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VERGADERINGEN IN MAAR T
----------------------- Op vrijdag 11 maart 1977 om 20 .00 h in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen
voordracht met

demonstraties
•, M

:
ove r

C R 0 M 0 !? N T S

door H,

Dille n

Verder in dit nummer vindt U het eerste van een reeks artikel s
over micromounts . De volgende aspekten worden behandeld :
wat zijn micromounts ? -- waarom en hoe micromounts verzamelen -hoe micromounts

reinigen, monteren, bewaren, verzenden,

hoe micromounts

bekijken

. . .-

?

TIJDENS DEZE VERGADERING WORDEN GEEN MINERALEN GERUIL D
OF VERKOCHT .

Op zaterdag 12 maart 1977 5 van 10 .00 h

tot 12 .00 h

lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 ANIi47RPFN

in he t

:

J ET_?fDVTRGADERTN G

KONTRII3 TIE 197 7
---------------- Leden die hun kontributie nog niet betaald hebben worden ver zocht zo spoedig mogelijk 300 gP (of 200 PF voor jeugdlede n
jonger dan 18 jaar) te storten of over te schrijven op o .r .
nr . 000-0477954-39 t .n .v .

Mej .

M .L . Boonroy, ' elgiËlei 12.3 ,

bus 14 te 2000 Antwerpen .
Leden die voor 10 maart 1977 niet betaald hebben zullen
verdere nummers van Geo-nieuws meer ontvangen .

c456 n

GEOLOGISCHE REIS NAAR IJSLAN D
Van 16 tot 31 juli 1977 wordt een geologische ekskursie ingericht naar IJsland . De reis gaat per vliegtuig van Luxem-

17 ,
burg naar Reykjavik, en in IJsland gebeuren de verplatsinge n
per speciale autobus . De overnachtingen zijn naargelang van he t
geval voorzien in tenten, berghutten of hotels .
Reissom

: 29 .950 BP

per persoon .

Voor inlichtingen kan U zich in verbinding stellen met de hee r
N, GATLLRZ, Kalve 58, B-9070 WACHTEBBE (Tel . : 091/45 .90 .05) .
R

E E B 3T1R Z EN

T,M .R .A,, ingericht moor de Akadcmi e
6 maart 1977 : ANTWEPPEN (13)
voor Mineralogie V .Z .W . in de Stadsfeestzaal "Kielpark" s
:1ntwarren, van J .0 tot 13,h ,
Sint-BernardeesteeE,wc 1*.
A
.
Van
Kerrebrouck,
J
.
tendrickxstraat 19 ,
:Tal . :
2120 SCHOTEN . Tel . 031/58,52 .55 .
13 maart 1977 : 0 NT (13) : Nautilus, in het Casino (Stadshark )
te Cent . Van 10 .00 h tot 17 .00 h .
Tnl . : W . Bohyn, Biest 16, 9110 SINT--AMANDSBFRr .
091/51 .26 .56 .
Tel .
19 maart 1977 : ZWTJNDR?CHT (NL) . Walburgbal, Hof van Holland 9
NL-ZWIJNDRECHT, van 10 .00 h tot 17 .00 h .,
Tnl . : P . van Baaren, Pruylenborg 336, NL-•ZWTJNDRFC! T
20 maart 1977 : HBID!LAPR0 (D), Rhein-Neckarhalle ; Heidelberg:ppelheim, van 10,00 h tot 18 .00 h .
Inl . : H . Rott, Hauptstrasse 173, D-6803 EDT1`TGE N
27 maart 1977 : WIENER NI3TTSTADT (A), 0GB-zaal, Baumkirchnerring ,
van 9 .00 h tot 16,00 h .
Inl . : Aa Novak, Karl-Palka-f$.sse 4, A-2700 Wiener Neustad t
2--3 april 1977 : MAINZ (D), nheingoldhalle, 9 .00 h tot 18,30 h
resp . 09 .00 tot 17 .30 h ,
Inl . : W . Griss, Tm Herrengarten 8, D-6501 WACKERNHETM .
2-3 april 1977 : T V r EN (A) Hans der Begegnung, K*nigseegass e
A-1060 WTEN . Van 9,00 h tot 17„00 h 1.
Inl . : G . Steger . Himmelbachgasse 2, A-2700 WIENER N?:PSTADT .
9, 10 en 11 april 1977 : LONDON (OB), Poyal Garden Hotel ,
Kensington, High Street, London W8, aan 10,00 tot 19,00 h ,
Znl, : Gem Craft, P .O . BOX 35, Hemel, Hempstead ,
nerts, HP1 1EB . Groot-Brittannië .
ingericht door de Mineral e
: MTNERANT 77,
Antwerpen, in samenwerking met de SpeleoloDeurne, in de Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraa t
Antwer p en .
Openingstijden : ven 8,00 h tot 19,00 h voor de exposanten, va n
10 .00 h tot 18,00 'h voor het publiek, Prijs voor deelname als
exposant : 400,-/m (voer 2 dagen), Leden van de M .K .A . betal e r
slechts 350,-/m .
Inschrijving : H . DTLLRN ; Ripstraat 108, B-2780 Sint-Gillis-Waa s
Tel . 031/70, 60 .07 ,
Algemene leiding : P . VAr HEE, Deuzeldlaan 16, bus 1 .
B-2120 SCHOTEN . Tel . 031/^5 .29 .1 .
7 EN 8 MR T

