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mka-kalender 
 
Vrijdag 6 december 2002 

 

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h.  

 
In september reisden 19 deelnemers onder leiding van Paul Vandevelde naar Namibië voor een 
reis, die zo boeiend was dat zowat alle deelnemers onmiddellijk terug zouden vertrekken... De 
deelnemers hebben hun allerbeste dia's geselecteerd voor een presentatie. Je zult kunnen 
meegenieten van de mineralogische excursies, de prachtige natuur en... de grappigste opnamen. 
Ook een aanrader dus voor degenen die er NIET bijwaren ! 
 
 

Vrijdag 13 december 2002 

 
Maandelijkse  vergadering, deze keer NIET in zaal “OP-SINJOORKE”, maar in een au-
ditorium van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen “RUCA”, lokaal U025, Groenenbor-
gerlaan 171, Antwerpen (Wilrijk) [zie plan op p. 229]. Deze maand bieden we u een 
uitzonderlijk programma aan. Noteer deze datum nu reeds in uw agenda met 5 sterren ! 
Trommel ook al uw (mineralogische) bekenden op, want iedereen is welkom. Het wordt 
weer een spetterend MKA-gebeuren ! 
 
20.30 h 
 
 
 
 
 
 

 
Wie zich ooit al eens afgevraagd heeft wat een elektronen-
microscoop is en hoe het ding in feite werkt, komt er 
vanavond alles over te weten ! Dr. Herman Lemmens is 
naast fysicus ook reeds enkele jaren MKA-lid, en zal ons 
met veel plezier en kennis ter zake uitleggen wat je met 
zo'n toestel allemaal (niet) kan doen. Een unieke 
gelegenheid om in verstaanbare taal een heel pak wijzer te 
worden over een techniek die een ware revolutie in het we-
tenschappelijk onderzoek van de 20ste eeuw teweeg-
bracht! Uiteraard niet te missen, want... 
 
Na de voordracht hebben we de unieke gelegenheid voor 
een bezoek aan het EMAT laboratorium van de Universiteit 
Antwerpen waar we met de instrumenten die Herman in 

Herman LEMMENS met 
"Elektronenmikroskopie" 

met aansluitend een bezoek aan het laboratorium voor 
elektronenmicroscopie van de Antwerpse Universiteit 

MKA-reis naar Namibië 2002 
Diavoorstelling door de deelnemers 
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zijn voordracht heeft toegelicht kunnen kennisma-
ken.  Het EMAT laboratorium is een van de belang-
rijkste centra voor materiaalonderzoek met behulp 
van transmissie elektronenmicroscopie in de we-
reld.  Het werd opgericht door onze erevoorzitter, 
Prof S. Amelinckx, die op 30 oktober laatstleden 
zijn 80-ste verjaardag vierde, en staat nu onder lei-
ding van de professoren  J. Van Landuyt en G. Van 
Tendeloo.  Ook de professoren D.Van  Dyck en D. 
Schryvers behoren tot de onderzoeksgroep. We 
mogen ook niet vergeten dat een aantal leden van 
de MKA, al dan niet in een vorig leven, in dit labo-
ratorium onderzoek verricht hebben. Op de foto 
links zie je het meest spectaculaire toestel, de 
JEOL JEM-1250, met een versnellingsspanning 
van eventjes 1 250 000 volt. Je krijgt niet alle da-
gen de kans om zo'n belangrijk onderzoekscentrum 
in dit vakgebied te bezoeken ! 
 

 
 

Zaterdag 14 december 2002 
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Onderwerp : practicum spectroscopie 
We gaan vandaag met de spectroscoop aan de slag. Eerst herhalen we nog even de 
theoretische achtergronden van de spectroscopie in het zichtbaar gedeelte van het 
spectrum. Dan volgt een overzicht van de belangrijkste punten waarop men tijdens het 
gebruik van de spectroscoop moet letten. Tenslotte gaan we met zijn allen een aantal 
edelstenen onder de spectroscoop bekijken. Nieuwkomers, laat u niet afschrikken want 
het blijft tenslotte allemaal een kwestie van veel oefenen. 
 

 

 

Vrijdag 13 december 2002 : praktische informatie 

 

Deze maand worden er geen mineralen aangeboden voor ruil of verkoop ; er is dus ook 
geen mineraal van de maand. 
 
Aanbevolen parking : parking 2 (ingang is wel moeilijk te vinden, vanaf de hoofdinrit is er 
"legaal" niet te geraken, de inrit is wat verder en nogal verborgen)  
Ingang via de toegangsdeur tussen gebouw U en X (niet via de ingang van vorig jaar ! die 
zal wellicht gesloten zijn). Wegbeschrijving : 
http://www.ruca.ua.ac.be/nl/ algemeen/alginfo/ligging/wegbgroe2.htm  
http://www.ruca.ua.ac.be/nl/algemeen/alginfo/campgroe.htm 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 

 
 
8/12  NL HEERLEN.  Corneliushuis. 10-17 h. Beurs (M-F). 
14/12  CZ PISEK. Prachenske museum v Pisku, Velke nam 114. 9-15 h. Beurs (M). 

<prag.muz@pi.bohem-net.cz> 
14-15/12 D FREISING. Luitpoldhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J). <melati-reisen@t-online.de> 
14-15/12 D KÖLN. Gürzenich Köln-Centrum. 11-18 h. Beurs (E). 
14-15/12 A KATZELSDORF/WIENER NEUSTADT. 9-16 h. Beurs (M-F-E). 
14-15/12 A WIEN. Angererstrasse 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
14-15/12 F SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44). Salle des Marais. Beurs. 

<ml.scellos@wanadoo.fr> 
14-15/12 F CHATEAUPONSAC (87).  Salle culturelle. Beurs. 
15/12  I BUSTO ARSIZIO (VA). Palazzetto dello sport, Via Gabardi 43. Beurs (M-F). 
21-22/12 A WIEN. Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
21-22/12 A KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
21-25/12 RUS SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall "Manege", St. Isaak Square 1. 

Beurs (M-F-E). <info@gemworld.ru> www.gemworld.ru 
11-12/1 F DIJON (21).  Palais des Congrès, Centre Clémenceau. Beurs (M-F-J-E). 
18-19/1 F ORLEANS (45). Parc des Expositions, hall Prestige, rue du Président-Robert-Schuman 

(richting "Zénith"). Beurs (M-F-J-E). 
18-19/1 F DORNACH/MULHOUSE (68).  Salle du Lerchenberg, 11 rue du Cercle. Beurs (M-F-E) 
19/1  D GÖTTINGEN.  Festhalle Göttingen-Weende. 11-17.30 h. Beurs (M-F-E). 
 

Voor andere beurzen begin december 2002  verwijzen we naar het vorige nummer op pp. 209-211.  

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen  
     S schelpen E edelstenen 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de redaktie 
van Geonieuws, liefst per e-mail.

MMIINNEERRAANNTT  22000033
1100  eenn  1111  mmeeii  22000033

  
  
  

HHaannddeellssbbeeuurrss  
TTwwaaaallffmmaaaannddeennssttrraaaatt  ((bbiijj  ddee  MMeeiirr))  --  AAnnttwweerrppeenn  
hhttttpp::////wwwwww..mmiinneerraanntt..oorrgg//MMKKAA//mmiinneerraannttnnll..hhttmmll  
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mka-nieuws 
 
 

 
Lidgeld 2003 
 

 
 
 

Errata 

 

 
In het oktobernummer stond in het dankwoord de naam van Kreigh Tomaszewski foutief gespeld. 
Sorry daarvoor. 
 
