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ALBERT VAN HEE
Gent, 3 januari 1920

	

Antwerpen, 13 april 197 6

Op zaterdag 17 april, de dag voor Pasen, hebben we ons bij de

familieleden, kollega' s en bekenden van Albert Van hee gevoegd

am hem de laatste eer te bewijzen . Het zal voor iedereen wel een

openbaring zijn geweest, te ervaren dat deze mens voor zovelen
iets heeft betekend, een sterkend besef voor hen die hem dierbaa r

waren . De waarde van een mens dringt slechts in volle omvan g
tot ons door wanneer we ons, onder de indruk van het definitieve

afscheid, en de plechtige ingetogenheid van het moment, gaan

bezinnen over zijn persoonlijkheid en zijn handelingen . Zolang
hij met zijn gehele aanwezigheid, in de volle omvang van he t

woord, nog in ons midden verkeert is alles immers zo vanzelf-

sprekend .

Voor de Mineralogische Kring van Antwerpen heeft Albert van he e
zeer veel betekend. Hij was een van de stichters . Van het begin

af tot op de dag dat zijn gezondheid het niet meer toestond, is
hij met veel toewijding en zonder pretentie voor de verenigin g

en voor ieder lid, speciaal de beginners en de jongeren, dienst-
vaardig gebleven . Hij is niet gierig geweest met zijn persoon ,

zijn kundigheden en relaties . Hij heeft ekskursies geleid ,
lezingen gehouden, artikels geschreven, raad gegeven en ie behulp-
zaam geweest voor elkeen die bij hem aanklopte voor een informatie ,

een advies of een determinatie. We hebben allen bij hem geleerd .

In het bestuur van de MKA was hij steeds een kostbaar medewerker :
gastvrij, korrekt, kritisch waar het paste en met een haas t
onuitputtelijke bereidwilligheid . Zulks was in overtreffende

mate het geval in verband met onze tentoonstellingen en ruil-

beurzen . Omdat hij veel presteerde had hij ook het recht pres-
taties van anderen te vernehten . Op de laatste vergadering di e

hij bijwoonde, en waar nabeschouwingen over Minerant 75 op d e
agenda stonden, heeft hij zijn mening daaromtrent openhartig

verdedigd . We hadden het voorgevoel dat wat hem toen scheen te
kwellen niet enkel het feit was, dat zijn verwachtingen over de
medewerking bij de organizatie niet geheel waren vervuld, maar

iets dat zijn krachten scheen te ondermijnen en waarvan hi j
misschien nog niet bewust was .
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Wij evenmin . Ziek geworden heeft hij zich binnen de veilige

beschutting van de huiskring teruggetrokken . Met eerbiediging

van die geborgenheid hebben zijn medeleden en vooral zijn

medebestuurel eden elke gelegenheid waargenomen om hun sympati e

te laten blijken .

Albert Van hee was in wezen een integer en bescheiden man, di e

zijn gevoelsleven voor zich hield . Hij heeft steeds geweigerd

voorzitter te zijn maar als ondervoorzitter was hij onschatbaar .

Inzake mineralogie was hij een self-made-man . Hij was gedreven

door een onlesbare belangstelling voor de schatten van de

aardkorst . Een groot deel van zijn loopbaan als ambtenaar

van het Ministerie van Financiën, waarin hij tot de graad vah

Inspekteur van de Douanen en Aksi jnzen was opgeklommen, heeft

hij in Zaire doorgebracht . Vooral in het kopergebied van

Shaba (Katanga) is die aantrekking tot de mineralen ontloken .

Nadien aangesteld in Matadi, heeft hij nog veel waarnemingen

kunnen doen in die streek van het Kristalgebergte en de steen-

groeven aldaar en tot in het naburige Angola . Hij heeft zich e r

niet toe beperkt, mooie stenen te verzamelen (ofschoon hij een

aanzienlijke kollektie had opgebouwd), maar is zich gaan verdiep e

verdiepen in de mineralogische literatuur zodat hij een uit-

muntend kenner van individuele mineralen en hun vindplaatsen ,

de systematiek en speciaal de fluorescentie was geworden .

We zullen hem missen . Zijn nagedachtenis blijft evenwel le-

vendig in onze kring, niet alleen door de vele herinneringe n

aan zijn persoon en onze samenwerking, maar omdat we zij n

naam blijven aantreffen onder de geschriften die hij hoeft

nagelaten en omdat zijn echtgenote, die we bewonderen om haar

toewijding aan de lijdende en thans veel sterkte toewensen ,

en zijn zoon Paul zijn aanwezigheid in ons midden zullen

voortzetten.

Leo Michiels



2 1 .

'VER GADERIN

Op vrijdag 14 mei 1976 om 20 .00 h in het lokaal Ommeganckstraat
26 te 2000 Antwerpen :

voordracht met dia's door de heer W. ISRAEL :

" TREPCA EN ZIJN MINERALEN"

Trepca (Yoegoslavië) is beroemd geworden om zijn prachtige
specirnens van diverse gekristalliseerde mineralen . Vooral
de paragenese van verschillende sulfiden is erg interessant .

De heer Israël bezocht de vindplaats persoonlijk en heeft
een uitzonderlijke verzameling trepca-mineralen .