1977
gische Kring van
gische Stichting
(bij de Meir) te

M I C R O Alf O U N T S
DEEL 1 : wat zijn micromounts ?

H

Dille n

Bekijken we eerst

de etymologie van het woord
"micromounts" betekent niet "kleine bergen", maar de term is afgeleid van het Griekse "Mikros" (klein) en het Engelse "t o
mount" (monteren) .
Micromounts zijn dus erg kleine specimens van mineralen, va n
enkele mm tot ongeveer 1 cm, die gewoonlijk gemonteerd gepresenteerd worden ,
d 3
Thumbnails (afgekort : TN) zijn iets grotere specimens
cm) . Beide termen worden nog al eenti door mekaar gebruikt . D e
oorsprong van het verzamelen van micromounts vinden we in d e
Verenigde Staten . Daar bestaat reeds een micromounts-traditi e
.
van meer dan 100 jaar, en thans bestaan er grote clubs van
zgn . micromounters, met eigen tijdschriften en vergaderingen .
In Europa is het verzamelen van micromounts van eerder recent e
datum (1C d 20 jaar), en dit acpekt van onze hobby wordt hie r
ook veel minder algen. een beoefend dan in de Verenigde Staten .
Ren fout die naar onze mening door so=ige buitenlandse club s
wordt gemaakt is het feit dat men daar niet spreekt van ee n
mineralenverzameling, naar van een micromounts-verzameling ,
alsof men geen mineralen, naar formaten verzamelt .
Inderdaad, wanneer men een specimen wenst voor een mineralen-verzameling, dan komt eerst en vooral het mineralogisch aspekt naar voor, en niet het formaat . Soms zal het het een
micromount zijn, soms een groter specimen dat de voorkeu r
geniet .
Als je een aantal specimens van en mineraal ziet liggen, da n
kies je toch niet dat stuk dat toevallig in een of ander doosj e
past, maar wel kwalitatief het beste epecime-n .
Anderzijds is het een misvatting van vele klassieke mineralen';

verzamelaars dat een specimen zo groot mogelijk moet zijn,
Degenen die micromounts besc .aouwen als 'afval in doosjes "
hebben nog nooit micromounts van goede kwaliteit r'endechti g
bek enen .
Konklusie

: wij verzamelen geen formaten, maar mineralen ?

en
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het zal van elk specifiek geval afhangen of we ons een micro.,
mount of een groter specimen zullen aanschaffen .
Nu is het wel zo dat je, om micromounta ten volle te genieten ,

over een

(liefst goede)

