroken aan het werk met hamer en beitel op de storthoop van de Grube Clara in het
Zwarte Woud, Duitsland.
We hadden een vakantiehuis gehuurd in Peruyes, een kilometer of 7 landinwaarts van Ribadesella, dat op zijn beurt maar een boogscheut verwijderd is van het bij mineralenverzamelaars wereldberoemde Berbes met zijn
prachtige fluorieten.
Het verslag van Glen vind je hiernaast. We
hadden ons gebaseerd op een artikel van
Heinrich Locker (2011). Langsheen een zandweg naar de kust, maar ook in de wanden en storthopen in de buurt (tot en met de rotswanden
aan zee) kun je met wat geluk mooie fluorietjes en barietkristalletjes vinden, en ook wat kwarts en
calciet, en af en toe eens een spoortje malachiet en/of azuriet. Museumstukken hebben we niet
gevonden, maar dat was ook niet te verwachten tijdens een initiatie-tochtje. Hoe dan ook, een ideale vindplaats waar je ook jongere verzamelaars mee naartoe kunt nemen (onder begeleiding
uiteraard).
Vanuit Ribadesella rij je 7 km in over de N632 richting Colunga. 100 m voorbij het bordje "Berbes"
sla je rechtsaf (grintweg), en je
parkeert de auto bij de eerstvolgende splitsing. Daar neem je
(te voet) de linkse grintweg
bergaf richting kust. Links en
rechts zie je hier en daar overgroeide storthopen, en langsheen de kust vind je zeker wel
wat mineraaltjes (en als je goed
zoekt wellicht zelfs prachtige
fluorietkristallen) in een schitterend stukje natuur.
Referenties

Locker H. (2011), "Ans Meer zu den
Fluoriten Nordspaniens", Lapis
36(4), 15-19.
http://www.mindat.org/loc23096.html

Rik Dillen
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Glen Van Liefferinge aan het139
werk 
Foto  Rik Dillen

TIJDSCHRIFTEN


LAPIS 38(10), 10.13

8-11 Löllingit
12-17 Der Steinbruch Schahn bei Baumholder, Pfalz
18-28 Neufunde aus Huanggang (Mongolei-4) [Berthold Ottens]
29-31 Bizarre Achate von Leisnig in Sachsen
32-33 Heliodor aus Wolodarsk in der Ukraine
34-39 Buntes aus Birma
56-59 Höhlenmineralien
60 Spanische Fluorite [met bijdrage van Herwig
Pelckmans en Eddy Van Der Meersche]
60 Sellait
61 Besucherbergwerk im Riesengebirge


NAUTILUS INFO 38(3), 11.13

75-82 De pyriet- en loodmijnen van Heure (deel 2)


RIVISTA MINERAL. ITALIANA 37(3), 09.13

166-174 Fluorite in Val di Fassa, Trentino
175 Il nuovo museo delle scienze di Trento
176-185 Reppia,Ne, Val Graveglia, Genova
186-198 Chukhrovite-(Ca), una nuova specie mineralogica dalla miniera di Val Cavallizza, Cuasso
al Monte (VA)
200-204 La pirrotina del quartiere Erzeli, Genova
206-210 Un ricordo di Francesco Bedognè (19422012)


MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 44(1), 03.13

28-38 Klei
38-43 Forsteriet, fayaliet, olivijn, chrysoliet of peridoot ?
 MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 44(2), 06.13
72 Ludlockiet (Sclaigneaux, Namen, België)
73-80 Goud in België


MINERALOGISCH TIJDSCHRIFT 44(3), 08.13

95 Wurtziet (Sclaigneaux, Namen, België)
96-102 Goud in België (deel 2)
102-103 Determineren : van labo via keuken naar
bibliotheek
106-108 Strunz ? Een indeling van mineralen


