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Mineralogische  Kring  Antwerpen  vzw 
 
Oprichtingsdatum :  11 mei 1963    Statuten :  nr. 9925, B.S. 17 11 77 
Zetel :  Ommeganckstraat 26, Antwerpen  BTW-nummer :  687 082 474 
Wettelijk depot :  Kon. Bib. België BD 3343 
Verschijningsdata : maandelijks, behalve in juli en augustus. 
Redacteur en verantwoordelijke uitgever : H. DILLEN, Doornstraat 15, B-9170  Sint-Gillis-Waas. 
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. 
Betalingen 
Belgie :  contributie :   bankrekening 789-5809102-81 
    andere betalingen :  bankrekening 789-5809102-81 of postrekening 000-1155095-19. 
Nederland :  alle betalingen :  girorekening (NL) 51 91 10. 
Al deze rekeningen staan op naam van M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten. 
 

NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Fred BALCK, Rustoordlei 58, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6515879. <fred.balck@belgacom.net> 
 Bestuurder. 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem. Tel. en fax 03 4408987. 
 <h.bender@skynet.be> Bestuurder, technische realisatie Geonieuws. 
Guido CORNELIS, Karel van de Woestijnestraat 4, B-2660 Hoboken. Tel. 0486 301163. 
 <guidocornelis@pandora.be> Bestuurder,  excursies. 
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas. Tel. 03 7706007. <rik.dillen@skynet.be> 
 Bestuurder,  redacteur Geonieuws. 
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel. Tel. 03 2953554. <axel.emmermann@pandora.be> 
 Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
Jan JENSEN, Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle. Tel. 03 3117347. <jan.jensen@skynet.be> 
 Uitleendienst, Werkgroep Fotografie. 
Etienne MANS, Jan Blockxlaan 16, 2630 Aartselaar.  Tel 03 8888124.  <emans@skynet.be> 
 Bibliothecaris. 
Emma OP DE BEECK, Churchilllaan 38, B-2900 Schoten. Tel. 03 6585434. 
 Vergaderingen RVB. 
Mario PAUWELS, Boskouter 70, B-2070 Burcht. Tel. en fax 03 2531379. 
 Samenaankoop. Betalingen via de MKA-bankrekeningen (zie hoger). 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, 3530 Helchteren. Tel. 011 727715. <herwig.pelckmans@pandora.be> 
 Organisatie vergaderingen, contacten met sprekers. 
Herman REYNDERS, Bergsebaan 15, B-2960 Sint-Job-in-'t-Goor. Tel. 03 6360606. 
 <herman.reynders@belgacom.net>  Activiteiten Sint-Job-in-'t-Goor. 
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat. Tel. 03 6520232. <guido.rogiest@pandora.be> 
 Bestuurder,  ondervoorzitter, public relations. 
Mon SCHUYBROECK, Karel de VIe straat 11, B-2030 Antwerpen. Tel. 03 5424087. 
 Bibliothecaris. 
Rik TAMBUYSER, Jan Samijnlaan 37, B-2100 Deurne. Tel 03 3250393 
 Determinatiedienst. 
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. Tel. 00 31 226 394231. 
 Fax 00 31 226 393560. <paul@minerant.org>. Werkgroep edelsteenkunde. Webmaster. 
Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11,  B-9140 Temse. Tel. 03 8276736. 
 <ina.van.dyck@skynet.be>  Werkgroep zeolieten. 
Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne. Tel. en fax 03 3215060. 
 <ludo.vangoethem@antwerpen.be> Opvang nieuwe leden, P.R., vertegenwoordiging openbare besturen. 
Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Bestuurder, voorzitter, coördinator beurzen en tentoonstellingen. 
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten. Tel. 03 6452914. <pvanhee@skynet.be> 
 Penningmeesteres.  
Albert VERCAMMEN, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Wilrijk. Tel. en fax 03 8273211. 
 Exposantenadministratie Minerant. 
 
E-mail adres : mka@minerant.org URL (WWW) : http://www.minerant.org/  
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MKA-kalender 
 
Vrijdag 3 september 2004 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De Drie Rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 
20.00 h. Opgelet dus : nieuwe lokatie ! 
 
 
 
 
Breng je vakantie-vondsten mee naar deze vergadering, en het licht zal (hopelijk) schijnen 
in de duisternis. Je mag uiteraard ook vondsten meebrengen die je al geïdentificeerd 
hebt, gewoon om ermee op te scheppen . Je krijgt ook ruimschoots de gelegenheid om 
vakantie-ervaringen uit te wisselen en op die manier ideeën op te doen voor de volgende 
vakantieplannen ! 
 