stereocnikroskoop moet beschikken, o f
ten minste over een goede loupe (hierover meer in een volgen d
hoofdstuk) .
Wat zijn de voordelen van micromounts ? in de eerste plaat s
zijn van sommige, uiterst zeldzame mineralen geen grote specimens verkrijgbaar ; het is trouwens zo dat velen onder U
micromounts bezitten zonder het zelf te weten . Mineralen al s
franckeiet, kipushiet, marriet e .d, zijn moeilijk of niet t e
krijgen in een groot formaat en als men ze dan vindt ligt d e
prijs of ruilwaarde uiteraard astronomisch hoog, In dit geva l
is men dus gewoonweg op micromounts aangewezen .
Anderzijds zijn mikrokristallen van minder zeldzame minerale n
over hot algemeen veel gaver .inn grote exemplaren ,
Weer ligt de prijs van grote perfekte kristallen soms er g
hoog, terw :?- l perfekte mikrokr_, .stallen in vele gevallen nie t
eens als zodanig herkend worden ,
T3en bijkomend voordeel is het feit dat mi .cromouxits uiteraar d
veel minder ploats in beslag namen dan hun grotere broers .
Dit is natuurlijk op zichzelf geen reden om micromounts-fan
te worden ! Verder is het opsturen ven micromounts heel wa t
eenvoudiger dan van grote spec :Lnieno : dit is vooral van belan g
belang voor ruilpartners in everzEe e gebieden als Brazilië ,
Australië, Zuid-Afrika, Men kan dn mineralen per luchtpos t
verzenden, zonder formaliteiten er ; met een minimum aan onkost e
Micromounts laten zich gemakkelijk ordenen en klasseren .
Ook bij het zelf zoeken van mineralen bieden micromounts voordelen : een vind p ia rtt s mag nog zo doorzocht en doorwoeld zijn ,
maar micromounts vindt reen neg steedu genoeg voor ganse generatie s
Door het leren werker met de mikroskoop krijgt men daarenbove n
veel meer oog voor het detail, men neemt de gewoonte aan d e
specimens veel zorgvuldiger te bekijken, en hoe vaak ontdekke n
we geen vrij zeld .zsam mi ?raai op een specimen van een ande r
mineraal ? Zo vond ik big toeval eens een prechtig kristal va n
mangaandiaspoor op een vrij groot stuk bixbyiet-XX .

19
Een verzameling met micromounts (dus niet

een verzamelin g

van micromounts) wordt natuurlijk pas bruikbaar wanneer a l
die kleine broze specimens zorgvuldig gemonteerd worden i n
een geschikt dooeje, Wanneer we een specimen van enkele mm tel kens met de hand, of, erger nog, met een harde pincet moete n
beetnemen, wordt het vrij spoedig onherroepelijk beschadigd .
Vooral micromounts moeten stofvrij, t .t .z . in een geslote n
doosje bewaard worden .
Door de mikroskoop wordt de kleinste beschadiging een enorm e
breuk, het minste stof wordt een woestijnlandschap .. Het i s
als bij een muziekinotallatie : voor een goede weergave moo t
men over perfekt kras- en stofvrije fonopleten beschikke n
Verder komt het monteren ook ton goede aan de algemene presentatie ; ongemonteerde micromounts gaan al vlug op afval gelijken ;
In volgende afleveringen zullen we het o .m, hebben over stereo mikroskopen, het voorbereiden van micromounts het monteren ,
klasseersystemen, enz .

"DRR MIuROM0UN1t'f
l
Alex Kipfer, Ott Verlag, CH-TIUN . (l972) . 212 pp ., 20 pp .
zwart--wit foto's,
pp ., kleurfoto's, 16 X 23 cm, prijs (1974 )
33 .80 SF .
Inhoud ; wat zijn micromounts .? - voordelen - micromount s
zoeken, kopen en ruilen - gereedschap
reinigen formatiseren - monteren,- bewaren - identificeren vaklittcratur-r - loupes - mikros klasseersystemen
kopen .
Het zeer goed verzorgde boek geeft een goed overzicht van de ve r
verschillende asoekten van vet verzee elen_ van micromounts . D e
auteur is zelf een wereid!-eroemd micromou-itverzamelaar, zoda t
heel wat praktische tips en werkwijzen in het boek verwerk t
zijn, die vooral voor beginners-micromoun17ero nuttig kunne n
zijn .
Wat het identificeren betreft worden n- teraard geen specifiek e
gevallen behandeld ; hiervoor bestaan er andere werken .
U kan een exemplaar bestellen door overschrijving van een
voorschot van 400,- £P op p, x°, nr . OGO-029i 704-25 t .n .v .
H . Dillen, Ripstraat Zou te B-2780 S, t-0illi s-Waas . Het boe k
zal waarschijnlijk iets neer dan 500 .- kosten, en zal i n
augustus beschikbaar zijn .
:den exemplaar kan ingekeken worden tijdens de voordracht ove r
micromounts op 11.rmaart a , s