LAPIS 38(12), 12.13

8-11 Boulangerit
12-16 Eisenrosen und Bergkristall vom Basodino,
Tessin
17-32 München 2013 und Rückblick auf 50
glanzvolle Jahre
37 Antimonselit als Haldenfund aus Pribram, Tschechien
38 Friedrichssegen 2013 - einde Barytkluft im
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Taunus
41 Sternstunden am Lengenbach, Schweiz
42-49 Neu im Mineralienmuseum Mähring : die Bültemann-Sammlung
50-53/66 Neue Mineralien (Dymkovit; Pauchit; Stepit; Vysokyit; Aklimait; Edgrewit; Hydroxyledgrewit; Galuskinit; Irinarassit; Magnesioneptunit; Megawit; Pavlovskyit; Pusinovit; Granatgruppe: neue
Daten - neue Namen; Lavoisierit)


MINERALOGICAL RECORD 44(6), 12.13

595-651 The Touissit-Bou Beker mining district, Morocco
657-678 Minerals of the Lohning and Kaiserer quarries, Rauris Valley, Salzburg, Austria
Supplement (136 pp.) : mineral collections of the
Crystal Gazers and friends.


AGAB MINIBUL 46(10), 12.13

233-247 De Sutter's Mill à Eagle's Nest mine
248-255 Mineralientage München 2013 (1)


J. RUSSELL SOCIETY 16, 12.13

6-12 Phosgenite and matlockite in Derbyshire (2)
12-14 Unusual fluorite from Old Towns quarry,
Newton Aycliffe, Co. Durham
15-17 Coronadite and romanechite from the Northern Pennine Orefield
17-19 Hemimorphite replacements of rugose corals
from Swaledale, North Yorkshire
19-24 Cellular quartz from Teesdale, Northern Pennines
25-38 Occurrence of hydrocarbon-containing materials in Leicestershire
39-51 Manganese silicates in Harlech, Merionethshire, Wales
51-59 Franklinphilite in veinlets in Harlech, Merionethshire, Wales
60-63 Chernovite-(Y) in reduction spots in Welsh
slate
64-67 Zircon pyroxenite from Upper Badcall, Sutherland, Nord-west Scotland


AMERICAN MINERALOGIST 98(11-12), 12.13

1917-1918 Lessons from a lost technology : the
secrets of Roman concrete [Jan Elsen et al.]


LE REGNE MINERAL # 114n 12.12

4-19 Les minéraux de l'or gris" de la carrière souterraine de Champa, Le Gua, Isère.
21-25 L'hémimorphite à Arbouet, Pyrénées-Atlantiques
27-34 MIM, le musée des minéraux de Beyrouth
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35-38 Le Phénix d'Argentière
39-56 Munich 2013


NAUTILUS INFO 38(4), 12.13

86-95 Bultfonteiniet en oyeliet (Kalahari, Zuid-Afrika)
99-111 Villerville, een stadje op de helling


(Anomalous dispersion in titanite; tourmaline in
Newry, Oxford Co., Maine; Why Charles Upham
Shepard's minerals did not survive the test of
time)
571-572 Who's who in mineral names : Carl A. Francis (°1949)


SCHWEIZER STRAHLER 47(4), 12.13

GEOLOGICA BELGICA 16(3), 12.13

179-190 The red marble of Baelen, a particular historical building stone with global geological importance and local use
196-205 Geology of the Ardenne anticlinorium in the
Amberloup - La-Roche-en-Ardenne - Houffalize
sector.


UV WAVES 43(5), 10.13



ROCKS AND MINERALS 88(6), 12.13

502-514 The first China (Changsha) mineral and
gem show (2013)
516-526 The heritage auction of the Hoppel collection
527-534 Crystal filled cavities in granitic pegmatites
(Little Three mine, Ramona, CA, USA)
th
539-543 6 Symposium on granitic pegmatites,
2013
544-551 Minerals of the Scott Farm pegmatite, near
Fine, St. Lawrence Co., NY
554-562 Muscovite (Shannon Canyon, Inyo Co., California, USA)
563-565 39th Rochester Mineralogical Symposium

