geonieuws
maandblad van de
mineralogische kring antwerpen v.z.w.
40(5), mei 2015
In dit nummer :







MKA 20 jaar op het www
Boekrecensie: 'Crystal Mountains - Minerals of the Cairngorms'
Cronstedt: simpel!
Jaaroverzicht 2014
De samengestelde microscoop
Belgische mineralogie in de kijker in Amerika!

Mineralogische Kring Antwerpen vzw
Koninklijke Maatschappij

Oprichtingsdatum
Zetel
Statuten
BTW-nummer
Wettelijk depot
Verschijningsdata
Redacteur en verantwoordelijke uitgever
Betalingen



11 mei 1963
Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne
B.S. 17 11 77, nr. 9925
BE 0417.613.407
Kon. Bib. België BD 3343
maandelijks, behalve in juli en augustus.
Rik Dillen, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas
IBAN: BE36 7895 8091 0281 - BIC: GKCCBEBB
M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

NUTTIGE ADRESSEN
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.  03 4408987.  <hugo.bender@skynet.be>
Bestuurder. Secretaris, ledenadministratie.
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.  03 4408987.  <paul.bender@skynet.be>
Bestuurder. Technische realisatie Geonieuws, coördinator Minerant.
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas.  03 7706007.  <rik.dillen@skynet.be>
Redacteur Geonieuws.
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel.  03 2953554 en 0496 359117
 <axel.emmermann@telenet.be> Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie.
Bart HEYMANS, Sint-Gillislaan 15, B-9200 Dendermonde.  052 211637  <bart.heymans@gmail.com>
Website edelsteenkunde
Peter JANSSENS, Heuvel 52, B-2580 Putte.  0491 229106  <peter.janssens@telenet.be>
Werkgroep fotografie.
Etienne MANS, Guido Gezellestraat 24B, 2630 Aartselaar.  03 8888124.  <etienne.mans@telenet.be>
Bestuurder. Bibliothecaris, uitleendienst, samenaankoop, organisatie excursies.
Paul MESTROM, Anjerveld 27, NL-4613 DC Bergen op Zoom.  0031 16 424 3470  <pmestrom@home.nl>
Werkgroep micromineralen, werkgroep determinaties.
Theo MULLER, Mosselstraat 26, B-8470 Gistel.  059 279252  <theomuller@scarlet.be>
Bestuurder.
Herwig PELCKMANS, Nicolaas Theelenstraat 1, B-3500 Hasselt.
 0486 121128  <herwig.pelckmans@gmail.com>
Bestuurder. Ondervoorzitter, organisatie lezingen, werkgroep determinaties, werkgroep micromineralen.
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg.
 00 31 226 394231. Fax 00 31 226 393560.  <paul@mineralogy.eu>
Werkgroep edelsteenkunde, webmaster.
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11, B-9140 Temse.  03 8276736.  <ivandyck24@gmail.com>
Bestuurder. Werkgroep zeolieten.
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne.  03 3215060.  <ludo.vangoethem@belgacom.net>
Vertegenwoordiging openbare besturen.
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten.  03 6452914.  <pvanhee@skynet.be>
Bestuurder. Voorzitter.
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten.  03 6452914.
Penningmeesteres.

Titelpagina

Albert Nachet's multiple-microscoop (19de eeuw).
Met deze microscoop konden vier onderzoekers samen een object bestuderen.
© This image comes from Wellcome Images, a website operated by Wellcome Trust,

a global charitable foundation based in the United Kingdom.

MKA-kalender

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.
Zoals steeds is alle hulp van de leden welkom bij de organisatie, we werken weer met een
beurtrolsysteem (zie kader). Nieuwigheid dit jaar is wel dat de bar wordt uitgebaat door Antwerp Expo.
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 2015 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.

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').
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 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 : https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan
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 wil 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 8 mei vanaf 8.00 uur : opbouw
zaterdag 9 en zondag 10 mei, 9.00-18.00 :
ticketverkoop en -controle
secretariaat
determinatie-stand
zondag 10 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 werkgroepen EDELSTEENKUNDE en DETERMINATIE verzorgen dit jaar een gezamelijke determinatie- en informatiestand. We rekenen weer op de spontane hulp
van onze leden om deze stand te bemannen.
Coördinatie: Jef Kerstens, Bart Heymans en Paul Mestrom.

Hou zaterdagavond 13 juni 2015 alvast vrij voor het traditionele
'Gezellig samenzijn' van de MKA in
restaurant 't Oud Lier (www.toudlier.be).
Details vind je in het volgend nummer van Geonieuws.
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Vrijdag 29 mei 2015
Maandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in

Edegem-Elsdonk.
19.00 h
19.30 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor
privé-excursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje...

20.15 h

'Goudzoekers in België'

Bruno Van Eerdenbrugh

Met veel genoegen verwelkomen we deze avond nog eens de meest bekende goudzoeker van België: Bruno
Van Eerdenbrugh. Recent hebben Jean Detaille en Bruno een boek over het goudzoeken in België gepubliceerd. Deze publicatie is de aanleiding van een voordracht over de recentste vondsten in verband met dit
edele metaal in ons land. Zowel vanuit historisch als vanuit geologisch of mineralogisch standpunt zullen jullie
je kennis met deze nieuwe theoriëen kunnen vergelijken.

Zaterdag 30 mei 2015
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Practicum: practicum

Bart Heymans

Een steen gekocht op Minerant? Toch maar even doormeten? Dat kan op deze vergadering. Breng je stenen
mee om te onderzoeken, evenals schrijfgerief, pincet, loep en een naslagwerk. Apparaten zijn aanwezig maar
je mag uiteraard ook je eigen toestellen meebrengen. We rekenen weer op ieders aanwezigheid en nieuwe
leden zijn ook op deze vergadering van harte welkom.

Zaterdag 30 mei 2015
Vergadering van de Werkgroep Fotografie in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem,
van 13.30 h tot 16.30 h.

Licht

Peter Janssens
Voor deze eerste 'technische' vergadering van de werkgroep kijken we al eens een eerste keer meer in detail
naar een van de belangrijkste aspecten van de mineralenfotografie: de be- en ver-lichting. Houden we het bij
halogeen? Of stappen we toch maar over op LEDs? Ringverlichting? Of laten we die zwanenhalsjes toch nog
maar even in de buurt houden? Loont het de moeite om een heuse lichttent te kopen (of zelf te bouwen)? En
hoe zit het met diffusors, reflectors en nog van dat moois? Die grijskaarten, moet dat nu écht of is dat iets
voor puristen?
Kortom, meer dan discussiestof genoeg. En als je je geroepen voelt om voorbeelden – zowel digitaal als 'in levenden lijve' - mee te brengen, gewoon doen. Vooraf al een voorbeeld rondmailen ter voorbereiding van de
discussies kan natuurlijk ook altijd.
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Paul Tambuyser

Het internationaal jaar van de kristallografie is voorbij. Wereldwijd waren er in 2014 diverse tentoonstellingen, cursussen, congressen, workshops, lezingen en allerlei andere activiteiten die in het
teken van de kristallografie stonden. De overgrote meerderheid van deze activiteiten had betrekking op x-stralendiffractometrie en andere technieken die voor het structuuronderzoek aan kristallen van belang zijn. Maar ook de MKA manifesteerde zich o.a. met maandelijkse kristallografie-gerelateerde bijdragen in Geonieuws, met de tentoonstelling van kristallen, kristalmodellen en goniometers op Minerant en met de cursus kristallografie die in februari 2015 aan haar laatste sessie toe
was.
Hebben we na 50 jaar MKA in 2013 en het jaar van de kristallografie in 2014 niets meer te vieren?
Toch wel, want in 2015 is MKA al 20 jaar actief op het internet aanwezig en bestaat e-min 15 jaar.
20 jaar MKA op het www
Geen paniek, dit wordt geen ellenlange waslijst van feiten en verwezenlijkingen van de MKA op
www-gebied. En ook gaan we de website niet helemaal doornemen, want het is plezieriger om die
zelf te ontdekken!
Toch kan ik het niet nalaten om een paar hints te geven. Alle jaargangen van Geonieuws (1975 tot
heden) zijn gedigitaliseerd www.minerant.org/MKA/GN-digitaal.html, en je kunt er gericht zoeken
op gelijk welk trefwoord. Als MKA-lid kan je de gekleurde versie van ieder recent nummer via genoemde pagina consulteren. Je moet wel eenmalig registreren via www.mineralogie.be/form.html
Wil je iets over jezelf kwijt op onze site dan kan dat op de pagina’s "verzamelaars aan het woord"
www.minerant.org/verzamelaars. Vooral doen! Open voor MKA-leden en voor e-minners.
Praten over mineralen, dat doe je op e-min
Nog een tweede mijlpaaltje; 15 jaar geleden startten we met e-min. We noemden het toen nog
een discussielijst, maar het informatieve karakter en de kwaliteit van e-min is zodanig verbeterd
dat we nu van een forum spreken. Je kunt er terecht met allerlei vragen met betrekking tot mineralen en het verzamelen ervan, en wij gebruiken het om jullie op de hoogte te brengen van onze
activiteiten en van allerhande mineralogisch nieuws.
Nog geen lid van e-min? Schrijf je dan in op www.minerant.org/MKA/e-min.html; het is nog gratis
ook.
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Twitter
Je vindt ons ook op Twitter onder "minerant" en daar brengen we geregeld informatie over boeiende teksten en belangwekkende nieuwigheden op het www. Abonneer je op onze berichten en blijf
op de hoogte van wat er op mineralogisch gebied op het internet leeft.
Jouw inbreng
Naar aanleiding van "20 jaar MKA op het www" heeft de webmaster de hele website grondig
herzien en gelijktijdig een facelift gegeven. Heb je suggesties, ideeën, wensen? Laat het even
weten aan webmaster@minerant.org. We horen het graag, want jouw mening als gebruiker vinden
we belangrijk.