Vrijdag 10 september 2004 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, 
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar 
vervoer : tram 2 of 4. 
 

19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Deze maand wordt tripliet van de Criollo mine in Argentinië 
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.  
 

20.30 h  
 
 
 
 
Het doet de MKA steeds genoegen nieuwe sprekers te mogen verwelkomen... Ditmaal is Pierre 
Rondelez onze gastspreker. Pierre is sinds mensenheugenis een gekend Clara-kenner... Toch zal 
hij het vanavond niet hebben over deze beroemde vindplaats, maar wel over een ander land (en 
de daar te vinden mineralen) die wat later zijn hart stalen ... Als u denkt dat Spanje naast 
Sinterklaas, sinaasappels en stranden, niet veel anders te bieden heeft, mag u deze avond beslist 
niet missen ! 
 
 

 Zaterdag 11 september 2004 

 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 
 
Practicum 
Het wordt traditie dat de septembervergadering een practicumvergadering is waarop 
iedereen zijn eigen stenen kan meebrengen om te onderzoeken. Voor apparaten wordt 
gezorgd. 

Determinatie-avond 
door... alle  aanwezigen 

Mineralen zoeken in Spanje 
door Pierre Rondelez 
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Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
15-19/9 USA DENVER. Holiday Inn. Beurs (M-F). <mz0955@aol.com> 
17-19/9 F BAGNIERE-DE-LUCHON (31). Casino. Beurs. 
18-19/9 F ANTIBES-JUANS-LES-PINS (06). Palais des Congrès, Square Sydnet Bechet. Beurs. 
18-19/9 F SAINT-PIERRE-EN-PORT (76). Salle des Pommiers. Beurs. 
18-19/9 F LA ROQUE D'ANTHERON (13). Salle des fêtes. Beurs. 
18-19/9 I DORF TIROL. Raiffeisensaal Vereinshaus. 9-19/9-17 h. Beurs (M) 
18-19/9 D FRANKENTHAL.  Dathenushaus, Kanalstr. 6. 10-17 h. Beurs (M-F-J).  

MWalter159080534@aol.com. 
18-19/9 D IMSBACH. Gemeindehalle. Beurs (M-F). <donnersberg-touristik@t-online.de>,  

www.donnersberg-touristik.de 
18-19/9 A KLAGENFURT.  Gemeindezentrum, St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 

zanaschkamineralien@a1.net 
18-19/9 D KÖLN. Gürzenich Köln-Centrum. Beurs (E). 
18-19/9 CZ PRIBRAM. Dum kultury Pribram. 7-14 h. Beurs (M-F-J-E). <marcinikova@diamo.cz> 
18-19/9 D STRAUBING. Ausstellungshallen am Hagen. Beurs (M-F-J). 10-17 h. 

<veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>. 
18-19/9 A WIEN.  Festsaal Städt. Schulgeb., Längenfeldgasse. 13-15. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@a1.net>. 
18-19/9 CH WIL (SG). Stadtsaal Wil. 13-18 en 10-17 h. Beurs (M) 
19/9  D GERA. Klubzentrum "Comma", Heinrichstr. 47. 10-16 h. Beurs (M-F). 
19/9  D HOMBERG/OHM. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). 
19-20/9 I CREMONA.  Ruil-beurs. <gmc.cr@dinet.it>.  Gratis voor buitenlanders. 
19/9  D RENDSBURG. Nordmarkhalle, Willy-Brandt-Platz 1. Beurs. 
19/9  NL 'S HERTOGENBOSCH. "De Helftheuvel", Helftheuvelpassage 115. Beurs. 10-17 h. 
25/9  CZ OLOMOUC. Dum armady, Vystavni sal, tr. 1.maje c.3. 8-16 h. Beurs (M-F-J-E). 

<moravek@vmo.cz> 
25-26/9 F SEYSSINS-GRENOBLE (38). Salle du Prisme. Beurs. <bernard.brochier@webctp.com> 
25-26/9 F SOISSONS (02). Salle Claude Parosot, Espace Multifonctionnel. Ruil-beurs. 
25-26/9 F L'ORIENT (56). Salle Cosmao-Dumanoir, Bvd. du Dumanoir. Beurs. 
25-26/9 F BLOIS (41). Halle aux Grains. Beurs. <jc-moreau-robert@wanadoo.fr> 
25-26/9  N MOSS. Mossehallen. 10-17 h. Beurs. 
25-26/9 GB SHEPTON MALLET.  Bath&West Showground. 10-17 h. Beurs. <info@rockngem.co.uk> 
25-26/9 D CLAUSTHAL-ZELLERFELD.  Stadthalle. Beurs. 
25-26/9 NL DEN HAAG. Haagse Hogeschool, J. Westerdijkplein 75. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<beurzen@mineralennlc.nl> www.mineralennlc.nl. 
25-26/9 D DRESDEN. Messegelände, Ostrahegen. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristall-

galerie.de>, www.kristall-galerie.de. 
25-26/9 A INNSBRUCK.  Stadtsäle, Universitätsstr. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 