1/4 pagina
1/2 pagina
1 pagina

9-16 Weisse Flecken auf der mineralogischen Karte
17-24 Mineralogisches Anekdoten- und ErlebnisABC (1)
25-28 Bergkristalle aus dem Bergell
29-30 Debattistiit


MINERALIENFREUND 51(4), 11.13

2-13 Strahler und Klufte der Cavradi-Schlucht
14-18 Aus dem Strahlertagebuch (Furka-Gebied)
19-20 Die grosse Eisenrose vom Schafberg


EXTRALAPIS # 45, 12.13

Themanummer (102 pp.): Kupfermineralien


FACETTEN 46(6), 12.13

8-22 Excursie naar Tsjechië 2013
23-24 De groei van een diamant kan een miljard jaar
duren
27 Oudste ijs gelokaliseerd op Antarctica


GEOLOGICA BELGICA 16(4), 12.13

Adverteer in Geonieuws !
Contacteer rik.dillen@skynet.be
Prijzen exclusief BTW
afmetingen
1 maand
3 maanden
= 1 nummer
= 3 nummers
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Kristalmodellen,
een stukje geschiedenis
Paul Tambuyser
Kristalmodellen zijn een ideaal hulpmiddel om zich vertrouwd te maken met de morfologie van kristallen en zeer geschikt om te oefenen in het leren herkennen van symmetrie-elementen. Dergelijke
modellen hebben al een hele geschiedenis achter de rug. De eerste echte verzamelingen ervan
werden geproduceerd door Romé de l'Isle (1736-1790). Hij bood sets van kleine, ongeveer 3cm
lange, modellen van ongeglazuurd porselein aan om de verkoop van zijn kostbaar 4 volumes tellende boek "Cristallographie" (1783) te stimuleren. Diverse sets van soms tot 448 exemplaren werden vervaardigd door zijn medewerkers Arnould Carangeot, Lhermina en Swebach-Desfontaines.
Om de hoeken tussen de kristalvlakken van echte kristallen om te zetten naar terracotta modellen
vond Carangeot een prototype van een contactgoniometer uit. Dit instrument dat een belangrijk
hulpmiddel in de kristallografie zou worden, liet toe om hoeken tussen kristalvlakken te meten tot
op een nauwkeurigheid van ongeveer een halve graad.

Figuur 1.
Een terracotta kristalmodel afkomstig van Romé de l'Isle
(Collectie Teylers Museum, Haarlem), bron: Wikimedia.

Ongeveer twintig jaar later introduceerde René Just Haüy (1743-1822) houten kristalmodellen ter
illustratie van de tweedimensionale afbeeldingen in het atlasvolume van zijn "Traité de Minéralogie" (1801). Voor het vervaardigen van kristalmodellen bleek hout veel beter geschikt dan klei.
Kristalmodellen met gladde vlakken, scherpe ribben en correcte hoeken werden voornamelijk uit
perenhout vervaardigd. In het algemeen was de hoekgetrouwheid van deze modellen erg goed en
sommige modellen zoals die van tweelingkristallen en deze die Haüy's theorie over de opbouw van
kristallen uit "molécules intégrantes" illustreerden, zijn juweeltjes van houtsnijkunst. Houtbewerkers zoals Pleuvin, Beloeuf en Lambotin werden specialisten in het vervaardigen van dergelijke modellen.
Wie de originele modellen van Romé de l'Isle en van Haüy wil bewonderen moet naar het oudste
museum van Nederland; het Teylers museum in Haarlem (http://www.teylersmuseum.eu/). Dit bijzonder interessante museum beschikt over een complete set van Romé de l'Isle's terracotta modellen die de toenmalige conservator Martinus van Marum (1750-1837) in 1785 in Parijs wist aan te
schaffen. De collectie is na meer dan 200 jaar nog steeds compleet en in perfecte staat in het museum aanwezig. Enkele van deze modellen worden in een van de vitrines van de ovale zaal tentoongesteld.
Tussen 1802-1804 kocht Van Marum van Haüy 597 perenhouten exemplaren, waarvan er nu nog
550 in het Teylers museum voorhanden zijn. Een etiket op elk stuk vermeldt een volgnummer en
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een naam, geschreven in galnoteninkt. Deze collectie kristalmodellen is de meest complete ter wereld. Dat Van Marum een dergelijke unieke collectie voor het museum kon verwerven, hing samen
met zijn netwerk aan contacten. Van Marum liet Haüy tot lid van de "Hollandsche Maatschappij"
benoemen, een benoeming waaraan Haüy veel waarde hechtte want hij vermeldt het lidmaatschap
expliciet in al zijn publicaties.