Boekrecensie
Crystal Mountains - Minerals of the Cairngorms
Raymond Dedeyne

Uitgegeven door British Mineralogy Publications, 15 Warwick Avenue,
Bromsgrove, B60 2AH England. Auteur: Roy E Starkey, ISBN 978-09930182-1-3, pp 178, 218 x 276 mm, 890 gram, softcover, 2014,
Engelstalig, 25 GBP (excl P&P).
“Minerals of Northern England”, “Minerals of the English Lake Districts”, “Minerals of Cornwall and
Devon”: stuk voor stuk titels van monografieën die hun deugdelijkheid allang hebben bewezen en
die bijgevolg op de boekenplank van geen enkele verzamelaar van Britse mineralen mogen
ontbreken. Mijn enthousiasme was dan ook groot wanneer de stichting British Mineralogy hun
nieuwste uitgave “Crystal Mountains – Minerals of the Cairngorms” aankondigden onder hetzelfde
format als voornoemde werken. Wat rest er een rechtgeaarde verzamelaar dan nog dan stante
pede - zonder veel verder opzoekingwerk ter zake - het veelbelovende nieuwe boek bestellen?
Helaas - dat had ik beter niet gedaan…
Na de gebruikelijke (maar hier wel erg uitvoerige) voor- en dankwoorden vangt de auteur aan met
een algemene inleiding tot de Cairngorms (6 pp). Dit blijkt een vrij beperkt gebied te zijn – ongeveer 30 bij 20 km – in het hartje van de Schotse Highlands, dat heden ten dage grotendeels tot
National Park is uitgeroepen. Hier situeren zich vijf van de zes hoogste pieken van het Verenigd
Koninkrijk, met als (letterlijk) hoogtepunt de Ben Macdui (1309 meter) die lange tijd de Ben Nevis
(1344 meter - hét hoogste punt in de UK) naar de kroon stak tot laatstgenoemde bij nauwkeurige
metingen in 1847 toch nog een ietsje hoger bleek te zijn. Dan volgt een uitvoerige geschiedenis
van de Cairngorms en zijn mineralen (21 pp): de streek was vroeger vooral bekend voor zijn rookkwarts die geslepen en ingezet als broche een hooggewaardeerd onderdeel was van de kledij van
de Schotse adel – in zoverre zelfs dat indertijd een morion van edelsteenkwaliteit kortweg een
cairngorm werd genoemd.
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Na de gedetailleerde geologie van de streek (11 pp) belanden we dan eindelijk bij het deel waar
het de verzamelaar écht om gaat: de mineralen (57 pp). Daaruit blijkt echter al snel dat de
Cairngorms niet echt als mineralenrijk kunnen bestempeld worden: de dienst wordt hier nagenoeg
volledig uitgemaakt door morion, beryl en topaas en die gaan dan ook lopen met respectievelijk
25, 6 en 17 pagina’s. De overige mineralen uit de streek komen – op enkele veldspaten en een
zeldzame phenakiet na - enkel accessorisch voor en moeten het bijgevolg dan ook maar zien te
stellen met de overblijvende 9 bladzijden. Dit beeld wordt overigens bevestigd door MinDat, waar
voor de hele regio welgeteld twee foto’s (één topaas en één beryl) weergegeven zijn. Wat hier
gevonden werd is bovendien (op enkele schaarse uitzonderingen na) vooral van historisch belang
en kan dan ook moeilijk het predicaat “wereldtopkwaliteit” meekrijgen. Als een absoluut
topspecimen in de fotosectie wordt opgevoerd onder de omschrijving “with numerous undamaged
(!) terminations in parallel growth” dan weet je wel al dat je hier niet het nec plus ultra moet
verwachten. Te oordelen naar het bijgeleverde fotowerk geldt overigens hetzelfde voor de slijpkwaliteit van de opgevoerde specimens.
Maar daarmee is de kous nog niet af: volgen nog verdere hoofdstukken over de geschiedenis van
het kristalzoeken in de streek (10 pp); belangrijke verzamelaars en verzamelingen van Cairngorm
mineralen (19 pp); dito mineralenhandelaars (2 pp); slijpers en juweliers (9 pp); historische
juwelen en aanverwanten (7 pp). Dat de idolatrie van de Britten voor hun Royals exorbitante
proporties kan aannemen was mij al wel eerder bekend maar de zeven pagina’s die daarop volgen
over de connecties tussen het Britse vorstenhuis en Cairngormmineralen is volgens mij niet één
maar meerdere bruggen te ver. Dan volgt een verhaal van de Britse zoektocht naar hoogzuivere
kwarts voor militaire telecommunicatiedoeleinden tijdens de tweede wereldoorlog: ook Cairgorm
kwarts kwam hiervoor ooit even in aanmerking maar daar bleef het zowat bij – dat kost wel vijf
pagina’s om uit te leggen. En voor wie er maar niet genoeg kan van krijgen volgt tenslotte nog een
zeven pagina’s lange referentielijst. Het doek valt echter pas finaal na nog een epiloog, een
verklarende woordenlijst en een negen bladzijden lange index van gebruikte termen.
De lay-out van het werk is dan weer voortreffelijk. De kwaliteit van de foto’s is zonder meer goed
te noemen – maar het merendeel daarvan gaat helaas niet over mineralen en waar dat wél het geval is zijn de specimens doorgaans niet echt aantrekkelijk te noemen.
Het mag hierbij al wel duidelijk zijn: dit is een grondige, oerdegelijke studie van de hand van een
ongetwijfeld zeer competente auteur (de naam Roy Starkey is voor Britse verzamelaars een begrip) over een gebied dat helaas – tenminste voor de hedendaagse modale verzamelaar - mineralogisch gezien noch kwantitatief noch kwalitatief bijster interessant is. Voor dergelijk werk zullen
ongetwijfeld wel (grotendeels Britse) liefhebbers zijn: getuige waarvan enkele lovende reacties van
Cairngorm fans op de British Mineralogy website. Dat deze publicatie dan weer (om marketing
redenen?) voorgesteld werd als de voor de hand liggende opvolger van de drie eerdere “Minerals
of…” is echter effenaf misleidend.
Ik vrees dan ook dat dit boek hier te lande (temeer gezien de hoge prijs: met P&P inclusief ben je
hier 45 Euro kwijt) weinig tot geen mineralenverzamelaars – laat staan hun spreekwoordelijke kat
– zal interesseren.