 

Vraag en aanbod 

 
Te koop : prachtige vitrinekast - kleur licht eik - schabben en deuren in glas - verlichting - 
onderkant twee kastjes 1.2 m breed x 0.4 m diep x 2.00 m hoog. Geïnteresseerden nemen 
contact op met de heer Jean Relecom, Zandgroefweg 2A, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, 
tel +32 (3) 6631914, e-mail <jean.relecom@skynet.be> 

  

MMIINNEERRAANNTT  22000033 

 
Op 10 en 11 mei 2003 organiseert de Mineralogische Kring Antwerpen vzw 28ste 
internationale mineralenbeurs MINERANT 2003, in de Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat, 
bij de Meir te Antwerpen. 
 
Indien U als exposant wenst deel te nemen aan MINERANT 2003, verzoeken wij U : 
 Het inschrijvingsformulier zo spoedig mogelijk te zenden aan de heer Albert 

VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21 te 2610 Antwerpen (Wilrijk). 
 Het volledige bedrag (38 €/m) over te maken op BACOB-rekening 789-5795025-69 t.n.v. 

Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Antwerpen d.m.v. 
bijgevoegd stortingsformulier of vanuit Nederland : overschrijving op postgiro rekening 
519110 t.n.v. MKA, Marialei 43, B-2900 Schoten. 

Gelieve naam en adres van de standhouder en het gewenste aantal meter te vermelden. De 
tafelhuur moet volledig betaald zijn vooraleer de inschrijving aanvaard wordt. Inschrijving en 
betaling kan, zolang er plaats beschikbaar is, tot uiterlijk 28 februari 2003.  
 
 

Heeft u uw lidgeld 2003 al betaald ? Vergeten ? 
Doe het dan nù (in ieder geval voor 31 december 2002), 
dan blijft u Geonieuws zonder onderbreking ontvangen ! 
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MINERANT Reglement 

1. TOEGANGSUREN : De zaal (Handelsbeurs, bij de Meir, Antwerpen) is voor de exposanten toegankelijk van 7 tot 19 
uur op zaterdag, en van 8 tot 19 uur op zondag. Voor het publiek is de zaal toegankelijk van 10 tot 18 uur. 

2. INSCHRIJVING : De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier op te sturen aan : A. Vercammen, 
Palmanshoevestraat 21, BE 2610 Antwerpen, en door de betaling van het volledige bedrag op volgende wijze : alle 
landen behalve Nederland : storting op rekening BACOB nr. 789-5795025-69 t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen 
vzw, Palmanshoevestraat 21,  BE-2610 Antwerpen (SWIFT code : BACBBEBB, bankadres : BACOB Bank, Kleine 
Steenweg 1, BE-2610 Antwerpen) ; Nederland : storting op postgirorekening nr. 519110 t.n.v. Mineralogische Kring 
Antwerpen vzw, Marialei 43, BE-2900 Schoten ; internationaal postmandaat wordt eveneens aanvaard.  Cheques wor-
den niet aanvaard. Bankkosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever, eventuele kosten ten laste van MKA dienen 
op de beurs vereffend te worden.  Inschrijving en betaling kan, zolang er plaats beschikbaar is, tot 28 februari.  De ta-
felhuur geldt voor de twee dagen en is ondeelbaar.  De inschrijving impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van 
onderhavig reglement.  De inrichters hebben het recht exposanten te weigeren zonder een reden op te geven. 

3. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur worden terugbetaald indien de 
vrijgekomen plaats alsnog kan worden verhuurd. Bij niet-opdagen op de beurs zonder verwittigen wordt de betaalde 
tafelhuur niet terugbetaald. Wanneer een exposant om 10 uur niet aanwezig is, kan zijn stand door de inrichters worden 
verderverhuurd. De exposanten huren hun plaats persoonlijk en mogen hun plaats niet afstaan of onderverhuren 
zonder akkoord van de inrichters.  

4. VERANTWOORDELIJKHEID : De Mineralogisch Kring Antwerpen vzw neemt geen deel aan ruil of verkoop, maar 
beperkt zich tot het inrichten van de beurs. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag wordt de zaal bewaakt, maar de 
inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verdwijnen, beschadiging of diefstal van specimens, geld of materiaal, zowel 
tijdens als buiten de openingsuren van de beurs. De MKA is niet verantwoordelijk voor ongevallen. De MKA vzw kan, in 
geval van overmacht, de openingsuren, data of plaats wijzigen zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op 
schadevergoeding. Elke deelnemer moet zich individueel in orde stellen met alle verplichtingen die de Belgische 
wetgeving voorziet. 

5. TENTOONGESTELD MATERIAAL : Enkel toegelaten zijn : het verkopen, ruilen en uitstallen van specimens van 
mineralen, gesteenten, fossielen, artefacten, schelpen, boeken, tijdschriften, microscopen, apparatuur voor het reinigen 
van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisch gereedschap, geslepen edelstenen, tumble-machines, 
doosjes en benodigdheden en siervoorwerpen, juwelen e.d. waarin natuurlijke mineralen zijn verwerkt. Slijp- en 
zaagmachines en ultrasoonbaden worden toegelaten, maar mogen wegens geluidshinder en elektriciteitsverbruik niet 
in werking worden gesteld. Radioactieve mineralen moeten in een gesloten doosje uitgestald en verkocht worden. Het 
verkopen, ruilen en exposeren is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; vervalsingen van mineralen 
of fossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; mineralen met bijgeslepen 
kristalvlakken ; imitatiefossielen ; kunstmatig gekleurde mineralen of fossielen ; "gezondheidsstenen" ; 
zandschilderijen ; insecten, kevers en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of geprepareerde dieren, 
vogels, vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fossiel) ; hoorns en geweien ; 
beschermde koralen ; alle voorwerpen in kunststof (PVC, PET, ...), glas, aardewerk, porselein ; planten. Elk 
specimen moet voorzien zijn van de juiste wetenschappelijke benaming en vindplaats, en moet duidelijk geprijsd zijn in 
EUR of voorzien van een aanduiding "ruil". 

6. STAND : Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en orde ingerichte stand. Het materiaal mag enkel op de 
tafels uitgestald worden. Los papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapeld worden. Om 
veiligheidsredenen dient de tafelbekleding minstens 10 cm van de grond verwijderd te blijven. Voor afval zijn zakken ter 
beschikking. Schade door exposanten aan het meubilair of de installatie toegebracht zal hun aangerekend worden. 
Extra verlichting en fluorescentielampen worden toegestaan mits oordeelkundig gebruik van degelijk materiaal. Het 
gebruik van lampen of spots met getint of gekleurd licht is verboden. Het vermogen wordt beperkt tot 60 W per meter. 
De MKA vzw draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventueel niet functioneren van deze verlichting of voor 
stroompannes. Het gebruik van toestellen met verwarmingselementen (vb koffiezetters) is niet toegestaan. Het 
vergroten van de tafeloppervlakte door middel van platen en het bijplaatsen van eigen tafels of rekken is niet 
toegestaan. 

7. PLAATSVERDELING : De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatsen gelijkwaar-
dig zijn. De plaatstoekenning gebeurt op louter organisatorische basis en vormt een onaanvechtbaar recht van de 
inrichters. Geen enkele deelnemer kan derhalve aanspraak maken op een welbepaalde plaats. In de mate van het 
mogelijke zal getracht worden rekening te houden met speciale wensen van de deelnemers.  

8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT : Twee commissarissen zullen waken over de toepassing van het beurs-
reglement, in het bijzonder in verband met tentoongesteld materiaal. Zij beslissen over het al dan niet voldoen van 
tentoongestelde voorwerpen aan de opgelegde normen, en kunnen voorwerpen laten verwijderen. Indien hieraan geen 
gevolg wordt gegeven kunnen de inrichters de exposant op een volgende beurs weigeren. 