Figuur 2.
Perenhouten kristalmodel afkomstig van Haüy met als opschrift
"Quartz hyalin rhombifère".
(Collectie Teylers Museum, Haarlem) bron: Wikimedia.

Na de introductie van kristalmodellen door Romé de l'Isle en Haüy, waren deze objecten erg in trek
voor didactische doeleinden, voor onderricht en bij mineralenverzamelaars. De kwaliteit van de
modellen verbeterde door de technische vooruitgang in hun productie. Diverse mineralogen en
kristallografen ontwierpen hun eigen reeksen van modellen. Hoewel perenhout het materiaal bij
uitstek bleef, werden er ook modellen vervaardigd in gips, gietijzer, lood, messing, glas (al dan niet
gekleurd), porselein en karton.
In 1833 stichtte Adam August Krantz (1809-1872), die farmacie en later ook "geognosie" studeerde aan de "Bergakademie Freiberg", de firma "Krantz" in Freiberg. Vier jaar later verhuisde het bedrijf naar Berlijn waar Krantz mineralen, fossielen en gesteenten verkocht en waar hij een monopolie verwierf in de productie van perenhouten en notenhouten kristalmodellen. In 1850 vestigde
Krantz zich in Bonn waar de firma momenteel nog steeds haar activiteiten uitoefent. Al van bij het
begin was de firma Krantz in contact met vermaarde wetenschappers en belangrijke verzamelaars.
Vandaar dat ze in 1880 een door Paul Groth (1834-1927) samengestelde didactische collectie van
743 perenhouten modellen te koop aanbood. Zeven jaar later werd deze collectie met 213 supplementaire kristalmodellen uitgebreid.
Aan het begin van de 20ste eeuw, bood Friedrich Krantz (1859-1926), een neef van August Krantz,
een collectie van 928 modellen aan waaronder de meeste van de Groth modellen. Hij werd in dit
project gesteund door zijn leraar de mineraloog en kristallograaf Carl Hintze (1851-1916). Later
werd een Dana collectie van 282 modellen geproduceerd. Krantz had in zijn assortiment een keuze
aan houten kristalmodellen in verschillende maten (5, 10, 15-25 cm). Verder verkocht hij een variëteit aan glazen modellen waarin zijden draadjes de ligging van de kristallografische assen illustreerden. Hij had ook massief glazen modellen, kartonnen modellen, draadmodellen, modellen van
kristalroosters en modellen met bewegende delen. In de loop van haar bestaan, publiceerde de firma Krantz talloze verkoop catalogen van de diverse collecties kristalmodellen.

Figuur 3.
Glazen modellen van de firma Krantz uit de 1ste helft van de
20ste eeuw, waarin zijden draadjes de ligging van de
kristallografische assen illustreren (Collectie P. en R.
Tambuyser).
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Wie belangstelling heeft in oude kristalmodellen kan terecht op de website van het "Virtual Museum of the History of Mineralogy" (www.mineralogy.eu/models.html). De website toont foto's van
diverse soorten kristalmodellen en bevat complete scans van een dertigtal oude catalogi van de firma Krantz, van het midden van de 19de eeuw tot heden.