<zanaschkamineralien@a1.net>. 
25-26/9 D NÜRNBERG. Meistersingerhalle. 10-18/10-17 h. <info@frankenboerse.de>, 

www.frankenboerse.de. 
25-26/9  CH LANDQUART. Kongresshaus Forum im Ried. 13-18 en 10-17 h. Beurs (M-E). 

<paul.kilchenmann@web.de> 
26/9  A ANGER. Hotel Thaller, Hauptplatz. 9.30-17 h. Beurs (M). 
 

26 9 B DE HAAN. Hotel ATLANTA, Koninklijke Baan 34. 10-18 h. 
   Beurs (M-F-J-E). 

   Info : De heer Swaenen, Hoge Kaart 73, B-2930 Brasschaat. 
     Tel. 03/6517926. 
     http://www.acam.be -  <info@acam.be> 

 
26/9  D GROSSENLUDER/FULDA. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F). 
26/9  D OCHSENFURT.  Trias-Museum, Judengasse 3, Kleinochsenfurt. 10-18 h. Beurs (M-F). 
26/9  D SIEGEN.  Siegerlandhalle. 11-17 h. Beurs (M). <Mineralinst@aol.com> 
26/9  I DOMODOSSOLA. Dopolavoro Ferroviario. 10-17 h. Beurs (M). 
30/9-3/10 I TORINO. Expo Lingotto. 30/9 (10-22 h) enkel vaklui ; 9-20 h. Beurs. <info@ageditrice.it> 

www.ageditrice.it 
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2/10  D ERFURT.  Atrium Stadtwerke, Magdeburger Allee 34-36. 9-16 h. Beurs (M-F). 
2/10  D SCHLEMA.  Kulturhaus "Aktivist", Bergstr. 22. Beurs, met bezoek aan "Museum 

Uranerzbergbau" (tentoonstelling over bismuth-ontginning) 
2/10  NL UTRECHT. Uithof (campus Universiteit Utrecht), Princetonlaan 6. 11-17 h. Themadag 

"KWARTS" (meer informatie elders in dit nummer). 
2-3/10  B ARLON.  ISMA, 33 route de Bastogne. 13-19/10-18 h. Beurs (M-F). 
2-3/10  F TROYES/SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10).  Salle polyvalente. Beurs. 
2-3/10  CH GENEVE. Palexpo Grand Saconnex. 10-18 en 10-17 h. Beurs (M-F) 
2-3/10 D D BONN.  Stadthalle Bad Godesberg. Beurs (E). 
2-3/10  D DREIEICH.  Bürgerhaus Dreieich-Sprendlingen, Fichtestrasse 50. 10-18/10-17 h. Beurs 

(M). <y.r.wag@t-online.de>, www.buergerhaueser-dreieich.de. Tentoonstelling : "Tsumeb 
en toermalijn". 

2-3/10  A SALZBURG.  Messegelände, Halle 1. <otto.lang@salzburg.co.at>, 
www.mineralienmessen.at 

2-3/10  F STRASBOURG/SCHILTIGHEIM. Salle des fêtes municipale, 2, Av. de la 2ème Division 
Blindée. 

2-3/10  F TOURNEFEUILLE (31). Gymnase Jean Gay. Beurs. 
2-3/10  F WASQUEHAL/LILLE (59).  Salle des Fêtes Pierre-Herman, Rue Victor Hugo. Beurs. 

<delporte.frederic@wanadoo.fr> 
2-3/10  A WIEN.  Wiener Stadthalle, Halle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). <www.vmoe-

wien.at>. Tentoonstelling "Mineralen van Ethiopië". 
3/10  D BAD KISSINGEN.  Tattersallhalle am Salinenparkplatz. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 

<mwalter159080534@aol.com>. 
3/10  D BÜHL. Bürgerhaus Neuer Markt. 10-18 h. Beurs (M-F). 
3/10  D KERPEN. Jahnhalle, Jahnplatz 3 (am Rathaus). 10-17 h. Beurs (M-F). <info@speedy-

promotion.de>, www.speedy-promotion.de/mineralienboerse. 
3/10  A MELK. Wachauerhof Melk, Wiener Str. 30. 9-17 h. Beurs (M). <reiterercdc@t-online.at.> 
3/10  D STEINEBACH. Bürgerhaus "Steinebacher Hof". 11-17 h. Beurs (M-F). 