9. BETWISTING : In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beursreglement voorzien beslissen de inrichters. Alleen de 
rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd. Slechts de Nederlandstalige tekst van dit beursreglement is 
rechtsgeldig. 



 
Geonieuws 27(10), december 2002  233 

 

Mineralogische Kring Antwerpen vzw   
BTW BE-687.082.474 

 

 INSCHRIJVING MINERANT  
 

Gelieve dit formulier of een De heer Albert VERCAMMEN 
fotocopie ervan op te sturen Palmanshoevestraat 21 
aan : B-2610 Antwerpen  
 telefoon en fax 03 827 32 11 
 
 

NAAM & ADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TEL nr . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . FAX nr  . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . 

E-MAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BTW nr . . - . . . / . . . / . . .  (indien BTW-plichtig) 

 

Ik wens  . . .  meter aan 38 EUR/m  en betaal . . . . . EUR (incl. BTW) op de volgende wijze  
  

  

overschrijving 
op BACOB rekening 

789-5795025-69 

overschrijving 
op Nederlandse postgirorekening  

51 91 10 

t.n.v. t.n.v. 

Mineralogische Kring Antwerpen vzw 
(MKA) 

Palmanshoevestraat 21 
B-2610 Antwerpen 

Mineralogische Kring Antwerpen vzw 
(MKA) 

Marialei 43 
B-2900 Schoten, België 

  bankkosten ten laste van de opdrachtgever ! 

gelieve  de naam van de deelnemer en het aantal meter te vermelden  

 
Ik zal aanbieden : mineralen - fossielen -  . . . . . . . . . . 
 

Ondergetekende kent het reglement en zal dit strikt naleven. 
 
 
Datum......../......../.......  Handtekening   ........................................... 
  
 

M-2 BET M-3 LAND # m Nr  
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Les minéraux de Belgique... eindelijk ! 
 

 
Eindelijk is het zover. Bijna twee jaar geleden voorspelden we dat er niet alleen een nieuwe 
Strunz in de maak was (die heeft u al een paar maanden in de boekenkast staan), dat er eind 
2001 een nieuwe "International encyclopedia of minerals" zou verschijnen (waar we eind 
2002 nog steeds op wachten), en een nieuwe uitgave van "Les minéraux de Belgique". 
 
En driewerf hoera, in december 2002 (dat belooft men tenminste) verschijnt een gloednieuwe 
uitgave van Les minéraux de Belgique. Je kunt het haast niet geloven, maar het is al een 
kwarteeuw geleden (om precies te zijn, van 1976) dat het boek "Les minéraux de Belgique" 
verscheen, met als auteurs J. Mélon, P. Bourguignon en A.-M. Fransolet. Bij de MKA alleen 
werden tientallen exemplaren verkocht, en sinds jaren is het boek een echt "collector's item" 
geworden. Sinds 1976 is er veel veranderd. Er werden, ook in België, heel wat nieuwe 
ontdekkingen gedaan, met zowel nieuwe mineralen en associaties als nieuwe vindplaatsen. 
 
Maar ook de onderzoeksmethoden ontwikkelden zich danig : de X-stralendiffractometrie werd 
gevoeliger en de gegevensverwerking geautomatiseerd, zodat een X-stralendiffractogram te-
genwoordig heel wat minder moeite kost als vroeger. Ook zijn ondertussen de micro-
analytische technieken fel verbeterd en toegankelijker geworden. Daardoor konden niet 
alleen nieuwe vondsten veel gedetailleerder worden onderzocht, maar werden ook op stuk-
ken uit oude collecties soms nieuwe mineralen ontdekt. Sinds de vorige uitgave zijn er een 
stuk of 5 mineralen van Belgische type-vindplaatsen bijgekomen, nl. drugmaniet, ferristrun-

ziet, graulichiet-(Ce), vantasseliet 
en viaeneiet. 
 
Het werd dus de hoogste tijd om 
de inventaris van ons nationaal 
mineralen-patrimonium grondig 
na te zien en te publiceren in een 
nieuwe uitgave van "Les Miné-
raux de Belgique". In totaal wor-
den 259 mineralen beschreven, 
waarvan een zestigtal nieuw in 
deze uitgave. Ook de opmaak en 
indeling werden gemoderniseerd. 
Nieuw is ook het feit dat de 
kleurenfoto's van de hand (of 
liever : het fototoestel) zijn van 
Eddy Van Der Meersche. Verder 
werden SEM-opnamen opgeno-
men om mineralen waarvan 
slechts uiterst kleine kristalletjes 
gevonden werden te illustreren, 
alsook enkele foto's van slijp-
plaatjes en aangepolijste opper-
vlakken. De auteurs zijn Frédéric 
Hatert, Michel Deliens, André-
Mathieu Fransolet en Eddy Van 
Der Meersche (die uiteraard voor 
de foto's gezorgd heeft !). Het 
boek wordt uitgegeven door de 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 

NNiieeuuwwee  uuiittggaavvee  !!  
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Natuurwetenschappen, K.B.I.N. in Brussel, en zal 35 euro kosten. U kan het boek bij het 
KBIN bestellen, maar de MKA zou de MKA niet zijn indien je het boek niet aan een 
voordeligere prijs bij je vereniging zou kunnen bestellen, nl. 30 euro bij afhaling op een 
vergadering. Deze prijs is inclusief 2 euro reserve voor onvoorziene kosten. In principe gaat 
deze 2 euro, indien niet opgebruikt, naar de MKA-kas. 
 
U kan één (of meerdere) exemplaren bestellen door voor het einde van december 30 euro 
per exemplaar over te maken op bankrekening nr. 001-0985379-32 t.n.v. Henri Dillen, 
Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Nederlandse leden schrijven hetzelfde bedrag 
over op de girorekening van de MKA (zie binnenkaft). Dit bedrag bevat geen bijdrage voor 
herverzending in België/Nederland, en geldt dus alleen bij afhaling op een vergadering of 
bij een andere gelegenheid. 
 

 

Mis deze kans niet. Als je als Belgisch 
mineralen-verzamelaar één boek MOET 

hebben is het dit... 
 

 
 

Tentoonstelling 

 
Naar jaarlijkse traditie richt Georges Claeys een tentoonstelling in, deze keer met als thema 
“Aragoniet en calciet” in de Henricus Bracqstraat 10, 9030 Mariakerke-Gent 
 
De tentoonstelling kan van 10 december tot 3 januari dagelijks bezocht worden van 14 tot 18 
h, behalve op Kerst- en Nieuwjaarsdag. Voor informatie kan u terecht bij Georges via 
Tel. 09 2273210, fax 09 2276604, e-mail <geonicmineralen@online.be>, website 
http://user.online.be/geonic/ 
 
Op zaterdag 18 en 25 januari 2003 stockverkoop met korting (o.a. mineralen van Mount-
Saint-Hilaire, Québec, Canada. 
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Het begon allemaal op vrijdag 2 februari 2001, met een voordracht van Paul Vandevelde 
in Sint-Job. Bij het zien van de beelden van Namibië laaide het enthousiasme zo hoog op, 
dat er al direct 8 deelnemers geïnteresseerd waren om het ook eens zelf te beleven. Paul 
begon met de voorbereidingen, en al gauw na de officiële aankondiging was de reis 
volgeboekt, met een maximum van 20 deelnemers. 
 
De vlucht van Amsterdam naar Johannesburg verliep heel vlot (dat veronderstel ik toch, 
want van Tunesië tot Zimbabwe heb ik geslapen als een rozeke). Bij aankomst konden we 
niet alleen kennis maken met onze begeleiders, Debbie (26) en Raymond (24) uit 
Capetown, maar ook met onze "camion". Het zag er echt wel avontuurlijk uit, hoor, die 
knalgele high-clearance truck met het opschrift "Which Way Adventures". De vrachtwagen 
was uitgerust met 20 zetels, een laadruimte voor de bagage, tenten en de voorraad eten, 
en zelfs een diepvrieskist voor voedingswaren. 
 