O
Het werkjaar 1976 van de M .K .A .
-----------------------------Tijdens de vergadering van 11 januari jl . heeft de voorzitter ,
min of meer voor de vuist weg, en aan de hand van beknopte gegevens, zijn gebruikelijk jaaroverzicht voorgedragen . Het hieronder volgende jaarverslag is geen letterlijke weergave va n
deze toespraak . Het berust evenwel op dezelfde gegevens, di e
voorkomen in de berichten, verslagen en publikaties van on s
werkjaar 1976 .
Over de lede n
De vereniging telt op dit ogenblik 160 leden . Zoals het ook d e
voorgaande jaren het geval was, overtreft het aantal van d e
nieuwe toetredingen dat van de verliezen . Kwantitatief blijf t
de M .K .A . vooruitgaan . De kwalitatieve vooruitgang zal moete n
blijken uit het vervolg van ons verslag .
We dachten goed te doen met enkele persoonlijke aangelegenheden van sommige leden te noteren omdat ze een licht werpen o p
het leven van onze kring .
in de eerste plaats willen we de nagedachtenis van onze op 1 3
maart 1976 overleden ondervoorzitter, wijlen Albert Van hee ,
in herinnering brengen . In de leeftijd van 56 jaar ie hij ontvallen aan de genegenheid van zijn familie en aan de vriendscha p
en achting van zijn kollega's en bekenden . Hij gedroeg zic h
als een eenvoudig en aktief mens . Maar bij zijn uitvaart is gebleken wat Albert Van hee voor zeer velen heeft betekend .
De M .K .A . is hem veel verschuldigd . Hij was medestichter va n
de Mineralogische Kring . Vooral door zijn medewerking aan he t
bestuur heeft hij onschatbare diensten bewezen aan de verenigin g
en aan individuele leden .
Voorts hebben we met vreugde vernomen dat ons medelid Pau l
Plinke tot doctor in de wetenschappen is gepromoveerd op ee n
proefschrift over ijzerertsen . Korte tijd nadien, namelijk o n
12 november s is hij in het huwelijk getreden met Marie- Jeann e
Van Thienen . Hij heeft dit met mineraalgezinde humor aangekondigd .
Ook hebben we met genoegen de naam van onze medewerker Pau l
Tambuyser aangetroffen in het tijdschrift "American Minoralo gist", als een van de vier co-auteurs van een bijdrage onde r
de titel "High-resolution electron microscopy of dumortierite "
en betreffend een onderzoek dat werd uitgevoerd onder de auspiciën van de associatie RUCA-SCK .