<bergwerk@gebhardshain.de>. 
3/10  D WALDKRAIBUNG. Haus der Kultur. 10-17 h. Beurs (M-F).  
3/10  D WEMIGERODE. 10-18 h. Beurs (M). <masoodmirza58@hotmail.com>. 
3/10  D BOTTROP.  Museum Quadrat, Im Stadtgarten. 10_16 h. Ruil-beurs (M) 
3/10  D DESSAU. Museum für Naturkunde, Askanische Strasse 32. 10-18 h. Beurs (M-F). 
3/10  NL EINDHOVEN.  Motel Eindhoven (Van der Valk), Aalsterweg 322. Beurs. 10-17 h.  
8-9/10  SK BRATISLAVA. Cultus-Dom kultury Ruzinov, Ružinovska 28. 10-19/9-18 h. Beurs (M-F-J-

E). <puher@fns.uniba.sk>. 
8-10/10 F L'UNION (31). Grande Halle. Beurs. 
9/10  F BOSMIE-L'AIGUUILLE (87).  Salle Georges Bizet. Ruil-beurs. 
9-10/10 F L'ARBRESLE (69).  Salle des Fêtes, Route de Paris (RN7). Beurs. 
9-10/10 F THIONVILLE (57).  Salle Burger, Théâtre Municipal. Beurs. 
9-10/10 D BREMEN. Bürgerhaus, Mahndorfer Bahnhof 10. 10-17 h. Beurs (M-F). 
9-10/10 D ERDING.  Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>. 
9-10/10 D MILTENBERG.  Altes Rathaus, Innenstadt. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <r.bast@t-

online.de> 
9-10/10 DK NAESTVED. 10-17 h. Beurs (J-M-F). <hhmfossils@stofanet.dk>.  
9-10/10 CH OLTEN. Dampfhammer, Personalrestaurant SBB, Industriestr. 1. 13-18/10-17 h. Beurs 

(M). Tentoonstelling over goud.   
9-10/10 CZ PLZEN. Dum kultury Inwest, Americka 49. Beurs (M-F e.a.) <kosikova@dk-inwest.cz>. 
9-10/10 A SALZBURG. Congress, Auerspergstr. 6. 10-18 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@a1.net>. 
9-10/10 D VILLINGEN-SCHWENNINGEN. Messegelände. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). 
9-10/10 I SCANDICCI. Palazzetto dello sport. Beurs. <gamps@supereva.it> 
10/10  B NAMUR. Arsenal. 10-18 h. Beurs (M-F).  
10/10  D HAMELN. Rattenfängerhalle. 11-17 h. Beurs (M-F-E).  
10/10  D INGOLSTADT.  Stadttheater. 10-17 h. Beurs (M). 
10/10  D MANNHEIM-NECKARAU. VHS, Markt, Friedrichstrasse 13a. 9-17 h. Beurs (M-F). 
10/10  D OELSNITZ/VOGTL. Vogtlandsporthalle. 9-17 h. Beurs (M). <steffenpestel@aol.com>. 

Tentoonstelling "Quarze aus Brambach mit den neuen Zepterstufen" 
10/10  NL SEVENUM. De Sevewaeg, Markt 3. 11-17 h. Beurs (M-F). <h.rayer@planet.nl>,  

www.rayerminerals.homestead.com. 
10/10  NL WINTERSWIJK.  Slotboom, Ambachtstraat 61. Beurs. 10-17 h. 
10/10  NL BREDA.  Inslag sportcentrum, Nieuwe Inslag 99. Beurs. 10-17 h.  
10/10  D WUPPERTAL-ELBERFELD. Breuer-Saal, tegenover Fuhlrott-Museum.  10-17 h. Beurs 
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(M). <everhardus.schakel@telebel.de> 
16-17/10 DK RANDERS. Assentofthalle. 10-17 h. Beurs (M). 
16-17/10 CH LUGANO. Capannone Communale Pregassona. 10-18 en 10-17 h. Beurs (M-F) 
16-17/10 D FREIBURG-IM-BREISGAU. Messehalle 3, Hermann-Mitsch-Str. 3. 10-18/10-17 h. Beurs 

(M-F). Tentoonstelling "Der Kaiserstuhl - Geologie und Mineralogie"'. 
16-17/10 D GELSENKIRCHEN.  Revierpark Nienhausen. 10-17 h. Beurs (M). 
16-17/10 D HEILBRONN-FRANKENBACH. Gemeindehalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J).l 

<veranstaltungsbuero-ehlert@t-online.de>. 
16-17/10 H SOPRON. GYIK-Ifjúsági Központ, Erzsébet-Park. 9-17/9-16 h. Beurs (M). 