De verzameling van ons medelid Karel BAL wordt te koop aangeboden als afzonderlijke specimens, aan zéér democratische prijzen; er zijn nog een paar honderd
prachtspecimens beschikbaar. De verzameling bestaat uit vooral decoratieve stukken, aangekocht in de periode 1970-2014.
Een aantal MKA-leden zijn al gaan kiezen... wees er als de kippen bij om de mooiste
nog resterende stukken op de kop te tikken (maar doe dat wel héél voorzichtig :>) !
Maak een afspraak via karel_bal@pandora.be om vrijblijvend eens een kijkje te
gaan nemen (in de buurt van het Gerechtsgebouw in Antwerpen).
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MKA-nieuws
In memoriam Wilfred Moorer 14-4-1945 - 25-2-2015
Op 25 februari 2015 overleed alweer een icoon in de Europese wereld van de mineralenverzamelaars, Wilfred Moorer, in de leeftijd van 69 jaar. Wilfred was meer dan 30 jaar lid van de MKA, namelijk sinds 1984.
Vanaf de oprichting in 1970 van GEA (Stichting Geologische Aktiviteiten), een Nederlandse zustervereniging, is Wilfred bij die Stichting betrokken geweest. Als chemicus had Wilfred een grondige
kennis en belangstelling voor de chemie van mineralen. In september 1971 verscheen het eerste
artikel van Wilfred in het tijdschrift Gea, onder de titel: “Het systematisch verzamelen van mineralen, deel 1”. Er zouden nog talrijke artikels volgen. Wilfred is voor de redactie van Gea altijd een
grote steun geweest. Op 30 oktober 1976 werd de eerste micromount-werkgroep opgericht. Wilfred heeft deze werkgroep geruime tijd geleid. Je kunt met recht zeggen dat Wilfred de vader is
van de Nederlandse micromount-scene. Hij heeft deze discipline geïntroduceerd bij het Nederlandse publiek, en zelf ook intensief bedreven.
Toen in 2006 Piet Stemvers zich terugtrok als voorzitter van Gea, nam Wilfred na rijp beraad die
taak op zich. Op die manier was het voortbestaan van de Stichting verzekerd. Groot was dan ook
de ontsteltenis toen in 2013 het bericht kwam dat Wilfred om gezondheidsredenen zijn taken
moest neerleggen. De medische vooruitzichten waren somber, maar blijkbaar was de aardse speeltijd van Wilfred nog niet om. De medicatie sloeg aan en Wilfred voelde zich goed. Hoewel hij een
deel van zijn mineralenverzameling van de hand deed, bleef zijn belangstelling groot. Samen met
zijn vrouw Marthy ondernam hij nog een aantal reizen vooral gericht op zijn specialisme: “meteorieten”. Zo was hij in juni 2014 nog op de meteorietenbeurs van Ensisheim. Hij heeft bij wijze van
spreken nog bijna twee jaar extra gekregen, en die waren hem van harte gegund. Toch nog onverwachts verslechterde zijn medische situatie en moest
hij op 25 februari de strijd opgeven. De herinnering
aan Wilfred zal in de mineralenwereld blijvend zijn
door zijn vele artikels en zijn micromounts.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en verdere
familie sterkte bij de verwerking van dit zware verlies.

Herman van Dennebroek, met bijdrage van Paul
Tambuyser en Hugo Bender

Wilfred bekijkt een micromount op het Geologisch
Evenement Amsterdam, oktober 2010. Foto archief GEA.
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De column van Cronstedt
Simpel!
Simpel. Toen ik begon met
mineralen te verzamelen, was
dat vooral omdat ik ze mooi
vond. De soms felle kleuren,
de mooi symmetrisch gevormde kristallen, de esthetiek van
een specimen; kortom, ik was er weg van.
Vergelijk het met een mooie vrouw (of man)
waarvoor je plots in vuur en vlam staat. Liefde op
het eerste gezicht …
Maar dan leer je ze beter kennen. Sommige hebben twee gezichten, zoals calciet en aragoniet.
Identiek dezelfde chemische samenstelling (calciumcarbonaat), maar toch twee verschillende mineralen, want calciet is trigonaal en aragoniet is
orthorhombisch (twee verschillende kristalstelsels
dus). Hmm, niet zo simpel. Heb ik net alle formules van buiten zitten blokken (omdat ik vernomen
had dat elk mineraal een eigen, unieke chemische
samenstelling heeft), en dan krijg ik te horen dat
de kristalvormen ook meespelen! Nou moe!
Maar wat de liefde al niet met je doet… dus je
verdiept je in de geometrische kristallografie, wat
uiteraard geen makkie was in de tijd dat de dieren
nog spraken (lees: 'in de tijd dat het boek van
Paul Tambuyser nog niet bestond'). En ja, zoetjesaan begin je op je specimens de verschillende
kristalvormen te herkennen, wat uiteraard de nodige zelfvoldoening geeft. En net op het moment
dat je denkt dat je ze wat beter begint te kennen,
stel je vast ...
Stel je vast dat het toch niet altijd is wat het lijkt.
Neem nu die bekende drielingen van aragoniet,
van bijvoorbeeld Molina de Aragon of van Minglanilla (beide in Spanje), die jullie allemaal zeker wel
zullen kennen (*). Als je naar hun zeshoekig
uiterlijk kijkt, is het net of je te maken hebt met
een hexagonaal kristal. Nietes, zal je zeggen,
want sommige prismavlakken zijn niet mooi vlak,
maar vertonen een inspringende hoek, wat er op
wijst dat je niet met één, maar met meerdere
kristallen te maken hebt.
En inderdaad, die o zo typerende aragonieten zijn
in feite opgebouwd uit drie kristallen die door elkaar gegroeid zijn. Een drieling dus, ja toch? Ja,
... en nee! Het is namelijk zo dat de drie kristallen
die samen zorgen voor het zeshoekig eindresul-
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taat, en die we A, B en C gaan noemen, in feite
op een welbepaalde manier met elkaar vergroeid
zijn. Zo is kristal A onder een welbepaalde hoek
vertweelingd met kristal B. Tevens is datzelfde
kristal A onder dezelfde hoek vertweelingd met
kristal C.
Maar... de kristallen B en C zijn niet met elkaar
vertweelingd (zoals dat bijvoorbeeld wél het geval
is met de vergelijkbare drielingen van cerussiet).
De befaamde aragoniet-drielingen zijn dus in feite
geen volwaardige drielingen, maar eerder dubbele
tweelingen! Simpel? Gelukkig komt dit bij de mens
niet voor, anders zouden vrouwen (of mannen)
mogelijks nóg complexer zijn. Enfin, veel complexer kan het in de mineralogie gelukkig niet, of
toch?
Toch wel. Stel je voor dat het oorspronkelijke calciumcarbonaat vervangen is door bijvoorbeeld…
koper. Dan heb je dus niet langer aragoniet, maar
een pseudomorfose van koper nà aragoniet.
Simpel?? Koper vormt van origine kubische kristallen, dus deze 'pseudohexagonale kopers' zullen al
snel door de mand vallen omdat ze geen kristalvlakken van het kubisch stelsel tonen. Nah, een
geval van verregaande verbeelding, denk je nu
ongetwijfeld. Mis poes, dergelijke pseudomorfosen
werden wel degelijk gevonden in Corocoro in Bolivië!
Maar kijk nog eens naar die koper-pseudomorfose
van die halfslachtige drieling van die polymorfe
vorm van calciumcarbonaat. Zie je die warme koperkleur, en die symmetrische kristalvorm? Is dat
niet mooi? Om van te houden, niet meer of niet
minder. Simpel!

Dubbel vertweelingde groetjes,
Axel

(*) zie ook

www.mineralogie.be/GN-archief/GN1982-08.pdf

axel.cronstedt@mineralogie.be
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Jaaroverzicht 2014
Paul Van hee, Ludo Van Goethem en Hugo Bender
1. Inleiding
Een jaar met een doel. Dat was namelijk 'het jaar van de kristallografie'. Dit werd eerst getoond op Minerant
waar een didactische tentoonstelling was met de beste specimens van Raymond Dedeyne, geïllustreerd met
verklarende teksten en aangevuld met apparatuur van Paul Tambuyser.
Deze laatste heeft dan nog een kluif van een boek uitgebracht en een cursus kristallografie gestart die met
veel enthousiasme gegeven én gevolgd werd. Verder dient te worden vermeld dat de investeringen die de vorige jaren in apparaten werden gedaan stilletjesaan hun waarde beginnen te tonen in de vorm van determinaties, identificaties en artikels in Geonieuws en andere tijdschriften zoals dat van de Fluorescent Mineral Society.

2. Leden
Eind december 2014 bedroeg het aantal individuele en gezinlidmaatschappen 288. Dat is eentje meer dan vorig jaar en betekent dat de trend van constant aantal lidmaatschappen sinds de laatste 10 jaar wordt verdergezet. Bij de gezin-lidmaatschappen horen nog 144 extra gezinsleden, zodat we in totaal met 432 MKA'ers het
jaar afsloten.

3. Personalia
We betreurden in 2014 het overlijden van enkele in-hart-en-ziel-MKA-leden :
 Emma Op de Beeck, 11 januari 2014
 Roland le Fevere, 24 oktober 2014
 Jan Witkam, 18 december 2014

4. Vergaderingen
4.1. Ledenvergaderingen
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden in Edegem. De lezingen worden telkens voorafgegaan van een
ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en vele informele contacten. De Antwerpse vergaderingen vinden plaats in de zaal 'Elzenhof' in Edegem. Telkens zijn 40-50 leden aanwezig.

4.2. Statutaire algemene vergadering
De statutaire algemene vergadering vond plaats op 14 februari 2014.

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. Beschrijving van de verschillende lezingen is terug te vinden in Geonieuws.

4.4. Mineraal van de maand
Er werden 'mineralen van de maand' aangeboden tijdens de meeste vergaderingen in Edegem. In 2014 kwamen zo aan bod : papagoiet, szaibélyiet, curetoniet, halloysiet. 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 tegen een gunstige prijs te verwerven en tegelijk over uitgebreide achter-
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grondinformatie te beschikken.

4.5. Raad van Bestuur
De raad van bestuur vergaderde op 19 januari en 14 december 2014. Daarnaast is er permanent overleg op
de vergaderingen en per elektronische post.