Ons medelid Herman Weyns heeft van 20 tot 27 november in Gale rij Binnenhuis, Pozier, Antwerpen, een tentoonstelling va n
juwelen van eigen ontwerp en produktie met sier- en edelstene n
gehouden .
Frans Michiels heeft lezingen gehouden over een geologisch onderwerp .
Tot slot feliciteren we Ria en Rik Dillen met de geboorte va n
hun dochter, drie dagen voor Nieuwjaar, net op tijd om de fis kus een voordeel te ontfultselen 1
Met ekskuses voor onvrijwillige vergetelheden Z
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Bestuu r
Met Uw goedvinden zal het huidige bestuur aanblijven tot onz e
vereniging officieel rechtsoersocuiligkhei.d zal nebben en ee n
raad van beheer van de nieuwe V .Z.1Q, zal verkozen zijn .
Wel zijn in de Toop van het werkjaar de samenstelling en taakverdeling van Uw bestuur licht gewijzigd . Paul, Van hee heef t
de taak van koordinator ven tentoenstellingen en ruilbeurze n
op zich genomen . Ze werd vermeden dat na het overlijden va n
Albert Van hee er een voelbare leemte in het beleid zou ontstaan . De titel van ondervoorzitter ia evenwel vakant gebleven .
Als een gevolg van zijn beroepsverplichtingen in Nederland ko n
Paul Tambuyser de funktie vara sekretaris niet langer uitoefe nen . Hierin werd voorzien door een verwisseling van take n
Rik Dillen heeft het sekretariaat c, .. zich willen nemen terwij l
Paul Tambuyser nu instaat voor de reiaktie van Geode ,
Voorts heeft Mathieu De Bruyn aanvaard deel te nemen aan onz e
bestuursvergaderingen die eveneens door onze bibliotekaars ,
Lucie Van Coethen werden bi ; 7,ewoond, Ben jarenlange aanwezi g
heid in uw bestuur is die van Mej ., ?arie•-f,ouise Boonroy, di e
met even grote nauwgezetheid als bescheidenheid over onze financies waakt .
Ook in 197e is hot gebleken dat die lijst geen beperking vorm t
voor de spontane med..ework,ing aren. : t:entoornstel lang of ander e
taken . We d .urvan geen narren citeren uit- vrees er te v•erge.ten .
Bén uitzonderinge noch .tanu, namelijk, onze waardering voor d e
gastvrijheid die uw bestuur heeft genoten om te vergadere n
in de huiskring van de Heer erg Movrolw Tarab.uyvser en va n
Mevrouw Van hee .
De Heer en Mevrouw Tambuyser, z» ln wij d r..renbeven denkbaar voo r
het feit dat zij er ledere .:! .anzi,d _r .auwgezet voor zorgen da t
Geo-Nieuws zijn weg vindt naar U, leze r
R echtsaersoonlijlrhei d
Voortbouwend op een ontwen, van willen onze ondervoorzitte r
Albert Van hee heeft i ,bea taur deze tr'at herhaaldelijk bijgeschaafd en vervolledigd aan de hand vn de wet van 57 jun i
1921 en van de li trer .'t.uur ter zak . Dit gree•ps ;:rerk heeft ge leid tot een onteer p dat in Goonieiiw
o ptember 1976, aan he t
oordeel van de leden werd onderwerpers„ enkele leden hebben verbeteringen aan de tekst vcorge-teld . -liermede wordt op verantwoorde wijze rekening gehouden, zodat we we ;Bira over een handvest zullen beacbfikken;, dat trouwens nog eens door een rechtsge leerde werd hekenen, en dat dan gereed is voor publikatie i n
het Belgisch Staatsblad, 'ec-rst moet evenwel de stichtingsakt e
worden ondertekend .. Wc hebben cp 1J allen cen beroep gedaan o m
te verklaren win zich opgeeft als efrektie .f lid, kandidaa t
beheerder of gerican aL, toetredend lid . We hebben 53 ingevuld e
antwoordformulieren teruggekregen dit is ruim één derd e
van het ledental Dit aanviel van 53 behelst t',9 effektieve leden, waaronder 1 kandidaat-stichter, resp, 10 kandidaat-beheerder, en 24, toet .; eáenda :!_,“e-z, We hadden de voorzorg ge nomen, te stellen det du leden die ri ;l c̀ antwoordden zonde n
worden aangezien als toetreden .sde 3edort van de nieuwe V .Z .W ,
Uw bestuur kan zich met di p respons vae-genoegen, Toch zoude n
we de leden, die het totnogoe hebben verzuimd, willen op het