Referenties
Burchard, U. (1994, 1996) The P. Groth & F. Krantz collection of 743 crystal models 1880 and The supplementary collection of 213 crystal models of P. Groth & F. Krantz 1887 © Ulrich Burchard (Freising, Germany)
Haüy, R.J. (1801) Traité de Minéralogie. 5 Vols. Paris
Krantz F. (1913) Allgemeiner mineralogisch-geologischer Lehrmittel-Katalog für den Schulgebrauch. Katalog
Nr 18. Zweite Auflage. I. Teil. Bonn
Romé de l'Isle, J-B. L. (1783) Cristallographie, ou description des formes propres à tous les corps du règne
minéral, dans l'état de combinaison saline, pierreuse ou métallique. 4 Vols. Paris
Schuh, Curtis (2007) Mineralogy & Crystallography: On the history of these sciences from beginnings through
1919. Tucson, Arizona
Tambuyser, Paul (2012) kristalmodel, Wikipedia, http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristalmodel
Touret, L. (2004) Crystal models: milestone in the birth of crystallography and mineralogy as sciences in
Dutch Pioneers of the Earth Sciences. Ed. by R.W. Visser and J. Touret, Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Amsterdam

Kristalvouwmodellen
assembleren
Raymond Dedeyne
Om wegwijs te raken in de morfologie van kristallen zijn modellen een ideaal hulpmiddel. Houten
kristalmodellen zijn erg mooi en hoekecht, maar duur en ze worden bijna niet meer gemaakt. Papieren (of kartonnen) modellen zijn een prima alternatief. Op de kristallografie-website van de MKA
kan je diverse ontvouwingen van kristallen downloaden (www.kristallografie.be/kristalmodellen.
html) en op stevig papier afdrukken. Omdat het "knippen en kleven" niet zo vanzelfsprekend is,
vind je hier wat "tips and tricks". Volledigheidshalve: ik heb zelf de knepen van het vak geleerd van
Jos Mornie, die als architect heel goed wist waar je de mosterd van het maquettebouwen moest
halen.
Eerst moet je de ontvouwingen met je printer op papier afdrukken. Het gebruikte papier mag niet
te licht zijn (gewoon copypapier is 80 g/m² en dat is veel te licht), maar dan ook weer niet te
zwaar; max 220 g/m². Papier zwaarder dan 220 g/m² is niet aan te raden, vanwege te stroef
(vooral bij smalle vlakjes en lipjes).
Het uitsnijden van de buitenlijnen doe je het beste met een scherp breekmesje (regelmatig het
mesje afbreken/vervangen). De lijnen die moeten gevouwen worden, worden licht geritst: met een
breekmesje even over de lijn gaan, zonder daarbij grote druk uit te oefenen (anders snij je er
dwars doorheen) – dan plooien ze zuiver en scherp, zelfs ingeval het om lange, smalle lipjes gaat
(die kun je zonder ritsen nooit mooi plooien!).
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Uitsnijden en ritsen moeten zo secuur mogelijk gebeuren en in één enkele trek: fouten hebben
eerder de neiging zich te vermenigvuldigen dan dat ze elkaar opheffen, en dat komt pas aan het
licht bij de laatste vlakjes!

Twee modellen van verschillende hexoctaëders; het linker model komt uit de serie van "Lapis kristalmodellen",
op het rechter model (Borchardt & Turowski) is de ligging van symmetrieassen (symbolen , , ) en symmetrievlakken (symbool m) aangeduid.