4.6. Werkgroepen.
4.6.1. Edelsteenkunde (Paul Tambuyser)
De werkgroep verzorgt sterk interactieve vergaderingen omtrent edelstenen waarbij determinatie met de beschikbare toestellen uitgebreid aan bod komt. Tijdens 9 vergaderingen, waarbij telkens 10 à 20 leden
aanwezig zijn, werden verschillende onderwerpen besproken zoals vermeld in de kalender in Geonieuws.
Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep een identificatiestand voor edelstenen waar iedereen zijn edelsteen
(los of in juweeltjes) kan laten keuren.
Dit jaar hebben we een GL Gem Spectrometer van het 'Canadian Institute of Gemmology' aan ons instrumentarium kunnen toevoegen. Theo Muller heeft het apparaat grondig uitgetest en er een modus operandi voor
geschreven. Bart Heymans verzorgt de website van deze werkgroep: edelsteen.mineralogie.be

4.6.2 Technische realisaties (Axel Emmermann)
De werkgroep bestudeert alle projecten waarvoor geen commerciële oplossing bestaat, een commerciële oplossing te duur is, en die toch met beperkte middelen kunnen verwezenlijkt worden. Vorig jaar werd een filterhouder voor fluorescentie ontworpen en gemaakt. Ook een korte golf UV-bron op basis van een LED werd gemaakt.

4.6.3. Werkgroep fluorescentie (Axel Emmermann)
Vergadering werkgroep: 16 februari: LED's, activators, kruisbestuiving andere werkgroepen.
Zoals elk jaar verzorgde de werkgroep ook een stand op Minerant en een fototentoonstelling door Richard
Loyens over de fluo-survey in het KBIN.
Verder wordt de UV-spectrometer ook gebruikt voor determinaties (zie ook par 4.6.6). Zo werden bvb. op Minerant ringen met diamant, zirkoon, robijn en spinel, en diverse fluorescerende mineralen van bezoekers onderzocht. Ook buiten Minerant werden determinaties doorgevoerd en is het duidelijk dat er stilaan een kruisbestuiving tussen de verschillende werkgroepen ontstaat. Zestien specimens van leden werden geïdentificeerd
door middel van hun fluorescentiespectrum
De website werd druk bezocht o.a., ook door een 30-tal universiteiten uit meer dan 20 landen.
Ook buiten Geonieuws waren er nog enkele publicaties:
 FMS Journal: 'Fluorescentie van Gips uit Betekom'. Dit tijdschrift publiceerde de volledige versie. In GN
verscheen de verkorte versie.
 Turkse Boraten: beperkte publicatie in FMS Journal
Er wordt nog steeds verder gewerkt aan de studie over Turkse boraatmineralen. De doelstelling is een publicatie in Canadian Mineralogist. Ondertussen is ook, op ons verzoek, Dr. Michael Gaft aan boord geklommen
om de laatste onverklaarbare emissie te bestuderen.

4.6.4. Zeolieten (Ineke Van Dyck)

Op zondag 19 oktober 2014 organiseerden we weer de kleinschalige MKA-beurs 'Schatten op Zolder'. Het valt
op dat er jaar na jaar meer bezoekers richting 's Gravenwezel trekken. Naast de reclame in regionale kranten
en op het internet, doet ook mond-aan-mond reclame ongetwijfeld zijn werk.
We kunnen ondertussen op een schare trouwe bezoekers rekenen. Ook verschillende nieuwe leden kwamen
een kijkje nemen. Deze beurs is ideaal voor een laagdrempelige kennismaking met onze hobby en onze club.
Het vaste recept: gratis toegang, gratis mineralen voor beginners en een heleboel mineralen aan lage prijzen,
kent duidelijk succes.
4.6.5. Micro-mineralen (Etienne Mans/Herwig Pelckmans)
De werkgroep micromineralen vergaderde 5 maal in 2014. Voor de behandelde onderwerpen verwijzen we
naar de MKA-kalender in Geonieuws. Deze bijeenkomsten zijn een ideale gelegenheid om ervaringen en tips
uit te wisselen, onbekende mineralen te laten bekijken en bij te leren over onze hobby. De opkomst varieerde
tussen 4 en 10 personen.
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4.6.6. Determinatie en identificatie (Herwig Pelckmans)

Naast de determinaties met de apparatuur van de werkgroepen edelsteenkunde (4.6.1.) en fluorescentie
(4.6.3.) beschikt de MKA over een polarisatiemicroscoop en zo nodig met externe apparatuur.
Een specimen van Eugui (Navarra, Spanje), uit de verzameling van een lid van onze vereniging, dat op zicht
calciet leek te zijn, werd na een grondige studie gedetermineerd als dolomiet. Voor 'alle zekerheid' werd een
klein stukje ook onderzocht bij Attard Minerals met X-stralen diffractometrie, het liet geen twijfel: uitsluitend
pieken van dolomiet!
Ook op de maandelijkse vergaderingen van de vereniging wordt er regelmatig beroep gedaan op de determinatiedienst. En op Minerant zijn we natuurlijk ook aanwezig.
Andere MKA-leden kwamen zelfs aan huis, met een hele resem specimens en evenveel vragen. Na studie van
het materiaal bevestigden we de vermoedens van o.a. carminiet en atelestiet van de Clara (Zwarte Woud,
Duitsland), laurioniet, paralaurioniet, lanarkiet en pseudoboleiet van Rotem, en pyriet (mogelijk 'bravoiet') van
Winterslag. Of bepaalde specimens van Rotem nu namuwiet of schulenbergiet (of nog iets anders) zijn, zou
een verder doorgedreven optische en chemische studie moeten uitmaken.

4.6.7. Cursus.
Ons medelid Paul Tambuyser richtte voor de MKA-leden een cursus kristalmorfologie in. De cursus bestond uit
zes sessies en liep van oktober tot januari 2015. Naar aanleiding van deze cursus schreef Paul een boek 'Kristalmorfologie, een inleiding in de geometrische kristallografie', een privé-uitgave onder de auspiciën van de
International Union of Crystallography.

5. Beurs
Minerant (Paul Bender) ging door op 10 en 11 mei 2014. Het was een winderig, nat en koud weekend, dus
ideaal voor een beursbezoek. In het kader van het internationaal jaar van de kristallografie werd een stand
'zelf kristallen groeien' ingericht waar Paul Mestrom en Paul Van hee doorlopend zeer gesmaakte demonstraties verzorgden voor jong en oud. Ook de tentoonstelling was op de kristallografie gericht met een overzicht
van de kristalstelsels, geïllustreerd met prachtige mineralen uit de collectie van Raymond Dedeyne en kristalmodellen en meettoestellen van Paul Tambuyser. Verder was er uiteraard de steeds fascinerende fluorescentietentoonstelling en de gratis weggeefmineralen. Voor edelsteendeterminaties kon men terecht op de stand
van de werkgroep edelsteenkunde.
We konden weer een beroep doen op een uitgebreide groep vrijwilligers die zich voor de vele taken inzetten,
wat weer tot een succesvolle beurs leidde : opbouw, bar, broodjes smeren, inkom, secretariaat, opruiming,…

6. Tentoonstellingen
De MKA-info stand tijdens de 17de ANKONA ontmoetingsdag in de Universiteit Antwerpen, Groenenborgercampus, op 9 februari 2014, liet toe contacten te leggen met de andere verenigingen in de provincie Antwerpen die zich op allerlei aspecten van de natuur toeleggen en anderzijds de eigen vereniging en onze activiteiten aan hen voor te stellen.
Op de GEA najaarsbeurs verzorgde Paul Tambuyser een tentoonstelling 'kristalmodellen en optische instrumenten'. Er was ook MKA-info stand die ons publiciteit en enkele nieuwe leden opleverden.

7. Geonieuws
In 2014 zorgde redacteur Rik Dillen voor 288 pagina's Geonieuws. Geonieuws was goed voor 51 redactionele
artikels over mineralogische onderwerpen geschreven door 12 auteurs. Onze goeie ouwe Axel Cronstedt blijft
maar verhalen spuwen in zijn maandelijkse column. Naar aanleiding van het internationaal jaar van de kristallografie, verscheen er maandelijks een artikel ivm een kristallografisch thema in Geonieuws.
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
kunnen het tijdschrift downloaden van onze website.
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8. Dienstverlening
8.1. Excursies
In





2014 werden de volgende uitstappen georganiseerd:
23 mei: Gent, Museum geschiedenis van de wetenschap en instituut voor nucleaire wetenschappen
22 september: OCAS (Onderzoekscentrum voor de aanwending van staal), Zelzate
18 oktober: groeve van Lompret
Gezamenlijke excursies met Nautilus: Lompret (29 maart), Bierghes (12 april) en Vielsalm (14 juni). We
danken Jean-Claude Costes (Nautilus) voor de organisatie van deze kaptochten.