<panminhu@infornax.hu>. Tentoonstelling : "Mineralen uit Mongolië" 
16-17/10 A WIEN. Haus der Begegnung, Angererstrasse 14. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
16-17/10 F TOURS (37).  "VINCI", Centre de Congrès. Beurs. 
16-17/10 F BOURGES (18). Centre MBDA, route de Chateauroux. Beurs. 
16-17/10 F ROUEN (76). Halles aux Toiles, Place de la Basse Vieille Tour. Beurs. 
16-17/10 F TOULON/LA VALETTE-DU-VAR (83). Salle Charles couros. Beurs. 
17/10  D BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkampstrasse. 11-17 h. Beurs (M-F). 
17/10  D BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F-J-E).  
17/10  D DARMSTADT. Orangerie, Bessunger Strasse. 10-17 h. Beurs (M-F). 
17/10  D EHRENFRIEDERSDORF.  Besucherbergwerk. 9-17 h. Beurs (J-E). 
17/10  D HILDESHEIM. Parkhotel Berghölzchen, Am Berghölzchen 1. 9.30-17 h. Beurs (M-F).   
17/10  A STEYR. Stadtsäle. 9-16 h. Beurs (M-F). 
17/10  NL NIJMEGEN. Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. Beurs. 10-17 h.  
29-31/10 D MÜNCHEN. www.mineralientage.de 
6-7/11  B LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 
13-14/11 B MONTIGNY-LE-TILLEUL. Foyer Culturel, Rue Wilmet. Ruil-beurs. www.quatrem.be 

<francis-hubert@advalvas.be> 
21/11  B  BERCHEM. Alpheusdal, Filip Williotstraat 22. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E).  www.acam.be 

<info@acam.be> 
 
 
 

 

 
 
 

 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie 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 contact 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 secretariaat of de redactie 
van Geonieuws, liefst per e-mail.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
20 november 2004, van 10 tot 17 h

 
Develsteincollege 

Develsingel 5 
NL-3333 LD  Zwijndrecht 

Info + 31 78 6156615 
<nicokuik@hetnet.nl> 
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MKA-nieuws kort 
 
 

Personalia 

 

 
Dit is zowat de eerste keer dat ik als redacteur van dit tijdschrift met enige tegenzin aan 
de opmaak van een nummer begonnen ben. We hebben namelijk heel wat slecht nieuws 
te melden : maar liefst 4 overlijdens van leden of familieleden van leden van de MKA. 
 
 Op 24 juni 2004 overleed te Antwerpen Mevrouw Carolina Bachot, moeder van ons 

medelid André Jaquet. 
 Op 10 mei 2004, overleed Mevrouw Lisette Dauw, echtgenote van MKA-lid Jan Van-

dezande uit Melsbroek. 
 Op 9 mei 2004, de zondag van Minerant dus, overleed ons medelid Gust Boxstaens, 

in de leeftijd van 69 jaar. 
 Op 29 april 2004 overleed René Tanner, lid van de MKA, in de leeftijd van 83 jaar. 
 
Langs deze weg bieden we de getroffen families ons welgemeend medeleven aan. 
 
 

René Tanner 
 
René Tanner werd geboren 
op 31 januari 1921, en was 
lid van de MKA sinds het 
begin van de jaren zeventig. 
Een paar jaar geleden ver-
loor hij al zijn echtgenote, 
Bertha Daman. 
 
René was een bijzonder 
trouw én actief MKA-lid, die 
zelden op de vergaderingen 
ontbrak, en ook gedurende 
véle jaren zo goed als per-
manent op Minerant aanwe-
zig was, waar geen enkele 
klus hem te min was. René 
was dat kleine vlugge man-
neke dat tijdens Minerant 

rondliep aan de bar om de tafels af te ruimen, en ook de torenhoge afwas schuwde hij 
niet. Samen met zijn echtgenote Bertha waren zij echte vrienden geworden. 
 