hart drukken dat er voor de achterblijvers nog enkele weken overschieten om hun wensen kenbaar te maken . Maar dan niet lange r
talmen 1 We danken alle leden die op de ene of andere wijze hebbe n
gereageerd .
Vergaderinge n
------------ Uw bestuur heeft een 15-tal vergaderingen gehouden . Buiten de dagelijkse beleidskwesties waren er twee belangrijke onderwerpe n
aan de orde : de nieuwe statuten en de tentoonstelling .
3r werden 11 maandelijkse ledenvergaderingen georganizeerd, t e
weten 5 ruilvergaderingen, 5 voordrachtavonden en één avond gewij d
aan de bespreking van de nieuwe statuten ,
Voorts tellen we 10 maandelijkse samenkomsten voor de jeugdlede n
op zaterdagvoormiddag . Onze dank en waardering gaan naar de lede n
die zich met de leiding van dat interessant werk gelasten .
-----D e vijf lezingen, dir in de regel gepaard gingen met de projekti e
van diapositieven, resp, met demonstraties genoten een ruim e
belangstelling, bijna zo groot als voor de ruilavonden . Hieronde r
volgen de data, naam van de sprekers en onderwerp .
13 februari ; Rik Dillen, "X-straal . diffraktometrie voor het identificeren van mineralen "
12 maart : .Frans Michiels : "Fossielen in hun omgeving "
9 april : Pierre De Strooper : "De problemetiek van de vindplaatsopgave "
14 mei : Willy Israël : 'Trepca en zijn mineralen "
10 december : Theresa rolvoet : "De Cate d'Opale, een geologisch e
wandeling van 3oulogne naar Calais "
Publieke manifestatie s
Onze jeugdleden hebben voor een semi-publieke manifestatie gezorgd door hun wedstrijd met collages over een mineralogisch onderwerp naar keuze, die bestemd walen voor een tentoonstelling i n
het natuurwetenschappelijk museum van de S .S .D, in Deurne .
Aan acht deelnemers werden prijzen uitgereikt tijdens de S .S .D .
ruilbeurs van 12 september .
Vermeldenswaardig is deze ruilbeurs van de S .S,D ., traditionee l
tijdens de bevrijdingsfeesten van Deurne . Onze samenwerking me t
de S p eleologische Stichting Deurne bestond bij die gelegenhei d
in de aanwezigheid van een uitgebreide eekretariaatsstand en d e
deelneming van talrijke leden als eksnosant .
De grote manifestatie van het jaar was onze derde tweejaarlijks e
tentoonstelling van mineralen en fossielen, Zo ging van 6 to t
11 november door in de zaal ^dw . Keurvels van de Koninklijk e
Maatschanoij voor Dierkunde van Antwerpen, Het aantal bezoeker s
was moeilijk te schatten, o .m . omdat de toeloop bijzonder groo t
was tijdens de pauze van koncerten in de Koningin Flisabethzaal ,
waarvoor de tentoonstelling ook 's avonds toegankelijk was gesteld . We schatten meer dan 200 bezoekers . Verscheidene aanwezigen, namelijk voorname mineralogen en geologen, hebben on s
verzekerd dat onze teiltoonetelling de mooiste was die we totnogto e
hebben ingericht . Het welslagen van deze manifestatie is te danken aan de kwaliteit en de prozentatie van de talrijke inzendingen,
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aan de wetenschappelijke inhcud van de tematische opstellin g
maar vooral aan de geest van spontane medewerking onder d e
talrijke medewerkers en deelnemers, waaronder ook de S,S .D .P .W .D ., en last but not least, het organizatorisch talent va n
de kobrdinator Paul Van hee .
Publikatie s
Geen groepsverband van mensen bestaat zonder kommunikatie . Ook
de M .K,A . is aan die sociologische natuurwet onderworpen .
We hebben steeds kommunikatie bedreven, o .m . door middel va n
circulaires, uitnodigineen voor vergaderingen e .a.rn, Nu hebbe n
we uit de struktuur van de posttarieven geleerd dat we uw lidgeld profijtiger besteden door onze kommunikatie te organizere n
in een bepaalde periodieke vorm . Zo is dan ons tijdschrif t
Geo-Nieuws ontstaan Want we hadden helemaal niet het voornemen ,
de plejade tijdschriften in Vlaanderen nog eens met een eenheid te vergroten . Het was alleen uit zuinigheidsoverwegingen .
We konden evenwel de inhoud niet langer beperken tot zakelijk e
klubberichten . Rijgevolg zijn we begonnen met een paar pagina' s
mineralogische lektuur en informatie bij te voegen . P[et he t
profijt van 1 .90 fr . Der nummer gaat dat best : Om over na t e
denken : hoe een tijdschrift ontstaan kan í Vind je Geo-nieuw s
interessant ? je kan er zelf ook iets aan doen : komaan met j e
kapij 1
Dras

jaarboeK Geode 75 vormt nr 2 in de reeks

die met Geode 7 4

was gestart,, Het toont goede vooruitgang tegenover verlede n
jaar : betere druktietode, meer tekst (12 p pag, tegen 79 pag .
in 1974), meer medewerkero
10 auteursnamen tegen 5 in 1974) ,
neer illustratie . De redactie van Goede streeft naar een harmonische verhouding -russen wetenschappelijke en vulgarizerend e
artikels, zodat elk lid iets naar zijn gading vindt in he t
jaarboek . We hebben ook buiten onze kring ernstige belangstel ling voor Geode 75 waargenomen ,
Laten we in dit hoofdstukje toch ook her prourammaboekje voo r
de tentoonstelling vermelden Naast de voor kostendekking nodig e
publiciteit en de informatie over de tentoonstelling bevat di t
brochuurtje een aantal lezenewaardige artikels . Het boekje wer d
kosteloos aangeboden aan de bezoekcrs 4
Diensten aan de lede n
Ludo Van Goethem heeft in het novembernnmmer 1976 van Geonieuw s
een lijst van 50 titels laten Verschijnen . Dit bewijst welk belang onze biblioteek heeft gekregen . Die boeken, evenals d e
tijdschriften, werden geregeld ontleend, met uitzondering va n
enkele kostbare of onmisbare naslagwerken, die ter plaats e
worden geraad p leeg d
Ons medelid Karel Bal is 'edert meer den een, jaar bezig met he t
aanleggen van een kertoteex van vtnd laatsen . Volgens zijn jaaroverzicht in Geonieuws, november 1'J76, beschikt de M .K .A . romenteel over ongeveer 300 steekt:aercten met ongeveer 500 vindplaatsen en hebben in 1926 fee 25--tel leden een beroep gedaan o a
deze dienst .
De dokumentatiedienst werd op het einde van het jaar ingesteld .
Langs deze dienst kunnen onze leden . tegen vergoeding van de onkosten, Potocopies verkrijgen van publi',atiee die zich bevinde n
in binnen- en buitenlandse bib .'_icteken„