De eerste rit leidde ons naar het westen, richting Kuruman, en daarna reden we verder 
naar Augrabies Falls National Park. Op dag 3 was het zover : bij Onseepkans staken we 
de grens met Namibië over, en onmiddellijk maakten we kennis met de Namibische 
"highways" : met uitzondering van enkele hoofdwegen zijn nagenoeg alle wegen onver-
hard. Waar de baan vrij is van dwarsribbels is het OK, maar op wasbord-ondergrond heb 
je de keuze tussen ofwel stapvoets rijden, ofwel meer dan 80 km/h. Blijkbaar wen je echt 
aan alles, want in de passagiersruimte zonder schokdempers en zonder air conditioning 
werd er tijdens lange ritten behoorlijk goed geslapen... 

eeeenn  mmkkaa--rroonnddrreeiiss  ddoooorr  nnaammiibbiiëë  

rriikk    ddiilllleenn  
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Op weg naar de Fish River Canyon de-
den we onderweg de vindplaats van 
roze kwarts van Ai-Ais aan. Plots is roze 
kwarts niet zeldzaam meer, als de vind-
plaats bezaaid is met blokken van een 
paar honderd kilo. Via Keetmanshoop 
ging het dan naar het Quivertree rest 
camp. Giant's Playground is een gebied 
dat bezaaid is met stapels graniet-
blokken die evenwichtskunstjes verto-
nen. Het nabijgelegen kokerboomwoud 
leverde prachtige opnamen op, vooral 
de zonsondergang was werkelijk feeë-
riek. In het gebied Intu Afrika maakten 
we voor het eerst kennis met nogal wat 
grote zoogdieren : gnoe of wildebeest, 
zebra, giraf, springbok, oryx. 
 
Een absoluut hoogtepunt was het 
verblijf in Sesriem met excursies in de 
buurt. 's Morgens stonden we op een 
erg onchristelijk uur op (ik meen me 
vaag te herinneren dat het 5 h was of 
zo...) om na een rit van 30 km tijdig bij 
Dune 45 te zijn, een 350 meter hoge 
zandduin van waarop traditioneel de 
zonsondergang kan beleefd worden... 
prachtig ! En tenminste even prachtig 
was het feit dat toen we terug beneden 
waren Debbie voor het ganse gezel-
schap spek met eieren had klaarstaan. 
 
We reden verder naar Deadvlei/Sossus-
vlei, waar we met jeeps opgewacht wer-
den door Boesman, een ex-boekhouder 
die zijn pen aan de haak heeft gehang-
en om zijn leven in de woestijn door te 
brengen. Zijn verhalen (in het Afrikaans) 
en wetenswaardigheden over het leven 
in de woestijn waren onvoorstelbaar 
boeiend, en zonder hem zouden we 
heel veel boeiende dingen niet eens op-
gemerkt hebben. Deadvlei was onge-
twijfeld een van de hoogtepunten van 
de reis. Tussen reusachtige bruine 
zandduinen ligt een vlakte met fos-
sielachtige droge bomen die al hon-
derden jaren geleden door de droogte 
afstierven. Tientallen films werden hier 
door het gezelschap verbruikt. Dit is het 
echte woestijngebied, met gekko's en 
slangen. Boesman leerde ons dat de 

woestijn in feite vol water zit, als je het maar weet te vinden, o.a. in een merkwaardige 
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plantensoort, de woestijnkomkommer. 
Levende hagedisjes (in het Afrikaans : 
akkedisjes) horen tot zijn normale menu 
om voldoende vocht binnen te krijgen. 
Het duinzand is hier en daar zwart door 
aanrijking van magnetiet. 
 
De camping van Tsaobis Leopard Park 
ligt in een prachtige oase, zowaar bijna 
een bos, en de buurt is één grote mine-
ralenvindplaats, met vooral toermalijn 
(schörl) en prachtige granaatkristallen 
tot een paar centimeter. De volgende 
dag was alweer een hoogtepunt, met 
een bezoek aan de (tegenwoordig niet 
meer actieve) Rubicon mijn, een 20-tal 
km ten Z.O. van Karibib. Daar werd de 
truck heel wat kilo's zwaarder, met o.a. 
petaliet, amblygoniet, lepidoliet en an-
dere lithiummineralen (waarvoor de 
groeve uitgebaat werd), roze kwarts en 
een enkel stuk blauwe toermalijn dat 
Edwin te beurt viel. 
 
Langsheen de baan naar de Spitskoppe 
worden traditioneel door de inboorlingen 
mineralen te koop aangeboden (o.a. 
toermalijn-schörl,beryl-aquamarijn, veld-
spaat, kwartskristallen). Als uitgehon-
gerde leeuwen storten de MKA-ers zich 
op de koopwaar... in het dorpje in de 
buurt was er vast die avond feest ! De 
camping in de Erongo Mountains was 
wel bijzonder primitief, en de infrastruc-
tuur bestaat er in feite uit een plaatje 
met het nummer van de kampplaats 
en... tussen de rotsen een toilet. Water 
is er in de verste verte niet te vinden, en 
het is behelpen met de 220 liter water in 
de tank van de truck en het meege-
brachte drinkwater. Douchen is er die 
dag niet bij. Wel een prachtige wande-
ling naar tekeningen die de bosjes-
mannen eeuwen geleden in de rotswan-
den hebben aangebracht. Vooraleer de 
tenten werden opgesteld werden door 
Raymond de nodige slangen vakkundig 
verwijderd. Via Hentiesbaai ging het dan 
naar Cape Cross, waar aan de kust dui-
zenden zeeleeuwen liggen te luieren. 
Geologische bijzonderheid : een dikke 
laag paarsrood zand, dat naast zeer 
veel granaat nog een paar andere inte-
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ressante mineralen bevat (waarover la-
ter misschien meer). ’s Avonds en 's 
nachts hebben we een interessant 
fenomeen waargenomen : biolumines-
centie veroorzaakt door algen die wor-
den ‘gestoord’ door de golfslag. Ge-
woon adembenemend. Op weg naar de 
Brandberg-West mijn, gelegen "in the 
middle of nowhere" groeien heel veel 
welwitschia mirabilis, merkwaardige 
planten die tot 1000 jaar oud kunnen 
worden met een wortelstelsel tot 80 m 
diep. In de mijn werd vlot chrysocolla, 
malachiet en andere kopermineralen 
gevonden, en wolframiet, maar al bij al 
was dit bezoek toch geen groot succes. 
 
In de buurt van Khorixas ligt een "petri-
fied forest" dat qua kwaliteit met zijn 
concurrent in Arizona kan wedijveren. 
Niet ver daar vandaan ligt "Organ Pipe 
National Monument" met bijzonder inte-
ressante bazaltzuilen-formaties. En dan 
kwam het volgende hoogtepunt er al 
aan : Etosha National Park. Dit is een 
uitgestrekt gebied rond een zoutpan 
(oppervlak meer dan 22 000 km², of 2/3 
van België). September is de allerbeste 
maand om wild te zien, omdat op het 
einde van het droge seizoen de dieren 
genoodzaakt zijn om zich te concentre-
ren rond de schaarse drinkplaatsen. 
Aan de drinkput van Okaukuejo stonden 
de groepen dieren de ganse dag ge-
woon aan te schuiven om zich te kun-
nen verfrissen. Zonder enige moeite 
kon je vanop de kampplaats letterlijk in 
één oogopslag honderden grote zoog-
dieren zien. Op een ogenblik telde ik 33 
olifanten. Verder waren er oryxen 
(gemsbok), gnoes of wildebeest, ze-
bra's, springbokken, kudu's, giraffen, 
neushoorns, hartebeest, impala's, jak-
halzen, een leeuw en een hyena...  Op 
één dag hebben we in totaal 21 leeuw-
en gezien, wat zeer uitzonderlijk is. 
 