Zaterdag 15 mei 1.976, van 10 .00 h tot 12 .00 h in het lokaal
Ommeganokstraat 26 te 2000 Antwerpen : JET DVER('=AT)ER.ING.

Een van de voornaamste attributen van de amateur-mineraloo g
is een degelijke loupe . Wat een loupe tot een degelijk e
loupe maakt verneemt u op deze vergadering .

Ruilbeurze n

Outwood, Yorkshire (GB) : op 15 en 16 mei 1976 in de Memorial
Hall Outwood, bij Wakefield .
Inl . : Mr . J . Hagen, 17, Avenue Gardens, Acton, Londen W3 BHA .

Hannover (D) : op 29 en 30 mei 1976, in het Freizeitheim
Vahrenwald .
Inl . : W . Blumenberg/G . Murawski, D-3163 Sehnde 4, Kolbergstrase e
128, Duitsland.

Erkelenz (D) : op 30 mei 1976, in de Stadthalle, Erkelenz .
Inl . : J . Dressen, D--5144 WEGBERG, Freiheider Strasse 77 .

HiíCN T1HOV_ EN (D) : op 7 juni 1976 in het Gemeindehaus Hi ckelhoven .
Inl . : J . Dressen, D-5144 WEGBERG, Freiheider Strasse 77 .

Vindpiaatsenkartoteek

Men vraagt zoveel mogelijk inlichtingen over zoveel mogelijk vind-
plaatsen in volgende laden : Noorwegen, Marokko en het eilan d
Madeira .

Er is ook veel vraag naar Belgische vindplaatsen .
Leden die bepaalde vindplaatsen bezocht hebben kunnen hun opgedan e
kennis en ondervinding altijd kwijt op het volgend adres :

De heer K. Bal, Bisschoppenhoflaan 93, 2100 Deurn e

Wij rekenen op Uw s2ontane medewerking voor het welslagen van
dit schitterend initiatief .
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International Direotory of Micromounter s

In september 1976 wordt de 8e uitgave gepubliceerd van een internatio-
nale lijst van micromount-verzamelaars, d .w .z . verzamelaars van micro-
specimens die meestal met de mikroskoop bekeken worden .
In deze lijst van verzamelaars worden ook handelaars in micromounts ,
gereedschappen en micromount-doosjes opgenomen .
De prijs zal waarschijnlijk ongeveer 1 à 2 US * zijn .

Uw naam kan gratis warden opgenomen in deze lijst . Indien U wens t
vermeld te warden schrijft U een kaartje met naam en voornamen, volledi g
adres (met bus- en postnummer) aan H . Dillen, Ripstraat 108 te 278 0
Sint-Gillis-Waas (Tel . 031/70 .60.07), en dit voor 15 mei 1976 . Na deze
datum is inschrijving in géén geval nog mogelijk .
Exemplaren van deze lijst kan U op hetzelfde adres bestellen.

Publikaties over de Lengenbach-groeve (Zwitserland )-

	

-

Over de wereldberoemde Lengenbach-groeve (Binntal, Wallis, Zwitserland )
met zijn interessante paragenese van sulfozouten kunnen enkele publi-
katies in klubverband besteld worden :

1. "Die Mineralfuncdstelle Lengenbachg Binntal t", S . Graeser ,
Schweiz . Min . Petrogr . Mitt . 55(1), 143-149 (1975) .
Prijs : ongeveer 35 á 40 BF.

2. "Uber einige mineralien der Grube Lengenbach", W . Nowacki .
Gebundelde overdruk van verschillende artikels uit Urner Mineralien--
freund 1969-1970, met talrijke foto's, waarvan vele in kleur . 52 blz .
Prijs : ongeveer 100 à 120 BF .

3. Die Mineralfundstelle Lengenbach im Binnatal", overdruk uit he t
Jahrbuch des Naturhietorischen Museums der Stadt Bern 1966-1968 "
door de volgende auteurs : H. Stalder, J . Imhof, E . Niggli, S .
Graeser, J . Arnoth, W . Nowacki . 84 blz ., met een zeer uitgebreid e
literatuuropgave . Prijs : ongeveer 150 tot 170 BF .

U kan één of meerdere van deze publikaties bestellen bij H . Dillen ,
Ripstraat 108 te 2780 Sint-Gillis-Waas . De bestelde publikaties zullen
in de loop van augustus-september ter beschikking zijn . Gelieve te
bestellen voor 15 juni 1976 .

The Mineralogical Record

Leden die een voorschot hebben overgemaakt voor dit tijdschrift worden
verzocht nog 259,- over te maken op bankrekening nr . 409-7000711-7 1
t .n .v . de heer P. Van hee, Deuzeldlaan 16/1 te 2120 Schoten .

Biblioteek

Nieuwe aanwinsten :

"Der Mïneraliensammler", W . Lieber, 6e uitgave (1973), Ott Verlag .

"Encyclopedia of Minerals", W . L . Roberts, G.R . Rapp, J . Weber .,
Van Nostrand-Reinhold (1974) .
Wegens de hoge aankoopprijs van dit laatste werk kan dit slechts ter
plaatse geraadpleegd warden in het lokaal .
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