24
Door samenaankoop hebben onze leden zich ook weer in het afge lopen jaar doosjes, tijdschriften en boeken tegen gunstvoor waarden kunnen
namelijk een drietal publikaties ove r
Lengenbach, Mineralogical Record„ Glossary of Mineral Specie s
en Les Minéraux de Belgique . Dit laatste werk berust grotendeel s
op het oorspronkelijk beek van H . Butgenbach (1947) dat seder t
lang niet meer verkrijgbaar ia, Toch hebben onze leden moete n
vaststellen dat sommige vindplaatsen die ze kennen er niet i n
voorkomen . Zo er een latere uitgave komt zal die grondige r
moeten worden voorbereid, wil het werk een Belgische "Lacroix "
zijn . Toch heeft het boek zijn waarde .

aanschaffen,

^ksterne betrekkinge n
We hebben, uit naam van de M,K,A, als een bij het stadsbestuu r
geregistreerde vereniging, aan het Kollege van Burgenmeeste r
en. Schepenen van de Stad Antwerpen ons rouwbeklag betuig d
naar aanleiding van het overlijden van Burgemeester Lod e
Craeybeckx in Juli 1976 ,
Onze betrekkingen met de Kulturele Raad van de Stad Antwerpe n
staan momenteel op een zeer laag pitje . Reeds in 1975 hadden
we, met het oog op een oprichting van de raad, positief gereageerd op het verzoek van het Stadsbestuur en een lijvig dossie r
over onze A .P .A . ingezonden . Men heeft ons dan laten weten dat
de Kring niet kon in aanmerking komen als lid van de algemen e
vergadering bij de oprichting van de Raad . Nadien hebben we dan
nog een brief met vragenlijst van de V .Z .W . Schelde-Dijle i n
verband met kulturele wijkcentra gekregen . We hebben nog een s
positief gereageerd . In mei 19')6 hebben we een derde circulaire .
ditmaal van de Kulturele Raad zelf, ontvangen waarin ons wer d
gevraagd een jaarverslag in opgelegde vorm aan de erkenningskommissie te zenden, "indien we menen te voldoen aan de gestel de erkenningsvoorwaarden" . Zoals iedereen hadden we nogal uiteen lopende kommentaar over de ontstaansgeschiedenis van de Raad gelezen . Uw bestuur heeft daarover gepraat met als besluit dat w e
er niets bij verliezen met nog een tijdje te wachten en uit t e
kijken vooraleer een definitieve stap te zetten in deze aan -

gelegenheid .
Overigens zijn onze betrekkingen met het Kollege en de Stads1liensten hartelijk e:^ vruchtbaar .
De relaties met de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde va n
Antwerpen, onze gastheer en die van andere verenigingen in he t
kontaktkommitee, zijn uitstekend . We hebben nogmaals ondervond : n
met de organizatie van onze tentoonstelling . Van onze kant hebbe n
we bij die gelegenheid de Zoo bedacht met een bijdrage voor he t
nieuwe apengebouw .
De verstandhouding met analoge verenigingen varieert volgens he t
geval en van onze zijde zo positief mogelijk . Ze is in het algemeen goed te noemen . We hadden vooral een goede samenwerkin g
met S .S .D.-P .W .D . (i .v .m . hun september-ruilbeurs in Deurne e n
tentoor stn I 1 _ .5 , de Nederlandse kring Gea-West Brabant en Nautilus, Gent . De M .K .A . is steeds aangeslote n
bij de V .F .M .G ., Heidelberg .

onze eigen