Enkele dagen later werd bevestigd wat 
we al wisten : in Tsumeb valt er op mi-
neralogisch gebied absoluut niks meer 
te beleven. De mijn is niet meer opera-
tioneel, maar de smelters voor metaal-
productie wel. Nochtans is dit stadje ab-
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soluut niet vervallen, integendeel, op 
een of andere manier ziet het stadje er 
fris en levendig uit. Dan volgde een be-
zoek aan de Hoba meteoriet, een ton-
nen zwaar stuk Fe-Ni, dat zomaar uit 
de hemel is gevallen. Een dag later kre-
gen we de gelegenheid voor een be-
zoek aan de beroemde fluorietgroeve 
van Okorusu, een veertigtal kilometer 
ten noordoosten van Otjiwarongo. We 
werden er ontvangen door de bedrijfs-
geologen, en werden met jeeps naar de 
beste vindplaats gereden. Wegens 
tijdsgebrek waren de vondsten eerder 
beperkt, maar we hebben er met eigen 
ogen blauw-groene fluorietkristallen ge-
zien tot 6-7 cm ribbe. We kregen wel 
ruimschoots de gelegenheid om fluo-
rietspecimens aan te kopen van de so-
ciale dienst van Solvay (jawel, een Bel-
gische firma !), die met de opbrengst 
sport-infrastructuur financiert voor de 
inheemse werknemers. De stukken wa-
ren heel mooi, maar naar Namibische 
normen vrij duur. Als je er een goed 
werk mee doet heb je wel een goeie 
uitvlucht om thuis uit te leggen waarom 
je alweer zoveel geld aan stenen hebt 
uitgegeven... De volgende stop was het 
Waterberg-plateau, alweer een 
prachtige geologische formatie. Daar 
konden sommigen tijdens een 
wandeling kennismaken met bendes 
(andere) bavianen. De baan van 
Okahandja naar Windhoek, de 
hoofdstad van Namibië, wordt zowaar 
ontdubbeld tot een autosnelweg, waar 
wellicht evenveel auto's passeren als 
op een landweg in Vlaanderen op een 
autoloze zondag. Donderdag 19 sep-
tember maakten we ons klaar voor een 
cultuurshock : een échte kamer met 
een écht bed en zelfs een échte TV!  
Het "Laatste Avondmaal" vond plaats in 
het beroemde "Joe's Beerhouse" aan 
Nelson Mandela Avenue. Paul Van-
develde zal zich zijn wildschotel van het 
type "small" nog lang herinneren ! Na 
wat omzwervingen in een van de mooi-
ste en moderne gebouwen die ik ken, 
het Ministery of Mines and Energy, kre-
gen we vrij vlot onze exportvergunning 
voor de gevonden mineralen, die we in 
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24 kartons bij een transportfirma in 
Windhoek zijn gaan afgeven (ondertus-
sen zijn de steentjes al in goede gezond-
heid aangekomen). Onze terugreis van 
Windhoek via Johannesburg naar Am-
sterdam verliep even vlot als de heen-
reis. Enfin, alweer moet ik dat veronder-
stellen, want deze keer sliep ik, in tegen-
gestelde richting vliegend, van Zimbab-
we tot ik ergens boven Sardinië werd 
wakker gemaakt voor het ontbijt. Alle 
deelnemers zullen het ongetwijfeld roe-
rend met me eens zijn : dit was een 
prachtige reis. Niet alleen de natuur is 
geweldig in Namibië, maar ook de men-
sen. Het is prachtig om elke avond na 
het eten met zijn 20 rond het kampvuur 
te zitten, en wekenlang niet de minste in-
formatie te krijgen over de rest van de 
wereld : geen GSM, geen kranten, geen 
TV, geen fax, geen radio, geen post, 
geen e-mail, niks van dat alles. Je mist 
die dingen hoegenaamd niet, in tegen-
deel ! Als je 's avonds naar de hemel 
kijkt, en je ziet zoveel sterren dat het 
wolken lijken, dan krijg je een veel beter 
gevoel dan wanneer je thuis naar de te-
levisie zit te kijken. Bij het kampvuur 
leerden we trouwens van Raymond dat 
de fluoriet van Okorusu bij verhitting in 
het kampvuur na een halve minuut of zo 
een zeer intensieve thermoluminescentie 
vertoont, waarna het stuk uit elkaar spat 
(door de vloeibare en gasvormige 
insluitsels). Het  gezelschap  werd na de 
eerste dag al een hecht team, inclusief 
Debbie en Raymond. We kijken met z'n 
allen al uit naar het volgende initiatief in 
deze aard... 
 
 
Met dank aan Paul (VH), Paul (VW), 
Anne, Renaud, Werner, Maria, Kris & 
Kris, René, Simonne, Ludo, Louisa, 
Edwin, Ria, Myrjam, Henny, Colin en 
vooral aan Paul Vandevelde, en Debbie 
en Raymond.  
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over sint-barbara en 
nicolaas stensen (steno) 
 

rené van tassel 
 
In het Oostenrijkse tijdschrift "Steirischer Mineralog", 
1999, uit de rijke bibliotheek van de MKA, vond ik een 
zo merkwaardige als interessante bijdrage van Profes-
sor B. Hubmann, met als titel "Seliger Nicolaus Steno, 
bitt' für uns Erdwissenschaftler" en als ondertitel "Von 
der ehemaligen, Heiligen Barbara zum seligen Niels 
Stensen" (figuur 1). Laten we, wetenschappelijk, deze 
twee figuren eens wat nader bekijken.  
  
Sinds eeuwen is Sint-Barbara herdacht en gevierd als 

patrones voor vooral "gevaarlijke" beroepen. onder meer mijnwerkers, groevearbeiders, 
ertsdelvers, steenhouwers en  tunnelgravers, met andere woorden al lieden die iets met 
de "aarde" te maken hebben. Haar feestdag valt sinds de IIIe eeuw op 4 december, zoals 
we daar vroeger aan herinnerd werden door zakagenda's en wandkalenders, en kleine 
blokkalenders waar we iedere dag een blaadje moesten afscheuren. 
  
Die 4 december is bij ons dan ook een vieringsdag geworden voor het steenkolenbedrijf 
en de metaalindustrie, voor klokkengieters, bouwvakkers. enzovoort. Die dag kan men 
ook niet terecht op de Geologische Dienst van België. AIle geologische studierichtingen 
(bv. mijningenieurs en uiteraard studenten in aardkundige wetenschappen) herdenken 
dan ook feestelijk "hun" Sinte-Barbara (voor de Franstaligen hun "Sainte-Barbe"). In meni-
ge mijn, vooral in Frankrijk, Duitsland, Zuid- en Oost-Europa kon wel in een of andere 
schacht een beeldje van Barbara aangetroffen worden.  
 
In de fluorietgroeve van Voltennes. Departement Saône-et-Loire, Frankrijk, is boven de 
ingang van een mijnschacht een nis met een beeldje van St-Barbara (figuur 2). En in het 
artikel "IJzererts uit Lotharingen". door H. Dillen, Geonieuws 27(2), blz. 4, 2002, is een 
tekening opgenomen die een nis voorstelt met een 
beeldje van Sint-Barbara boven de ingang van een mijn-
schacht. 
 