8.2. Bibliotheek (Etienne Mans)
De bibliotheek stond in 2014 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Er waren 174 uitleningen
door een kleine harde kern van 10 personen. Er werden 12 nieuwe boeken verworven, waarvan 5 schenkingen, waarvoor dank aan de gulle schenkers. Wij zijn geabonneerd op 32 tijdschriften. De volledige inventaris
van het boekenbestand is beschikbaar op computer en op de web-pagina.

8.3. Apparaten uitleendienst (Etienne Mans)
De uitleendienst heeft 2 ultrasoonbaden, 1 steenbreker, 1 microscoop en 1 geigerteller ter beschikking. De
dienstverlening verloopt via de bibliotheek zodat de toestellen vlot beschikbaar zijn. In totaal is zesmaal een
apparaat voor 1 of meerdere maanden uitgeleend.

8.4. Samenaankoop (Etienne Mans, Rik Dillen)
Er is in 2014 een samenaankoop geweest voor de nieuwe 'Fleischer Glossary' en het boek 'The Complete Book
of Micromounting' van Quintin Wight'.

8.5. 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 de links op hun juistheid en relevantie.
Nieuws- en actuele berichten zijn sinds dit jaar in verkorte versie verplaatst naar de Nederlandstalige homepage zodat ze op die manier meteen opvallen. Op de nieuwspagina zelf staan dan de uitgebreide versies en ook
de oudere berichten blijven staan tot ze niet meer van toepassing zijn (bv. wegens einde activiteit, zoals tentoonstelling, lezing enz.).
Onze discussielijst e-min telde in 2014 een record aantal berichten (815 in totaal) over allerlei mineralogische
onderwerpen. Met 39 nieuwkomers steeg het aantal e-minners tot 216.
De leden kunnen de Geonieuws tijdschriften in pdf-formaat downloaden van de website. Einde 2014 hadden
163 leden zich hiervoor geregistreerd. De jaargangen tot 2009 zijn vrij beschikbaar voor iedereen.
Via Twitter houden we belangstellenden op de hoogte van interessante mineralogische informatie op het internet en van informatieve nieuwe links die we aan onze website toevoegen. Onze 'Twitter berichten' zijn terug te vinden via het Twitter-symbooltje boven in de linker kolom op ieder van onze webpagina's of via
www.twitter.com/minerant Het MKA twitter-account telt in 2014 meer dan 200 volgers (40 % meer dan vorig
jaar).
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 Koninklijke maatschappij
Op 11 maart 2014 ontvingen we het bericht dat naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van MKA, ons de
eretitel 'Koninklijke Maatschappij' werd toegekend. Het officiële brevet werd door de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx, op 4 juni overhandigd.

9.2. Andere verenigingen
In 2014 presenteerden volgende MKA'ers een lezing voor een zustervereniging:
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'Fluorite fantasies', Herwig Pelckmans, 31 januari, Mineralogical Society of Southern California, Redlands,
California



'50 jaar mineralogisch onderzoek in Antwerpen, Mineralogische Kring Antwerpen in actie…', Hugo Bender,





'De verscheidenheid van fluoriet', Herwig Pelckmans, 8 maart, GEA, Leusden, Nederland
'Marocco', Rik Dillen, 3 april, Nautilus, Gent
'Crystal Forms of Fluorite' Herwig Pelckmans, 26 april, Rochester Mineralogical Symposium, Rochester,

9 februari, Ankona studiedag

New York



'Binn, nog steeds een (mineralen-)paradijs', Paul Mestrom, 8 december, GEA-kring Zuidoost-Nederland
'Veldspaten', Ludo Van Goethem, 11 december, Nautilus, Gent

9.3. Raad van Aardwetenschappen.

De MKA is lid van de Raad van Aardwetenschappen en nam deel aan de algemene vergadering op 1 maart
2014 in Montigny-le-Tilleul.

9.4. Culturele raden (Ludo Van Goethem)
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie en de Stad Antwerpen. Voor de provincie is het
in 2015 afwachten wat de regering gaat doen met de provincies. Sinds 2014 worden geen subsidies meer gegeven voor werkingskosten. Enkel specifieke initiatieven tussen gemeenten komen nog in aanmerking.

9.5. 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.

9.6. Andere
De MKA dankt ook het personeel van onze vergaderzaal in Antwerpen/Edegem 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
Zoals je ziet was het weer een jaar vol activiteiten gebracht door verschillende leden.
Ik wil iedereen dan ook bedanken voor de inzet die elk jaar opnieuw gebeurt.

Paul Van hee, voorzitter
Ludo Van Goethem en Hugo Bender

Financieel verslag
Budget 2014
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Verslag Algemene Vergadering 9 januari 2015
14 van de 51 stemgerechtigde effectieve leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd door volmacht.
1. Aanpassing statuten
Er zijn onvoldoende effectieve leden aanwezig om hierover geldig te stemmen. Het punt wordt uitgesteld naar
een nieuwe algemene vergadering in februari.
2. Varia
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Verslag Algemene Vergadering 13 februari 2015
15 van de 58 stemgerechtigde effectieve leden zijn aanwezig of vertegenwoordigd door volmacht.
1. Jaaroverzicht 2014.
Zie elders in dit nummer Geonieuws
2. Financieel verslag 2014 en budget 2015.
Het financieel verslag over 2014 wordt voorgesteld. Er zijn geen belangrijke overschrijdingen van het budget.
Wegens de ingewikkeldheid van de procedures ivm BTW aangifte en de hoge boetes bij fouten is het wenselijk dit uit te besteden. Hiervoor werd een boekhouder aangesteld, hetgeen een extra uitgave inhoudt. Zoals
al vele jaren wordt 2014 met een positief saldo afgesloten. Het budget voor 2015 voorziet verdere investeringen ten bate van mineralendeterminatie voor de leden.
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding.
Hugo Deplus heeft ontslag genomen als controleur van de boekhouding wegens gezondheidsredenen. We
danken hem voor zijn jarenlange inzet. Raymond Dedeyne heeft de boekhouding gecontroleerd en heeft geen
aanmerkingen. De Algemene Vergadering keurt de boekhouding goed.
4. Aanpassing statuten
De aanpassing van de statuten kon op vergadering in januari 2015 niet goedgekeurd worden wegens onvoldoende aanwezige effectieve leden. Het punt is daarom terug opgenomen op de agenda van deze vergadering. Er geldt dan geen aanwezigheidsquorum. De algemene vergadering keurt het voorstel goed om artikel 1
van de statuten aan te passen als volgt : 'Art. 1. De vereniging heet 'Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen vzw', of ingekort 'Mineralogische Kring Antwerpen vzw', afgekort als 'MKA vzw' ".
5. Verkiezing raad van bestuur
Vijf bestuurders waren uittredend : Paul Van hee (voorzitter), Guido Rogiest (ondervoorzitter), Paul Bender en
Ineke Van Dyck (beide 4 jaar verkozen), Rik Dillen (ontslag genomen als bestuurder wegens vele andere bezigheden).
Guido Rogiest heeft zich wegens gezondheidsredenen niet meer kandidaat gesteld. We danken hem voor zijn
jarenlange inzet ! Rik Dillen blijft als vanouds actief als redacteur van Geonieuws.
Voor de 5 vacatures hebben zich 5 kandidaten aangemeld zodat geen formele stemming nodig is (alfabetisch): Paul Bender, Etienne Mans, Theo Muller, Ineke Van Dyck, Paul Van hee. De algemene vergadering
gaat hiermee akkoord.
In het uitgebreid bestuur van leden die zich actief inzetten voor verschillende taken (werkgroepen) verwelkomen we als nieuwe medewerkers Bart Heymans (edelsteenkunde) en Paul Mestrom (micromineralen en determinatie). Wie zich geroepen voelt om zich ook in te zetten mag zich steeds aanmelden bij het bestuur !
6. Vaststelling ledenbijdrage 2016.
Het bestuur stelt voor de ledenbijdrage ongewijzigd te laten voor 2016. De Algemene Vergadering keurt dit
goed.
7. Varia.
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De samengestelde microscoop