Als lijm gebruik je best "Velpon alleslijm": twee kanten licht insmeren, even laten drogen en dan
tegeneen brengen en druk uitoefenen over 1 a 2 minuten. Deze lijm laat nog licht herpositioneren
toe ingeval de stukken niet perfect opeen gebracht zijn. Hij geeft ook geen vlekken zolang de
overtollige lijm tijdig wordt weggeveegd. Tegen het einde van de assemblage toe wordt dit moeilijk, want dan hou je niet genoeg vrije ruimte meer over om de te lijmen kanten te manoeuvreren.
Dan gebruik ik cyanoacrylaatlijm (de zgn. "drietonslijm"), die zeer dun kan worden aangebracht.
Deze lijm hecht onmiddellijk, zonder correctiemogelijkheid: je moet hier dus secuur positioneren.
Maakt ook lelijke gele vlekken als je teveel gebruikt. Drogen kun je indien gewenst nog versnellen
door het model te "beademen": de waterdamp in de adem katalyseert de hecht(polymerisatie)reactie.
Om lijm aan te brengen tussen dicht opeenliggende vlakken (naar het einde van de assemblage
toe) gebruik je een zelfgemaakt papieren "lijmborsteltje": snij een puntige papiersnipper uit, breng
een minimale hoeveelheid cyanoacrylaatlijm aan op de punt, steek die tussen de twee te lijmen
vlakken in, beweeg heen en weer en druk dan de vlakken op elkaar (dit alles moet snel gaan - enige ervaring is vereist). Scherpe punten (waar meerdere vlakken bijeen komen - bv. de top van een
hexagonale piramide) worden het beste versterkt door inlijmen van een extra steunpapiertje langs
de binnenkant; anders scheurt het model daar te gemakkelijk (als de lijm het niet begeeft, gaat
het papier zelf delamineren!).
Dit is het in een notendop – het klinkt misschien moeilijk, maar eens je het door hebt, valt het wel
mee. Probeer ook verschillende modellen tegelijk te assembleren: anders ben je geneigd te snel op
hetzelfde model te willen vooruitgaan, nog voordat de lijm voldoende droog is - met alle gevolgen
vandien.

Referenties
R. Borchardt en S. Turowski - Kristallmodelle: Symmetriemodelle der 32 Kristallklassen zum Selbstbau - 2008
- Oldenbourg Wissenschaftverlag GmbH - ISBN 978-3-486-58449-3
Lapis KristallModelle N° 1: Das kubische System - C Weise Verlag, München - 1996. Deze modellen werden
ontworpen door Erich Offermann, maar verder dan het kubisch systeem zijn ze nooit gekomen.
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Boven: een set modellen van kristallen die tot het kubisch stelsel behoren (Lapis)
Onder: kristalmodellen met aanduiding van de symmetrie-elementen (Borchardt & Turowski)
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Mineralen genoemd naar hun kristallen
Erik Vercammen
De naamgeving van mineralen is gebaseerd op zeer verschillende inspiratiebronnen, zoals uit het onvolledige - overzicht hierna mag blijken:
 de vindplaats (ottreliet)
 de ontdekker (ternesiet)
 een wetenschapper (vochteniet, vantasseliet)
 de kleur (albiet)
 een historische figuur (lavoisieriet)
 een eigenschap (bariet naar Grieks 'barys' = zwaar)
 de samenstelling (asbecasiet, met de elementen As=arseen, Be=beryllium, Ca=calcium en
Si=silicium)
In een aantal gevallen is de herkomst van de naam evenwel onbekend, en zijn er alleen speculaties mogelijk over de bron ervan (bvb. kwarts). In sommige gevallen hebben nieuw ontdekte mineralen echter hun naam gekregen naar de vorm van hun kristallen, en dat is het onderwerp van dit
artikel, in dit 'Internationaal Jaar van de Kristallografie'.
Het 'schoolvoorbeeld' hiervan is zeker tetraëdriet: de vorm van de kristallen leidde Wilhelm Karl
von Haidinger in 1845 ertoe dit mineraal te dopen naar de meetkundige figuur de tetraëder. Voordien had Agricola al in 1546 de naam 'argentum rude album' gebruikt, en in 1747 noemde Johan
Gottschalk Wallerius het 'Fahlerts', een naam die in 1758 door onze oude bekende Axel Cronstedt
werd omgevormd tot 'fahlerz'. De naam 'vaalerts' wordt soms nu nog gebruikt als 'familienaam'
voor tetraëdriet en een reeks koper- en zilvermineralen met dezelfde structuur; tennantiet en freibergiet zijn hier de bekendste vertegenwoordigers van.
Tetraëdriet heeft niet alleen de vlakken van de tetraëder (figuur 1 hierna), maar vertoont combinaties met vele andere vlakken, zoals de volgende afbeeldingen, alle uit de 'Atlas der Krystallformen'
van Victor Goldschmidt, bewijzen. In figuur 2 zijn er 2 tetraëders gecombineerd; in 3 komen er
vlakken van de kubus bij; in 4 zijn de hoeken afgeknot door de rhombendodekaëder; in 5 zijn het
vlakken van de tristetraëder (of piramide-tetraëder). Figuur 6 geeft een voorbeeld van hoe ingewikkeld en veelvlakkig kristallen van tetraëdriet kunnen zijn. Soms zijn het bijna kubussen of rhombendodecaëders, maar de tetraëdrische grondvorm is in bijna alle gevallen waar te nemen.