Hij was ook jarenlang de helpende hand van bibliothecaris Mon Schuybroeck bij het in- en 
uitschrijven van uitgeleende boeken en tijdschriften. René was al jaren ziek, maar bleef al 
die tijd lid van de MKA zodat hij via Geonieuws in contact bleef met zijn geliefde vereni-
ging. En dit ondanks het feit dat hij zelf niet meer in staat was om te lezen. Geonieuws 
werd hem voorgelezen, en hij bleef nog steeds zijn gekende kritische, soms zelfs cy-
nische vragen stellen. Dat heeft René altijd gekenmerkt. 
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Zo zijn er ooit tijdens de maandelijkse ver-
gaderingen heftige discussies geweest over 
het taalkundig gebruik van bepaalde termen: 
was het nu "streekkleur" of "streepkleur" ? 
We zijn er nooit uitgeraakt, en over der-
gelijke dingen kon hij zich behoorlijk druk 
maken. Temperament had hij, maar tegelijk 
was hij een bijzonder warme persoonlijk-
heid, altijd bekommerd om anderen. Hij zet-
te graag de puntjes op de i's... maar het was 
een aangenaam mens om samen mee gaan 
te kappen. Hij deelde zijn kennis graag met 
de jongeren, zonder een "dikke nek" op te 
zetten. 
 
René Tanner was ook een erg trouw lid van 
de Werkgroep Edelsteenkunde. Hij was zo-
wat op iedere vergadering (hoorbaar) aan-
wezig. "Hoorbaar", omdat hij altijd wel de 
nodige vragen te stellen en commentaren te 
leveren had. In februari 1995 nam samen hij met zijn vrouw Bertha, deel aan de Sri Lan-
ka-reis van de Werkgroep Edelsteenkunde. Hoewel hij de oudste deelnemer was bleek hij 
erg vitaal en "tropenbestendig". Dat was wel nodig, want edelstenen vindt men kennelijk 
zelden in de bewoonde wereld. Samen met Bertha nam hij deel aan zowat alle meer-
daagse uitstappen van MKA : Arolsen, Eifel, Zwarte Woud, Parijse musea … Zijn bijdra-
gen aan de ambiance onderweg en 's avonds zijn voor eeuwig in het geheugen van de 
andere deelnemers gegrift ! 
 
Legendarisch was René's notitieboek. Alle experimenten die hij deed, alle waarnemingen 
en vaststellingen schreef hij op in een notitieboek. En dat René wat afgeëxperimenteerd 
en geknutseld heeft, dat mag wel gezegd worden. 
We zullen René nooit vergeten. 
 
[Met de medewerking van Paul Van hee, Paul Tambuyser, Alphons Quadens, Hugo en Paul 
Bender en Rik Dillen] 
 

Gust Boxstaens 
 
Ook Gust Boxstaens was een markante figuur in de 
MKA, die niemand die hem gekend heeft ooit zal 
vergeten. Samen met zijn zoon Erwin was hij een 
fervent en bijzonder ervaren verzamelaar, die zich 
vooral toelegde op Zwitserse kwartsen en Belgische 
calcieten. Al enkele jaren konden we Belgische calcie-
ten die hij jaren geleden "ontgonnen" had, en die de 
zware brand in zijn huis overleefd hadden, uitdelen op 
Minerant. De kwaliteit van deze stukken, die hij als 
"afval" beschouwde, loog er niet om. Zo was Gust, hij 
deelde ook graag uit. 
 
 
 
Gust in goed gezelschap in Zwitserland 
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Weer of geen weer... de bergen in ! 
 
 
Toen zijn echtgenote Linda een tijd geleden 
opbelde om te melden dat hij niet zou 
deelnemen aan Minerant realiseerden we 
ons niet dat de situatie zo ernstig was. Mo-
gelijk wou hij dat ook niet. 
 
Hij was maar al te graag bij ons, maakte met 
ons graag plezier en wou de pret zeker niet 
bederven. Zo hebben we hem altijd gekend. 
Altijd klaar voor een kwinkslag, zelfs in de 
moeilijkste situaties. De zware brand in zijn 
huis heeft hem de laatste jaren wel erg gete-
kend. Maar... hij bleef Gust. Altijd ook klaar 
om te helpen. Getuige zijn medewerking, sa-
men met zijn zoon Erwin, aan diverse, zelfs 

recente, tentoonstellingen. Vorig jaar nog stonden een aantal van zijn kwartskristallen te 
pronken in de MKA-tentoonstelling in het RUCA. We konden altijd op hem rekenen. Paul 
Van Wassenhoven leerde Gust Boxstaens kennen via de hobbyclub in Perk. Een inne-
mende persoonlijkheid, die bezield was door de prachtige kwartsen, die hij zelf in de Al-
piene rekspleten boven Disentis ging zoeken. Hij had het genoegen er enkele malen met 
hem op uit te trekken .... 
 