Theo Muller
Inleiding
In deze bijdrage behandelen we de samengestelde microscoop met zijn verschillende onderdelen.
We bespreken ook de optische principes, die als basis dienen bij het ontwerpen van de microscoop.
Het oog als optisch instrument
Het netvlies van het oog is voorzien van lichtsensoren. Iedere
sensor zet het licht om in een signaal dat via de zenuwbanen
naar de hersenen wordt geleid. In de hersenen worden de binnengekomen signalen verwerkt tot een beeld. De fig.1.1 toont
de belangrijkste delen van het menselijk oog met betrekking tot
dit proces.
Wanneer een persoon met een gezond oog naar een ver afgelegen voorwerp kijkt dan wordt dit door de ooglens scherp op het
netvlies afgebeeld (fig.1.2A). De lens is smal en het beeld relatief klein. De spiergroep rond de lens is volledig ontspannen.
Wordt de afstand tussen het oog en het voorwerp kleiner dan
zal de lens boller en het beeld groter worden. Tegelijk wordt ook de kijkhoek α groter. Blijft de afstand steeds kleiner worden dan komt er een moment waarop het beeld van het voorwerp niet
langer scherp is. De kortste afstand tussen het oog en het voorwerp waarbij het beeld nog altijd
scherp is, wordt 'minimum afstand van scherp zien' of nabijpunt genoemd (fig.1.2B).
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Het oog is het optisch instrument waarmee we op onderzoek gaan. We gebruiken het om details te bestuderen in
voorwerpen. Daarbij kunnen we ons de vraag stellen wat
het kleinste detail is dat we kunnen waarnemen. Anders
gezegd wat is de minimum afstand tussen twee punten die
we nog net van elkaar gescheiden zien. We zullen deze
kleine afstand dmin noemen. De waarde van dmin voor de
gemiddelde persoon bedraagt 0,07 mm.
Vaak wordt de term 'oplossend of scheidend vermogen'
gebruikt om aan te duiden in hoeverre een optisch systeem details in een voorwerp kan zichtbaar maken. Een
grotere waarde voor het oplossend vermogen betekent dat
de waarneembare details kleiner kunnen zijn. Het oplossend vermogen is niets anders dan 1/dmin. Voor het oog
wordt het oplossend vermogen 1/0,07 of 14. Naarmate we
Fig. 2.1
ouder worden wordt deze waarde alleen maar slechter
(dmin : 0,1 – 0,2 mm; oplossend vermogen 10 – 5). Deze
waarden zijn onvoldoende om details in een voorwerp zichtbaar te maken. Daarom zullen we optische apparaten met een groter oplossend vermogen gebruiken om details in gesteenten, edelstenen en fossielen te onderzoeken.
Voorbeelden van dergelijke apparaten zijn loepen, microscopen, maar ook een camera met macrolens.
Lenzen.
Een lens wordt gemaakt van een transparante stof, meestal van glas of kunststof. Een bolvormige
of convexe lens zal een parallelle lichtbundel convergeren in één punt, het brandpunt of focus.
Holle of concave lenzen divergeren een lichtbundel; ze hebben een virtueel focuspunt.
Voor de productie van lenzen zijn moeilijk te controleren en te automatiseren mechanische bewerkingen nodig zoals slijpen en polijsten. Dank zij de revolutionaire vooruitgang van technologische
processen is de kwaliteit van lenzen tegenwoordig zeer hoog. Dit betekent niet dat lenzen geen
fouten zouden hebben.

De voornaamste lensfouten
 Sferische aberratie: lichtstralen gelegen aan de buitenzijde van een parallelle lichtbundel evenwijdig aan de aslijn, snijden in een punt dichter bij de lens dan lichtstralen uit het centrum. Zie
fig. 2.1A.
 Coma: het beeld van evenwijdige lichtstralen die schuin ten opzichte van de aslijn invallen,
heeft een druppelvorm of komeetstaart.
Zie fig. 2.1B
 Chromatische aberratie: de brekingsindex voor licht met kleine golflengte
(blauw) en voor die met grote golflengte (rood) zijn verschillend. Hierdoor
kunnen zich kleurfranjes manifesteren
aan de randen van hoog contrasterende
voorwerpen, bijvoorbeeld zwarte tekst
op witte achtergrond. Zie fig. 2.1C.
 Kussenvormige en tonvormige vertekening van het beeld; vooral zichtbaar bij
evenwijdig lopende of rechthoekig snijdende lijnen.
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Lensfouten corrigeren.
Lensfouten kunnen gereduceerd of zelfs geëlimineerd worden door meerdere lenzen te
combineren:

 Doublet: twee lenzen uit verschillende glassoorten worden gecombineerd met de bedoeling de
kleuraberratie voor minstens twee golflengten te corrigeren. Zulke lenzen krijgen de naam
ACHROMAAT.
 Triplet: bestaat uit de combinatie van drie lenzen - ieder van een andere glassoort. Er wordt gecorrigeerd voor drie golflengten. Dit type lens wordt met de naam APOCHROMAAT aangeduid.
 Een lens, gecorrigeerd om de sferische aberratie te minimaliseren, noemt men een APLANAAT.
De constructie van doubletten en tripletten worden gekenmerkt door
combinaties van convexe en concave lenzen en de toepassing van
verschillende glassoorten. Kwalitatief leidt dit tot haast identieke resultaten. Deze complexe lenssystemen krijgen dan namen als apoaplanaat of aplo-achromaat (en ga maar door…). Soms krijgen lensconstructies de naam van de bedenker: Hastings type (fig.2.2.A),
Steinheil type (fig.2.2.B).

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het gebruik van lenzencombinaties. Men mag niet vergeten dat een lichtbundel bij iedere overgang van het
ene medium naar het andere, aan het grensoppervlak onderworpen wordt aan
fenomenen zoals reflectie en breking. Dit leidt tot intensiteitsverlies dat aan het lucht-glas
grensvlak kan variëren tussen 3 en 8%.
De loep: de prestaties van het oog verbeteren.

paragraaf onder ‘Lensfouten corrigeren’ beschreven wordt.

De loep, ook wel de 'Enkelvoudige
Microscoop' genoemd, helpt ons het
beperkt oplossend vermogen van
ons oog te verbeteren. De loepen
gebruikt door biologen, geologen en
gemmologen tijdens het veldwerk of
bij de beoordeling van de zuiverheid
en afwerking van geslepen edelstenen hebben meestal een vergroting
van 10X. De beste loepen bestaan
uit tripletten van types zoals in de

De werking van de loep wordt verklaard in Fig. 3.1. Wanneer de lens zeer dicht bij het oog wordt
gebracht en het voorwerp VV' zich tussen de lens en het brandpunt Floep bevindt, ontstaat een virtueel, rechtopstaand beeld BB'. De grootte van BB' is afhankelijk van de plaats van het voorwerp.
Als het voorwerp in de onmiddellijke nabijheid van het brandpunt staat, accommodeert het oog bijna op de afstand van scherp zien en wordt bijna de maximale vergroting bereikt.
Bevindt het voorwerp zich exact in het brandpunt dan wordt het beeld BB' op een afstand oneindig
afgebeeld en zal het oog zonder accommodatie het beeld vergroot waarnemen. Accommodatie van
het oog is het aanpassen van de ooglens om een voorwerp scherp te zien. Hiervoor bevinden zich
rond de ooglens spiervezeltjes.
De vergroting die op de loep vermeldt staat wordt theoretisch berekend door de afstand van
scherp zien (250 mm) te delen door de brandpuntsafstand van de loep.
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De samengestelde microscoop
Wanneer nog grotere vergrotingen nodig zijn, is
het aanbevolen om een samengestelde microscoop (eng. compound microscope) te gebruiken. Hiermee kunnen vergrotingen van 6X tot
1000X (met wit licht) worden bereikt.

De samenstelling
De samengestelde microscoop bestaat uit twee
lenssystemen, het objectief (3) en het oculair
(1), samengehouden door de tubus (2). Dit
geheel wordt gemonteerd op een statief met
een grove en een fijne hoogteregeling (6).
Onderaan bevind zich een lichtbron (Köhlertype) (5). Tussen lichtbron en het te onderzoeken object bevindt zich een (wegklapbare)
condensorlens met diafragma (7).
Fig. 4.1 toont de polarisatiemicroscoop of petrografische microscoop. Dit type microscoop bevat een aantal accessoires: een polarisator (gemonteerd in het onderdeel 7), een analysator
(8) en een λ-compensator (9). De Bertrand-lens
(10) wordt gebruikt om een conoscopisch beeld
(assenbeeld) van kristalkorrels te bekijken.