1

4

2

3

5

6

Tetraëdriet van Huanzala, Peru; 2 cm ribbe.
Verzameling en foto  Erik Vercammen
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Axiniet is niet genoemd naar een meetkundige vorm maar wel naar een gebruiksvoorwerp: de afgeplatte vorm van de kristallen doet samen met hun
scherpe en harde kanten denken aan een 'aks', een bijl.

Prismatien kreeg zijn naam naar de langgerekte prismatische kristallen.

Anorthiet: deze calciumveldspaat heeft geen ('an') rechte ('ortho') hoeken
tussen zijn kristalassen, en dus maken de vlakken ook geen rechte hoeken.
De monokliene mineralen klinohedriet en plagioniet ontvingen hun naam op
analoge wijze: hun naam bevat Griekse woorden voor 'scheef', en dat wijst op
de onderling scheve stand van hun vlakken.

Hemimorfiet: betekent letterlijk “halve vorm”, omdat de
twee uiteinden van het kristal ongelijk zijn en verschillende
kristalvlakken vertonen: hiernaast een foto van een
kristalmodel ervan.



Kristalmodel vervaardigd uit 'biscuit' (een porseleinsoort die gebakken is maar nog niet verglaasd).
Verzameling en foto  Erik Vercammen.

Epidoot: Haüy gaf in 1801 het mineraal die naam naar het Griekse έπιδοσις ('epidosis', toename)
omdat er kenmerkend een langere zijde is aan de basis van het prisma.
Cylindriet: dit ingewikkelde tinsulfide is in Bolivië te vinden
als buisjes tot een paar cm groot, die wat taps toelopen.



Cylindrietkristallen van Oruro, Poopo, Bolivië. Foto en verzameling
Erik Vercammen