Uit de veren om 4 uur gingen we op stap, om rond 9 uur te beginnen zoeken. De eerste 
maal was dat in smeltende sneeuw, en kletsnat en vervroren kwamen we terug naar 
beneden. Dank zij de goede raad van Gust heb ik die eerste maal overleefd én ben later 
terug de bergen ingetrokken met hem. Na alles ingepakt te hebben, vroeg hij mij zijn 
rugzak aan te geven... ik kreeg hem niet eens opgetild ! Maar Gust kwam met dat geval 
2000 meter lager aan in het dal... had wel een beetje pijn aan zijn knieën, bekende hij.... 
 
Wie hem ooit zag blokken openkappen in Idar, of in Beez weet tot welke krachtpatserij hij 
in staat was. Vermoeidheid ? Onbekend. Van een generatie die geen studiemogelijkhe-
den kreeg kon hij op het terrein menige "professional" de loef afsteken : hij had de "flair", 
het doorzettingsvermogen én de logica. 
 
En van aanvankelijk klassieke euhedrische kwartsen zoeken, ging het er immer maar 
meer gesofistikeerder aan toe : rookkwarts gwindels, fadenkwarts, insluitsels met bysso-
liet, anataas, epidoot, toermalijn... niets had nog geheimen voor hem. En hij vond ze dan 
nog zelf ook ! Hij werd ook erg gewaardeerd door de lokale "Strahlers". Gust was geen 
mooiprater: bleef steeds zijn woord getrouw, was genereus, optimistisch, behulpzaam 
voor wie sukkelde op het terrein, en stak een beginneling ook eens iets toe .. 
Gust was de kameraad op het terrein die ik iedereen kan toewensen : een betere bestond 
er niet.  
 
In 1995 stelde Paul Tambuyser op de Denver-show in de Verenigde Staten een kast met 
calcietkristallen afkomstig van Belgische vindplaatsen en uit de collecties van enkele 
Belgische verzamelaars tentoon. Toen hij van tevoren in Gust zijn verzameling ging 
selecteren, stond hij werkelijk voor een heel moeilijke keuze. Hij had in Denver wel een 
hele reeks kasten kunnen vullen met stuk voor stuk prachtige exemplaren uit Gust's 
verzameling. 
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Gust op zijn stand op 
Minerant (1995) 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gust had een soort eigen terminologie met betrekking tot de morfologie van Alpiene 
kwartsen ontwikkeld. Zo had hij het over links - en rechts geschapen kwarts. 
 
Erwin, zijn zoon, heeft het uiteraard allemaal van heel dichtbij meegemaakt, en we laten 
hem graag zelf aan het woord. 
 
1973 Was het jaar waarin mijn vader in contact kwam met mineralogie. In dat jaar wist hij 
niet waar op verlof te gaan. Op aanraden van een goede vriend ging hij naar Disentis in 
Zwitserland. Daar kan je “kristallen” vinden had deze gezegd. En zonder echt te weten 
wat kristallen waren is hij dan naar Disentis vertrokken. Tijdens dat verlof ontstond de 
interesse in mineralen. 
 
De eerste jaren ging hij vooral zoeken in de Lukmanierschlucht, vlak bij de camping van 
Disentis. Hier waren de vondsten eerder mager, en hij bracht alles mee wat enigszins 
blonk. Het resultaat was dan over het algemeen dat er in Perk veel kilo’s stenen aankwa-
men, maar weinig kristallen. Het enige wat hij (wij) konden determineren in die periode 
was kwarts. Deze stukken stonden dan ook in de vitrinekast. De rest vloog in de kelder. 
 
Op een bepaald ogenblik ontmoette hij echter Paul Van Wassenhove die in dezelfde ge-
meente woonde. Die keek echter vooral naar de stukken die in de kelder lagen. Hij legde 
ons uit dat de stukken in de kelder een pak interessanter waren dan deze in de vitrine-
kast. Het bleek dus dat de stukken van dewelke wij dachten dat ze niets waard waren, mi-
neralen bevatten zoals anataas, rutiel, brookiet, apatiet, titaniet, adulaar, albiet, amiant, … 
Het resultaat was terug een hele verhuis van stukken uit de kelder naar de vitrinekast, die 
op die manier natuurlijk snel veel te klein bleek te zijn. 
 