Na het tweede Vaticaans concilie (1962-1965) werd 
zowat schoonschip gemaakt in de lange lijst van 
heiligen. Dezen, namelijk 188, waarvan het werkelijke 
bestaan of de preciese levensloop niet op voldoende 
historische getuigenis of geschrift kon worden achter-
haald, werden geschrapt in de liturgische kalender van 
de Rooms-Katholieke kerk (1969). En dat was ook het 
geval met de naam van Barbara, evenwel gehandhaafd 
in de Duitse regionale kalender (1972) als "memoria ad 
libitum".  
 
Hoe luidt de legende van Barbara ?  
Barbara zou geleefd hebbben in de IIIe eeuw (+ 306 ?) 
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als dochter van een rijk man (Dioscorus). 
Zij werd, ter beveiliging, door haar vader 
afgezonderd in een toren, echter als 
christen gefolterd en uiteindelijk door hem 
eigenhandig onthoofd. Het gruwelijk 
verhaal, dat eindigt met de dood van de 
vader door de bliksem getroffen, krijgt 
zowat vaste voet in de VIIe eeuw. Moge-
lijke oorspronkelijke Griekse bronnen zijn 
verloren gegaan. Het gebeuren werd 
verschillend gesitueerd in een Oud-
Egyptische stad, in Nicomedië (Klein-
Azie) of zelfs een plaats in Toscane. In de 
Middeleeuwen werd de figuur van Barbara 
zeer volksgeliefd en in de XIIIe eeuw was 
nog een zeer uitgesponnen Latijns ver-
haal geschreven. Nu is dit alles als een 
romantische fictie gezien. Hoe dan ook, 
niet minder dan 25 beroepen hadden Bar-
bara als beschermheilige gekozen, op ba-
sis van gebeurtenissen, verschijnselen of 
van objecten in verband met Barbara's le-
vensverhaal of omgeving. Dit geldt ook 
voor haar attributen. Zo treffen we aan : 
zwaard en palmtak (martelaarschap), ro-
zenkrans, en vooral een toren (Barbara's opsluiting), soms met drie ramen (Barbara's 
verering voor de Drievuldigheid). Meteen vinden we hier een patronaat voor een stel be-
roepen : architecten, bouwvakkers, steenhouwers, metsers, timmerlieden, dakbedekkers, 
klokkengieters, klokkenluiders, beiaardiers, enz., en gezien een toren de gevangenis van 
Barbara was, is ze ook de patrones van de gevangenen. De toren zou, door de soms klei-
ne afmetingen op afbeeldingen, gelijken op de loop van een geschut en zo kwamen met-
een weer een stel patronaten aan bod : schutters, soldaten, artilleristen, kanonniers, ge-
niesoldaten, springstofmakers, vuurwerkmakers, vestingbouwers, ontmijners, enz. 
 
De kruitkamers op Italiaanse oorlogsschepen heetten "Santabarbaras", terwijl de Fransen 
spraken van een "saintebarbe" voor "Ie magasin a poudre dans I' ancienne marine a 
voiIe". De bliksem die Barbara's vader doodde, met zijn soms nare gevolgen van vuur en 
brand, leidde tot patronaten van pompiers en van ...koks !  
 
Een mooie en sierlijke tekening, voorstellend Barbara met haar attributen (pauwenveer en 
toren met drie ramen), is gemaakt door Jan Van Eyck in 1427 en bevindt zich in het 
Museum van Schone Kunsten te Antwerpen (figuur 3). Als men goed toekijkt, ziet men op 
en aan de voet van de toren, een heel stel lieden bedrijvig in Barbara's patronaten. Het 
Sint-Janshospitaal in Brugge bezit een schilderij "Madonna met St-Barbara en St-
Catherina" van Hans Memlinc (1433-1494). 
 
In Vlaanderen zijn enkele St-Barbarakerken te vinden :  
 Maldegem, XVIIe eeuw. Gotisch. Boven het Barbara-altaar : "Marteling en verheerlij-

king" (beschadigd door oorlogsgeweld) .  
 Diest, 1656. Laatbarok. Rode baksteen. Streek van bruine Diestse ijzerzandsteen.  
 Sint-Jansmolenbeek, 1899. Neogotisch.  
 Lommel, 1911-1912. Neogotisch. Streek met ertsverwerkingsfabriek.  
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 Eisden, 1934-1936. Neogotisch. 
Maaslandse baksteen. Barbarabeeld in 
nis (1982). Steenkolenmijnstreek.  

 In de Onze-Lieve-Vrouwe-kathedraal, 
in Antwerpen, is een koorkapel gewijd 
aan St-Barbara, met altaarstukken die 
de legende uitbeelden (1891) en een 
St-Barbara-beeld (ca 1,2 m) met toren 
als attribuut (1826).  

 
Ook in Antwerpen is, in het pand van het 
Instituut der Dames van het Christelijk On-
derwijs, een klein XIVe eeuws godshuis 
bewaard gebleven met een kapelletje 
(1506) gewijd aan St- Barbara. 
 
Terloops kan vermeld worden dat de 
naam Barbara een "vreemde" oorsprong 
heeft, want hij is afgeleid van het Griekse 
woord "barbaras", waarmee een vreemde-
ling. een onbeschaafde of een wilde man 
werd bedoeld. De oude Grieken bleken 
zich zeer bewust te zijn van hun cultuur, 
want aanvallende krijgsverrichtingen op 
hun grondgebied, door Romeinen of door 
stammen uit de Westerse wereld, werden 
als "barbaarse invasies" bestempeld.  
 
Barbara's naam is dus, na grondig onder-
zoek, in 1969 geschrapt geworden uit de 
liturgische kalender en haar levensverhaal 

werd eerder gezien als een volkse fictie. Barbara kan dus alleen maar als "volksheilige" 
betiteld worden. Dit kan eerder teleurstellend overkomen voor een stel beroepen, maar 
voor kristallografen, mineralogen, geologen en paleontologen is er geen nood, dankzij de 
figuur van Nicolaus Steno (of Stensen). Deze man is in 1988 zalig verklaard en zijn le-
vensverhaal is gekend tot in de kleinste details. Al wie het leervak "Kristallografie" (een 
der mooiste en een der moeilijkste leerstoffen die ik ken) voorgeschoteld heeft gekregen 
en over het nooit volprezen hoek van B.G. Escher beschikken kon, kent Steno als grond-
legger van de kristallografie met zijn wet van de "Standvastigheid der tweevlakshoeken" 
die dateert van 1669. Deze wet is het resultaat van zijn onderzoek op kristallen van kwarts 
(figuur 4, oorspronkelijke tekening) en van calciet.  
 
De ontdekking van Steno staat beschreven in zijn werk "De Solido intra Solidum naturali-
ter contento Dissertationis Prodromus". Door omlijningen op papier van verschillende 
doorgezaagde, al of niet uiterlijk gelijk uitziende kwartskristallen, kwam Steno ertoe te be-
sluiten, op basis van hoekmetingen, dat de hoek tussen analoge kristalvlakken steeds de-
zelfde waarde had, wat ook de vorm of de afmeting van die kristallen van eenzelfde mine-
raalsoort  moge wezen. In figuur 5 is getracht weer te geven hoe we dit moeten zien. De 
Italiaan Domenico Guglielmini (1655-1710) bleek, in 1688, Steno's visie op kristallen te 
hebben aanvaard. En meer dan een eeuw na Steno werd in 1772, door de Franse kristal-
lograaf Romé de l'Isle (1736-1790), na onderzoek op meer dan 500 kristallen van ver-
schillende mineraalsoorten, de wet van de standvastigheid van tweevlakshoeken uitvoeri-
ger en nauwkeuriger beschreven : "Les faces d'un cristal peuvent varier dans leur figure 
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et dans leurs dimensions relatives, 
mais l'inclination de ces mêmes 
faces est constante et invariable 
dans chaque espèce". Voor de 
metingen van de hoeken werd een 
speciaal toestelletje, de 
goniometer, ontworpen. 
 