Het objectief
Het objectief moet een vergroot, helder en contrastrijk tussenbeeld afleveren
met zo veel mogelijk detail. Om dit te bereiken zijn objectieven opgebouwd
uit verschillende combinaties van lenzengroepen (doubletten of tripletten) om
sferische en chromatische aberratie te corrigeren.
Fig. 4.2.1 toont een objectief met daarop volgende informatie: de vergroting
(vb. 40 x), de mate van correctie (PL: plan-achromaat) en de numerieke
apertuur (0.65). Soms vind men ook nog de vermelding 160 of 170 terug
waarmee naar de optische tubuslengte wordt verwezen (zie afbeelding
4.4.1).
Wanneer de toegepaste correctie voor sferische en chromatische aberratie
niet vermeld wordt, mag men aannemen dat het een achromatisch objectief
betreft dat gecorrigeerd werd voor sferische aberratie voor één golflengte
(meestal voor groen monochromatisch licht). In alle andere gevallen vindt men een vermelding zoals: APO (apochromaat), PL of PLAN, PLAN APO of PL.APO (voor een plan-apochromaat).
Op de objectieven van een polarisatiemicroscoop wordt dit aangevuld met de afkorting POL om
aan te duiden dat de lenzen spanningsvrij zijn. Dit is een vereiste omdat spanning in een transparant materiaal, tussen gekruiste polarisatoren aanleiding geeft tot grillige interferentiefiguren.
Een belangrijke karakteristiek voor een objectief is de hoekapertuur. Dit is de tophoek van een
omgekeerde kegel met als basis de actieve opening van de frontlens en als top het punt waarop
wordt scherpgesteld. Deze kegel beschrijft de hoeveelheid licht die vanuit een punt door het
objectief passeert en beïnvloedt het oplossend vermogen van het objectief. De numerieke apertuur
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(N.A.) is de maat die gebruikt wordt om deze lichtkegel te beschrijven.
De numerieke apertuur wordt berekend uit de formule N.A.= η.sinu.
Hierbij is η de brekingsindex van het medium tussen het voorwerp en
de frontlens en u de halve hoekapertuur.
De numerieke apertuur staat los van de vergroting, maar wordt wel
door de kwaliteit van het objectief bepaald. Zo zal een 40X objectief
beschikbaar zijn met een N.A. van 0,65 en 0,80. Om een N.A. van 0,80
te halen wordt het objectief uitgevoerd als plan-apochromaat met enkele lenzen uit fluoriet.
Bij de biologische of petrografische microscoop worden preparaten onderzocht die afgesloten worden met een dekglas. Dit dekglas, met een
genormaliseerde dikte van 0,17 mm, gedraagt zich als een planparallel
plaatje en beïnvloedt de stralengang. Normaal worden objectieven hiervoor gecorrigeerd. Als dit niet op het objectief vermeld is mag men
aannemen dat geen correctie plaatsvond (zie fig. 4.2.1).

Het oculair
Het oculair is ontworpen om het tussenbeeld
gevormd door het objectief, vergroot af te beelden en werkt als een loep. Het oculair wordt zo
geconstrueerd dat het brandpunt ervan samenvalt met het tussenbeeld. Hierdoor wordt de
kijkhoek vergroot en kunnen de details in het
tussenbeeld, zonder inspanning op een afstand
oneindig worden bestudeerd.
Er bestaan meerdere types oculairen: Huygens,
Ramsden, Kellner, orthoscopische oculairen (fig 4.3.1). Vooral dit laatste type levert oculairen van
zeer hoge kwaliteit.
Een belangrijk kenmerk van het oculair is de uittreepupil (UP in fig. 4.3.2.). Dit is
de lichtvlek op het einde van de lichtkegel die ontstaat uit de convergerende
stralen die het oculair verlaten. De afstand van de uittreepupil tot de buitenste
lens van het oculair wordt pupilhoogte genoemd. Deze is omgekeerd evenredig
met de vergrotingsfactor van het oculair. De pupilhoogte moet voldoende groot
zijn zodat de pupil van het oog gemakkelijk tot op de hoogte van de uittreepupil
kan worden gebracht. Is dat niet het geval dan bestaat de kans dat wimpers en
zelfs het ooglid voortdurend in aanraking komen met het oculair.
Voor brildragers zijn speciale bril-oculairen verkrijgbaar. Deze zijn meestal van het orthoscopische
type met een pupilhoogte van ongeveer 15 mm. Heel vaak wordt een dergelijk oculair voorzien van
een bril-logo.
De UP kan zichtbaar worden gemaakt door een matglas of mat papier op het oculair te leggen en
dit langzaam omhoog te bewegen. Wanneer de doormeter van de lichtcirkel het kleinst geworden
is, kan de afstand tot het oculair worden gemeten ( = de pupilhoogte).
De doormeter van het gezichtsveld (totale beeld dat op het netvlies wordt gevormd), is afhankelijk
van het soort oculair en zijn vergrotingsfactor (Fig. 4.3.3.). Het beeld door een 7X oculair waargenomen is kleiner dan wanneer door een 10X oculair wordt gekeken (zelfde objectief). Algemeen
geldt dat hoe hoger de vergrotingsfactor hoe groter het gezichtsveld wordt.
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Moderne microscopen (zelfs in de prijsgunstige klasse) worden meestal uitgerust met een groothoek-oculair dat een veel groter beeld produceert vergeleken met een gewoon oculair met een
zelfde vergroting. Deze oculairen worden aangeduid door na de vergrotingsfactor de letters WF
("wide field") toe te voegen.
Het oculair moet het tussenbeeld zo volledig mogelijk afbeelden. Wanneer men door verschillende
oculairen (door uitwisseling), maar met hetzelfde objectief, naar het zelfde stukje voorwerp kijkt
valt het op dat er meer of minder van het voorwerpsveld weggesneden (gekropt) wordt. De constructie van het oculair (het type) en de vergrotingsfactor bepalen de mate van kropping.
Fig. 4.3.4 toont wat we te zien krijgen wanneer we door verschillende oculairen naar eenzelfde
tussenbeeld kijken. Een 'gewoon' 10X-oculair cropt het voorwerpsveld veel minder dan een
15X-oculair, maar wel meer dan een 10X WF-oculair.
Een 15X-oculair toont een kleiner oppervlak (= minder informatie) van het tussenbeeld dan
bijvoorbeeld een 10X-oculair. Maar deze informatie wordt wel groter weergegeven (een groter
gezichtsveld). Hierdoor is het wellicht mogelijk dat detailstructuren van het object beter
waarneembaar worden met een 15X dan met een 10X-oculair.

De stralengang.
Het objectief vormt van het voorwerp een omgekeerd reëel beeld (tussenbeeld genoemd) ter
hoogte van het brandpunt van het oculair (diafragma). De werking van het oculair is identiek aan
die van een loep: er wordt een virtueel rechtopstaand beeld gevormd (ten opzichte van het tussenbeeld). De veldlens heeft als functie de lichtstralen die naast de ooglens (7) zouden terecht komen
binnen het bereik van de oculairlens (6) te brengen. Het grootst mogelijke gezichtsveld wordt bekomen wanneer de intreepupil (de opening aan het begin van het objectief) volledig in de oogpupil
wordt afgebeeld. De uittreepupil (UP) van het oculair moet dan ook achter het oculair liggen en
goed toegankelijk zijn voor het oog.
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Het scheidend vermogen
Mineralenverzamelaars zullen meer dan waarschijnlijk hun stukken zo volledig mogelijk willen beschrijven. Visuele waarnemingen zijn heel belangrijk. Details zoals insluitsels kunnen erg klein zijn,
maar zijn karakteristiek voor bepaalde vindplaatsen. Daarom begon dit artikel met een beschrijving
van het oog als optisch instrument. Het begrip "oplossend of scheidend vermogen" werd gedefinieerd maar blijkt voor het menselijk oog laag uit te vallen. Er werden twee instrumenten voorgesteld, de loep en de microscoop, die kunnen helpen bij het visuele onderzoek van kleine details
door deze te vergroten. In deze paragraaf worden de waarnemingsgrenzen van deze apparatuur
onderzocht en beschreven.
Licht afkomstig van een zeer klein object kan bij optische berekeningen beschouwd worden als een
puntvormige lichtbron omdat het object klein is ten opzichte van de focusafstand van het objectief.
Wanneer dit licht doorheen de ronde apertuur van het objectief (of loep) valt, treedt een fenomeen
op dat Fraunhoferbuiging (diffractiepatroon) wordt genoemd. Het beeld dat door het objectief van
dit punt wordt gevormd is geen punt maar een ronde spot omgeven door een aantal concentrische
lichtkringen. De intensiteit van deze concentrische cirkels neemt vanaf het centrum naar buiten
sterk af. De figuur 5.1. toont het diffractiebeeld of Airy schijf, genoemd naar zijn ontdekker.

Fig.5.1. De Airy schijf. Fig.5.2. De intensiteitverdeling van het licht in het beeld gevormd van twee dicht bij elkaar gelegen puntvormige objecten door een positieve lens. De objecten worden volledig gescheiden afgebeeld. Fig.5.3. Wanneer het hoofdmaximum van het ene diffractiepatroon samenvalt met het eerste minimum
van het andere diffractiepatroon zijn de maxima van de twee objecten nog net waarneembaar. Dit is het 'criterium van Raleigh'.