Tubuliet: dit pas ontdekte mineraal komt voor als buisjes, maar dan microscopisch.
Microliet ('microliet-groep'): de eerst gevonden kristallen hiervan waren erg klein. dit was
vroeger een mineraalnaam, tegenwoordig de naam van een groep.
Acuminiet: dit erg zeldzame fluoride uit Ivigtut werd genoemd naar 'acumen', het
Latijnse woord voor 'speerpunt'.
Spinel: deze edelsteen is geheten naar 'spina', het Latijnse woord voor doorn.
Acanthiet: dit zilversulfide is gedoopt naar ακανθα (akantha), het Griekse woord
voor doorn; deze vorm is te zien aan de monokliene kristallen gevormd onder 143°C,
zoals in de figuur hiernaast; boven die temperatuur kristalliseert de verbinding in het
kubische stelsel maar bij het afkoelen wordt ze altijd monoklien, zij het met behoud
van de uiterlijke kubische vlakken (het gaat dus om een paramorfose).
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Halotrichiet: oorspronkelijk 'Haarsalz ' in het Duits, en later vergriekst: hals= zout en trichos=
haar; dit is een mineraal dat soms verwenst wordt in verzamelingen, omdat het gevormd wordt bij
de verwering van sulfides
Chalcophylliet: naar de Griekse woorden voor 'koper ' en 'blad ' omdat het een kopermineraal is
met een platige habitus.
Trouwens, van alle mineralen met 'phylliet ' in hun naam mag aangenomen worden dat ze bladvormig zijn, en deze met 'trichiet ' vertonen zich als haren.
Heel wat mineraalnamen bestaan uit de naam van een eerder ontdekt mineraal met een voorvoegsel, zoals 'klino ' (of 'clino '), 'ortho ', 'an ', 'tetra ', 'iso ' of 'para '. Het gaat dan om een mineraal
met dezelfde formule, en de voorzetsels vertellen allemaal iets over het kristalstelsel waartoe dat
mineraal behoort:
 clino: geneigd of gebogen, dus een mineraal waarvan de kristalassen niet (alle) rechte hoeken
vormen, en bijgevolg monoklien of triklien zijn; bv monoklien klinosaffloriet naast rhombisch
saffloriet
 ortho: het tegenovergestelde van het vorige, een stelsel met rechte hoeken, bv.
orthorhombisch orthominasragriet naast monoklien minasragriet
 an: afkorting van 'anorthisch ', een andere naam voor het trikliene kristalstelsel waarin geen
enkele rechte hoek voorkomt tussen de kristalassen; bv. triklien anorthominasragriet, of triklien
anauripigment naast monoklien auripigment
 tetra: een mineraal dat tot het tetragonale stelsel behoort, bv tetrawickmanniet naast het
eerder beschreven kubische wickmaniet
 iso: gelijk, dus een mineraal dat behoort tot het kubische (isometrische) stelsel, bv isocubaniet
naast rhombisch cubaniet
 para: Grieks woord voor 'naast ', dus een mineraal met dezelfde formule maar met een andere
bouw, die evenwel niet leidt tot het gebruik van een van de voorzetsels hiervoor genoemd; bv
rhombisch adamiet en triklien paradamiet
Een voorbeeld van deze voorzetsels is te vinden bij het mineraal atacamiet,
dat tot het rhombische kristalstelsel behoort. Later ontdekte mineralen met dezelfde samenstelling zijn: monoklien clinoatacamiet, triklien anatacamiet en
trigonaal paratacamiet. Voor de volledigheid: met dezelfde samenstelling er is
ook nog monoklien botallackiet, wat maakt dat er in totaal 5 mineralen zijn met
diezelfde samenstelling Cu2(OH)3Cl.
Bij al deze voorvoegsels moet wel de opmerking gemaakt worden dat er op alle regels uitzonderingen zijn. Soms zijn voorvoegsels gebruikt in een andere samenstelling, bv. orthoklaas = 'rechthoekig splijten', of zijn ze in feite een ander gelijkend woord: anataas bevat niet het voorvoegsel ‘an’
maar wel 'ana'.
Bij sommige veel voorkomende mineralen krijgen variëteiten (lokale) bijnamen naar hun kenmerkende vorm. Enkele termen zijn:




'couverttopaas ' of - 'titaniet ' hebben de vorm van een briefomslag
'doodskistbariet ' korte dikke kristallen, zoals gevonden in Doische
'acmiet ', oude variëteitsnaam voor aegirien met spitse terminatie, naar het Grieks voor
speerpunt

Links: topaas in 'couvert-vorm"
Rechts: bariet in 'doodskistvorm'
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Vooral bij calciet zijn er zo vele namen in gebruik. Dit hoeft ook niet te verwonderen, omdat calciet
veel voorkomt en van alle beschreven mineralen de grootste rijkdom aan kristalvormen heeft:
'hondentandcalciet', calciet in puntige skalenoeders

'papierspaat ' en 'angelwings ', calciet in heel dunne
plaatjes
'pokerchips ', platte en min of meer ronde kristalletjes

Bronnen





Eigen verzameling en waarnemingen
Boek 'Hey's Mineral Index', 3de editie, door A. M. Clark uitgegeven door Chapman & Hall, 1993
www.mindat.org
Afbeeldingen van kristallen uit 'Atlas der Krystallformen' door Victor Goldschmidt (oorspronkelijk
9 boekdelen, uitgegeven in de periode 1913-20)
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