Wie was die merkwaardige man 
Steno ? De naam Nicolaus Steno 
is een latere, gebruikelijke latini-
sering van de geboortenaam Niels 
Stensen. De levensloop kunnen we als volgt samenvatten :  
 1 januari (Gregoriaanse kalender) 1638. geboren te Kopenhagen, Denemarken, als 

zoon van Stensen Pedersen, goudsmid.  
 vanaf 1654 onderricht in de Latijnse school van Kopenhagen, met vooral wiskunde en 

plantkunde.  
 1656-1659 Studies aan de universiteit van Kopenhagen.  
 1660 Studies in het Athenaeum Illustre van Amsterdam.  
 1661-1663 Studies "in de medicijnen" aan de universiteit van Leiden.  
 1663-1664 Doctoraat "in de medicijnen" en chirurg in Parijs. Anatomische 

onderzoekingen leidden tot nadere kennis van de functies van hersenen, spieren, 
hart, eierstokken, traan- en speekselklieren.  

 1665 Reizen in Frankrijk en verblijven in Angers, Bordeaux, Montpellier.  
 1666-1667 Lijfarts van groothertog Ferdinand II, aan het hof der Medici,Toscane. 

Staflid van het hospitaal in Firenze. In 1667 overgang naar het katholicisme.  
 1668-1670 Geologische reizen in Toscane, Zuid-Duitsland, Hongarije, Bohemen, met 

beschrijving van de bevindingen in zijn vermaarde "Prodromus" (1669) met het cog op 
een later veel uitvoeriger werk dat echter nooit gepubliceerd is geworden.  

 1670-1672 Terugkeer naar Firenze en aanvullend geologisch onderzoek.  
 1672-1674 Geneesheer anatomist aan de universiteit van Kopenhagen, op verzoek 

van de Deense koning Christian V.  
 1674-1677 Terugkeer naar Firenze, met in 1675 priesterwijding aldaar.  
 1677-1685 Bisschop van Hannover, Duitsland, en aanstelling als apostolisch vicaris 

voor Noord-Duitsland en Scandinavië. In 1680 hulpbisschop van Münster en 
Paderborn. In 1685 aanstelling in het zendelingencentrum van Schwerin, Mecklen-
burg, Duitsland,  waar Steno een, voor zich meer gewenst, ascetisch leven kon 
leiden.  

 1686 Overlijden in Schwerin, op 5 december 1686 (25 november volgens de 
Gregoriaanse kalender), nog geen 49 jaar oud. Op verzoek van groothertog Cosima 
III van Toscane werd het stoffelijk overschot overgebracht naar Firenze en in oktober 
1687 bijgezet in de San Lorenzokerk aldaar.  

 
De inbreng van Steno's bevindingen werd reeds hiervoor belicht wat de kristallografie en 
de mineralogie betreft. Op zuiver geologisch en paleontologisch gebied, alsook vooral op 
anatomisch gebied was het inzicht van Steno eveneens baanbrekend. De werkplaats van 
zijn vader moet voor Steno, als knaap, reeds een aangewezen locatie zijn geweest om 
uitdrukking te geven aan zijn experimentele geest voor wetenschap en techniek, onder 
andere scheikundige proeven, lichtbreking door lenzen, bouw van microscopen, beschrij-
ving van hydraulische werktuigen. Als adolescent was hij later bevriend met de zonen van 
de koninklijke arts die in 1645 in de universiteit van Kopenhagen een anatomisch "theater" 
had opgericht. Deze kennismaking moet in hoge mate Steno's geestdrift voor anatomie 
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hebben beïnvloed.  
 
Hier kan ook aangehaald dat Steno, in 1662, 
in gezelschap van Deense en Leidse vrien-
den, studiereizen ondernam in onze gewes-
ten. Zo bezocht hij in Leuven de universitaire 
anatomiezaal en in Antwerpen het Brouwers-
huis (1535-1554. nu museum). Dit huis was 
(en is) verbonden met een "Waterhuis" dat 
water moest leveren voor brouwerijen in de 
buurt. Dit water, afkomstig van de Herentalse 
vaart, vloeide door een ondergrondse houten 
pijpleiding naar het "Waterhuis". Hier was dan 
een vernuftig hydraulisch mechanisme 
uitgedacht door architect Gilbert Van Schoon-
beke (1519-1556). Het is nu nog bewaard 

gebleven (in 1930 nog eens in werking gesteld voor de Wereldtentoonstelling en in 1961 
gerestaureerd). Water werd opgeschept door lederen emmers bevestigd aan een rad en 
door een met paardenkracht gedreven molen verdeeld over verschillende bekkens van de 
brouwerijen. 
 
In 1667 kreeg Steno, als anatomist, toevallig een grote hondshaai te onderzoeken, die 
aan de Toscaanse kust was aangespoeld. Hij legde een verband tussen de onderzochte 
haaientanden en de zo genaamde "glossopetren" (glossa : gr. tong, petra : gr. steen), tan-
den (ook Sint-Paulus-stenen geheten) die in tertiaire mergel op Malta gevonden werden 
(figuur 6). Deze laatste werden door Steno als eigentijdse dierlijke resten in de afzettings-
lagen beschouwd. Dergelijke visie was voor die tijd volslagen ongerijmd en insluitsels, 
gelijkend op dierlijke of plantaardige resten, werden toen eenvoudig als "spelingen van de 
natuur" (ludi naturae) bestempeld.  
 
Steno opperde ook de idee dat afzettingen. waarin bijvoorbeeld oesters voorkwamen, het 
gevolg waren van vroegere zeeën, dat lagen met plantaardig materiaal verwezen naar uit-
mondingen van rivieren en dat opeenvolgende lagen met verschillende samenstelling ver-
wezen naar veranderingen van materiaalaanvoer of van klimaat. Verder wees Steno er 
ook op dat discordanties of plooiingen het gevolg moesten zijn respectievelijk van materi-
aalafvoer of van tektonische krachten.  
 
Steno was zeer taalvaardig. Buiten uiteraard Deens omvatte zijn taalkennis Duits, Latijn, 
Grieks, Nederlands, Frans, Italiaans, en later nog Hebreeuws en Arabisch. Steno was op 
godsdienstig gebied een vurig voorstander van oecumenische beleving. Voorstellen ter 
zaligverklaring werden gedaan rond 1930 en verdere beijveringen in die zin werden na de 
tweede wereldoorlog gevoerd door de bisdommen van Osnabrück. Paderborn en Kopen-
hagen. Deze leidden na streng onderzoek tot Steno's zaligverklaring op 23 oktober 1988. 
Zijn gedenkdag valt op 25 november (of op 5 december al naargelang de gevolgde kalen-
der, dit is dan juist een dag later dan de gewezen gedenkdag van St.Barbara).  
 
De wetenschappelijke wereld heeft de verdiensten van Steno's bevindingen zeer naar 
waarde geschat, want tijdens het Internationaal Geologisch Congres van 1881 in Bologna 
werd een lauwerkrans neergelegd op Steno's graf in de San Lorenzokerk in Florence, en 
in 1883 werd een marmeren buste bijgezet met het opschrift "Vir inter geologos et 
anatomicus praestantissimus". Alexander von Humboldt (1769-1859), beroemd geleerde, 
wetenschappelijk ontdekkingsreiziger en natuurvorser, grondlegger van de fysische 
geografie die zich tussen 1790 en 1795 bekwaamde in de mineralogie, betitelde Steno 
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onomwonden als "Vader der Geologie". In 1953 werd het stoffelijk overschot van Steno. in 
de San Lorenzokerk in Firenze overgebracht naar een kleine kapel aldaar, nl. de "Capella 
Stenonione", in een door de Italiaanse staat geschonken IVe eeuwse sarcofaag, bedekt 
met de oude marmeren plaat met een latijnse inscriptie door de Nederlander Jakob Toll.  
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Het is moeilijk vast te stellen wanneer de mens is begonnen met het verzamelen van 
mineralen. Dat dit verzamelen reeds ver in de geschiedenis teruggaat staat vast. Wellicht 
is het begonnen toen er aan mineralen een bepaalde waarde werd gegeven. Bijvoorbeeld 
door hun gebruik als sieraad of door hun toepassing in de geneeskunde.  
 