Het criterium van Raleigh levert volgende formule voor de minimum afstand tussen twee punten
die met een objectief nog gescheiden kunnen waargenomen worden: dmin = 1,22.λ / 2.NA.
Wanneer we voor de gemiddelde golflengte 550 nm kiezen (exact halfweg tussen 400 nm en 700
nm, de grenzen van het zichtbaar lichtspectrum) bedraagt dmin = 335 nm / NA. Voor het 40X objectief van Fig.4.2.1. met een NA van 0,65 wordt dmin = 335 / 0,65 of 516 nm (0,000 516 mm).
Het oplossend vermogen voor dit objectief (1/dmin) wordt dan 1 / 0,000516 = 1937; heel wat beter
dan de 14 van het menselijk oog.
We kunnen ons nu afvragen, gebruik makend van dit objectief van 40X, wat de vergroting moet
zijn om met het oog twee punten, op een afstand van 516 nm van elkaar gelegen, gescheiden te
kunnen waarnemen. dmin van het oog bedraagt 0,07 mm (zie paragraaf 1). Delen we 0,07 mm
door 0,000516 mm dan vinden we voor de nodige vergroting 135X. Dit is een onderste grens en
eigenlijk alleen geschikt voor jonge personen. Praktisch nemen we beter 0,2 mm voor dmin waardoor de optimale vergroting op 400X komt. Met het objectief van 40X en een oculair van 10X is dit
mooi haalbaar. Een hogere vergroting heeft geen zin. Men spreekt dan van een "lege vergroting".
Een lagere vergroting haalt niet alle detail uit het beeld van het objectief.
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De scherptediepte
Neem aan dat we scherpstellen op bijvoorbeeld een slijpplaatje van een gesteente. We zullen door
dit slijpplaatje te verschuiven de hele oppervlakte van dit voorwerp kunnen onderzoeken, zonder
dat het nodig is om de scherpte na te stellen. Dit betekent echter niet dat we uitsluitend tweedimensionale informatie waarnemen.
Op de as objectief-scherpstelpunt kunnen twee grenspunten worden gevonden, waarvoor geldt dat
alle zich daartussen liggende punten eveneens scherp worden afgebeeld. Één van deze punten ligt
voor, het andere na het scherpstelpunt. De afstand tussen deze twee punten wordt scherptediepte
genoemd.
De volgende empirische formule beschrijft hoe de scherptediepte kan berekend worden:
0.34
10
10
.
2
Daarin is:
n = brekingsindex, NA = numerieke apertuur, dmin = 250 mm, λ = 550 nm, V = Vergroting
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Belgische mineralogie
in de kijker in Amerika!

Herwig Pelckmans
Elk jaar in februari heeft de Tucson Gem and Mineral Show
(=TGMS; in Tucson, Arizona, USA, in de volksmond de 'Main Show' genoemd) een specifiek thema
voor haar tentoonstelling, en dit jaar was dat 'The Minerals of Western Europe'. Vermits België vrij
centraal gelegen is in dat gebied, kwamen mijn vrouw en ik op het idee om ons land te
vertegenwoordigen met een tentoonstellingskast over "België en Mineralogie". Dus stuurden we
eind vorig jaar een e-mail naar Peter Megaw, de verantwoordelijke van de tentoonstellingen op de
TGMS, om te vragen of hij ons idee zag zitten. Nog dezelfde dag kregen we zijn enthousiast
antwoord: 'Welcome aboard!'.
Het inrichten van zo'n vitrine is echt geen sinecure. Het onderwerp was vrij snel gekozen, maar nu
moest het ook nog uitgewerkt worden. Na een grondige literatuurstudie besloten we ons te beperken tot het tonen van 7 belangrijke Belgische mineralogen en één kristallograaf (*), die volgens
ons van cruciaal belang waren/zijn voor de beschrijvende mineralogie van België en/of voor de
mineralogie in het algemeen. In alfabetische volgorde: Buttgenbach, Cesàro, Deliens, Fransolet,
Hatert, Piret(*), Schoep en Van Tassel.
Voor elk van deze wetenschappers werd eerst het mineraal getoond dat naar hem genoemd werd.
Vervolgens was er een portret-foto van de persoon in kwestie, naast enkele korte biografische vermeldingen. Daaronder monteerden we telkens 3 foto's van mineralen die deze vorser voor het
eerst beschreven had (zie ook de illustraties van dit artikel). Een eenvoudig rekensommetje levert
alvast het totaal aantal gebruikte mineralenfoto's: niet minder dan 32!
Wat de foto's betreft, werd indien mogelijk vooral gekozen voor Belgische mineralen zoals koninckiet of graulichiet-(Ce), naast mineralen van 'Belgisch Congo', onze voormalige kolonie. Niet alleen
Mindat, maar in feite het ganse web werd grondig afgeschuimd op zoek naar de ultieme plaatjes.
Eens de geschikte afbeelding gevonden, werd er steeds toestemming gevraagd aan de fotograaf
voor het gebruik van zijn meesterwerk(en). Dat leidde uiteindelijk tot de medewerking van niet
minder dan 11 fotografen, waarvan 3 Belgen (Paul De Bondt, Roger Warin en uiteraard Eddy Van
Der Meersche) en 2 Nederlanders (Harjo Neutkens en Ko Jansen), maar ook 2 Duitsers, een Zwitser, een Française, een Amerikaan en een Rus!
Eerst dachten we nog een combinatie te maken van enkele representatieve specimens met de
mooie mineralenfoto's, maar toen we de zeer hoge kwaliteit van de beschikbare foto's zagen, bleek
dat concept niet langer haalbaar: zelfs goede specimens zouden al snel verbleken naast al die kleuren- en vormenpracht van de gebruikte foto's. Daarenboven vermeden we zo alle problemen die
het inpakken, uitvoeren, uitpakken, uitstallen, herinpakken, herinvoeren en heruitpakken van (geleende) specimens met zich mee kunnen brengen, en dat zijn er heel wat!
Daarom werd beslist om de bodem van de vitrine te vullen met de diverse boeken en publicaties
die verschenen zijn over de mineralogie van België. Naast de boeken van Malaise en Buttgenbach,
en de beide edities van Les Minéraux de Belgique, was natuurlijk ook het boek Minerals with Belgian Roots van de partij. De jubileum-editie van Geonieuws, integraal gewijd aan de mineralogie van
België, mocht uiteraard ook niet ontbreken en sloot het rijtje af.
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Als rasechte Belg kan je daar natuurlijk geen genoegen mee nemen. Gelukkig was er nog een
beetje plaats beschikbaar, net voldoende voor een grote fles Belgisch bier (met champagnekurk
uiteraard!) en enkele reepjes Belgische chocolade. Beide items oogsten eveneens grote bijval bij
het publiek. Jaja, ook Amerikanen weten best wel wat België aan lekkers te bieden heeft!
Om de opbouw van de vitrinewanden zo eenvoudig mogelijk te houden, besloten we om gebruik te
maken van zwaar papier formaat A4, waarop de foto's bevestigd werden. Per persoon werden er 3
pagina's voorzien (zie foto's). Al deze pagina's werden thuis reeds gemonteerd en opgeborgen in
een map, die vlot in de handbagage vervoerd kon worden. Uiteraard waren we beperkt door de
binnenafmetingen van de vitrinekast, die we gelukkig reeds van bij het begin vernomen hadden.
Daardoor wisten we bijvoorbeeld dat de pagina's voor de zijpanelen iets moesten ingekort worden.
Gezien de inhoud van zo'n tentoonstellingskast uiteraard beperkt is, en de vitrine zeker niet door
tekst overladen mocht worden, werd er in de kast ook verwezen naar de MKA-webstek, waar bijkomende informatie over de tentoonstelling terug te vinden was. Zo werd er per mineraloog een korte biografie geschetst, en werden de bijhorende mineralen die te bewonderen waren op de foto's
daar uitvoerig besproken. Al deze bijkomende webpagina's werden door ondergetekende geschreven en vakkundig op het juiste moment op het web gezet door webmaster Paul Tambuyser.
Uiteraard hadden we deze vitrine nooit kunnen uitwerken zonder de hulp van de talrijke fotografen
van wie we foto's had uitgekozen. Aan al deze mensen, alsook aan alle verzamelaars die hun specimens ter beschikking stelden van deze fotografen, onze hartelijke dank. Voorts hebben ook heel
wat mensen algemene hulp/informatie/advies/... geboden. Ook hen wensen we hier nogmaals te
danken.
Tot slot ook een speciaal dankwoord voor mijn vrouw. Zonder haar algemeen advies, haar goede
smaak en haar continue steun zou het project ongetwijfeld nooit afgeraakt zijn.
Heet van de naald: blijkbaar is onze vitrine ook de vakpers niet onopgemerkt voorbij gegaan. Zo
staat er o.a. ook een foto van onze kast in het maart-nummer van Mineralien-Welt!
Net voor het afsluiten van de vitrine, eventjes tijd maken voor enkele foto's. Zodra de kast afgesloten wordt
(op woensdagavond), blijft ze onherroepelijk dicht tot op het einde van de Show (op zondagavond). Het bleef
dus spannend tot het einde: zouden de fotoklevertjes de foto's heel die periode in bedwang kunnen houden,
of zouden ze het begeven onder het warme, maar vooral uiterst droge woestijnklimaat?
Foto © Herwig Pelckmans.
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