Het verzamelen van mineralen en andere natuurlijke objecten neemt een enorme 
uitbreiding in de 16de en 17de eeuw in een tijd dat men nieuwe continenten ging ontdekken 
of reeds min of meer bekende gebieden verder ging exploreren. Edelen, maar ook 
natuuronderzoekers en liefhebbers zijn in die periode begonnen met het verzamelen van 
allerlei vreemde objecten die grotendeels uit deze afgelegen gebieden afkomstig waren. 
De voorwerpen die in een dergelijke verzameling bijeengebracht werden kwamen zowel 
uit het dieren-, planten- of mineralenrijk (samengevat onder de term naturalia) en werden 
aangevuld met allerlei door de mens vervaardigde objecten (artificialia). 
 
Deze verzamelingen boden een overzicht van wat er allemaal aan vreemds op aarde te 
vinden was en ze staan bekend onder de naam “rariteitenkabinet”. In het Frans spreekt 
men van “cabinet de curiosités”, in het Engels van “cabinet of curiosities”, maar het is 
wellicht de Duitse benaming "Wunderkammer" die het beste de inhoud van een dergelijke 
collectie weergeeft. Het was niet de bedoeling van de verzamelaars om alles bijeen te 
brengen en te registreren wat de natuur te bieden had en wat de menselijke beschaving 
heeft voortgebracht, zoals de encyclopedisten dat later in de 18de eeuw poogden te doen. 
Men had eerder de bedoeling om inzicht te krijgen in de geheimen van de natuur door 
zich op de extremiteiten ervan te focusseren. Door de meest bizarre natuurlijke objecten 
te gaan verzamelen meende men te kunnen doordringen tot de geheimen van de 
schepping en van het ontstaan van onze aarde. 
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In een dergelijke verzameling 
was er zowel plaats voor zeld-
zame schelpen, fossielen, 
vreemde munten, de hoorns 
van een narwal, koralen en eth-
nographica. Men trof er soms 
mummies aan en opgezette 
dieren met twee koppen etc. 
Antiquiteiten en kunstwerken 
behoorden ook tot het assor-
timent maar in de eerste plaats 
was men uit op het vreemde en 
onnatuurlijke. Dat er in de ver-
zamelingen regelmatig verval-
singen te vinden waren, is niet 
verwonderlijk. 
 
De rariteitenkabinetten ontston-
den in een periode dat de 
wetenschap zich niet bezighield met zoeken naar regelmaat en de daaraan ten grondslag 
liggende natuurwetten. Men was veeleer geïnteresseerd in het toevallige, het vreemde. 
Zo was men ook geïnteresseerd in de overgangsvormen van het ene natuurrijk in het 
andere. Koraal trok bijvoorbeeld erg de aandacht omdat het niet duidelijk was of het nu 
van plantaardige of minerale oorsprong was (dat koraal van dierlijke oorsprong is, was 
toen al helemaal ondenkbaar). Hetzelfde geldt voor fossielen waarvan men toen de ware 
natuur nog niet kende. Het vreemde en onbekende ervan was de oorzaak van de 
belangstelling die ervoor bestond. Bepaalde objecten waren erg in trek omdat ze reeds 
beschreven werden door auteurs uit de klassieke oudheid (Plinius, Theophrastus, 
Dioscorides, enz.). Verder was er een bijzondere belangstelling voor dingen die van ver 
kwamen. En met “ver” bedoelen we dan “ver in de tijd” of van “verre oorden”. Exotische 
voorwerpen werden massaal door reizigers en zeelieden meegebracht uit verre streken. 
 
Wat de rariteitenkabinetten extra interessant voor ons maakt zijn de catalogi ervan. Naast 
catalogi in manuscriptvorm werden door de rijkere eigenaars van dergelijke verzame-
lingen ook gedrukte catalogi in boekvorm uitgegeven. Deze meestal mooi geïllustreerde 
werken geven ons een beeld van het verzamelde materieel. Ze zijn niet alleen een bron 
van veel informatie maar kunnen ook een verzamelobject op zich zijn. 
 
Dit laatste is zeker het geval voor het boek dat hier in facsimile voor ons ligt en dat het 
rariteitenkabinet van Albertus Seba (1665 - 1736) beschrijft. Wie de fameuze "Freilich 
auction" (Sotheby's, januari 2001) heeft gevolgd, herinnert zich wellicht het wondermooie 
4 volumes tellende exemplaar van Seba's rariteitenkabinet. Het boek getiteld "Locupletis-
simi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio, 
per universam physices historiam" werd gedrukt te Amsterdam in 1734 - 1765. Het exem-
plaar van Freilich was een van de zeldzame exemplaren waarvan de 449 platen met de 
hand werden ingekleurd. Dat dit werk in originele staat voor de meeste verzamelaars to-
taal onbereikbaar is spreekt voor zich als men weet dat het boek op de betreffende veiling 
511750 USD heeft opgebracht. 
 
Maar geen nood, de uitgeverij Taschen heeft een facsimile van dit werk uitgebracht in ori-
gineel formaat. Men heeft daarvoor gebruik gemaakt van het eveneens gekleurde exem-
plaar dat zich in de verzameling van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bevindt. 
 



 
254  Geonieuws 27(10), december 2002 

 

Albertus Seba was een rijke Amsterdamse apotheker, lid van de Verenigde Oostindische 
Compagnie, die in zijn vrije tijd een immense rariteitenverzameling aanlegde. De 
verzameling omvatte zowel opgezette dieren, geprepareerde insecten, vlinders, reptielen, 
spinnen, vissen, schelpen, mineralen en fossielen. Na tientallen jaren van verzamelen liet 
hij in 1731 begin maken met het vervaardigen van afbeeldingen van alle objecten in zijn 
verzameling. De afbeeldingen dienden voor de publicatie van een uiteindelijk vier volumes 
tellende cataloog van de verzameling. Seba overleed in 1736 kort na het begin van de 
publicatie van het omvangrijke werk. Om de financiering van de hele publicatie mogelijk te 
maken, was het zelfs noodzakelijk om de verzameling van Seba te veilen. De 
afbeeldingen in het boek geven een goed idee van de omvang en de inhoud van de 
toenmalige rariteitenverzameling. Naast de prachtige kleurenreproducties van alle 449 
afbeeldingen in het originele werk, bevat dit boek ook nog een boeiende inleiding met 
betrekking tot rariteitenkabinetten. 
 
Op de omslag van deze facsimile werd gekozen voor de afbeelding van een bloedkoraal; 
een prima keuze gezien de bijzondere interesse die er in die tijd voor koraal bestond. Het 
boek bevat naast platen van allerlei objecten uit de levende natuur ook een achttal platen 
van mineralen, gesteenten en fossielen. 
 
Van dit buitenmaatse werk (het boek weegt zomaar eventjes 7 kg) heeft de uitgeverij 
Taschen werkelijk een luxe editie gemaakt aan een acceptabele prijs. Voor liefhebbers 
van de natuur en van de geschiedenis van de natuurwetenschappen is dit zeker de 
moeite van het aanschaffen waard. 
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