In 1977 kwam hij uiteindelijk in Val Cavrein terecht waar het echte strahlen begon. In dit 
gebied is hij uiteindelijk meer dan 20 jaar elke zomer gaan zoeken. Het doel was om hier 
elke vakantie 6 à 7 dagen te gaan zoeken. Het resultaat was dat we elk jaar tussen 100 
en 150 kg materiaal naar België transporteerden. 
 
De favoriete vindplaatsen in de omgeving van Disentis waar hij ging zoeken waren Val 
Cavrein, Val Cavardiras, de Lukmanierschlucht, Val Cristallina en Bova Gronda. In de 
loop der jaren heeft hij goede contacten uitgebouwd met een aantal beroeps- en semi-be-
roepsstrahlers zoals Johan Steger,Paul Membrini en de gebroeders Levy (Fidel, Christian 
en Norbert), waar hij overal kind aan huis was. De contacten met deze mensen waren al-
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tijd heel hartelijk en familiaal. Met Fidel Levy is hij ook regelmatig samen gaan strahlen. 
Gedurende 25 jaar werd Disentis dan ook een tweede thuis waar hij elk jaar zijn hobby 
met hart en ziel kon beoefenen. De alpijnse kluftmineralen maken dan ook het belangrijks-
te deel uit van de verzameling. De essentie van mineralen verzamelen was voor hem dan 
ook het zelf gaan zoeken ervan, het avontuur dat erbij komt en het kunnen vertoeven in 
de natuur. 
 
Toen we voor de eerste keer in Val Cavrein aankwamen (eind jaren ’70) vroeg hij aan een 
herder, die ook strahler bleek te zijn, namelijk Christian Levy, “waar kan men hier kristalen 
vinden?”. Deze keek naar de bergen rondom hem en zei : “überall”. “Überall” was uitein-
delijk een enorm gebied dat je op een heel leven niet kan onderzoeken. Uiteindelijk bleek 
dat de kluften maar op een beperkt aantal specifieke plaatsen in dit gebied voorkwamen, 
maar deze plaatsen waren wel uitgespreid over het volledige gebied. 
 
In de beginperiode dat we naar Val Cavrein gingen was zijn rugzak soms zo zwaar gela-
den dat er 2 personen nodig waren om hem op zijn rug te hijsen. Op het einde van de af-
daling, na 3 à 4 uur, durfde hij zich niet meer neer tezetten uit schrik om niet meer recht te 
kunnen geraken met de rugzak. 
 
In de jaren nadien leerde hij nog andere strahlers kennen. Johan Steger was een be-
roepsstrahler die de hele zomer in Val Cavrein werkzaam was. Deze kon gebruik maken 
van 2 kleine hutten (één op 1800 m en één op 2100m hoogte) om te overnachten. Dit wa-
ren 2 erg primitieve hutten van misschien wel 100 jaar oud. Indien we bij goed weer vroeg 
genoeg boven waren (voor 7u30) stond de koffie altijd klaar. Bij slecht weer speelde de 
tijd over het algemeen minder een rol, want dan bleef hij ook in de hut wachten tot het 
weer verbeterde. Na veel lachen en zeveren kwam dan regelmatig onze vraag “hoe kun-
nen we nu zelf een nieuwe kluft vinden?”. Stegers antwoord was dan altijd: “graben, gra-
ben … immer wieder graben” ofwel “du muss das Gestein in den Mund nehmen und 
schmecken ob da Kristalle zu finden sein”. 
 
Een andere beroepsstrahler die we regelmatig in Val Cavrein ontmoetten was Paul Mem-
brini. Ook Membrini maakte regelmatig gebruik van de hutten om te overnachten. Ooit 
werden we door beiden uitgenodigd om in de hut te overnachten. ‘s Avonds zouden ze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primitief maar 
lekker, 
die koffie ! 
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voor ons koken, spagetti napolitana. Bij het overscheppen van de spagetti van de kookpot 
naar de kom waar hij zou gemengd worden met kaas viel deze echter op de grond. In 
plaats van nieuwe spagetti te koken werd de spagetti gewoon opgeraapt en ging dan 
maar via dat tussenstation met zand en al in de kom. Hun antwoord tijdens het oprapen 
van de spagetti was : “es ist hier kein Fünfsterrenhotel”. Het resultaat was : spagetti napo-
litana met meer zand dan kaas ertussen.  
 
Een ander jaar (eind jaren ’80) had Johan Steger in het begin van onze vakantie (begin ju-
li) gezegd dat we, als we dat wensten, in de hut (die op 2100m) mochten overnachten. 
Steger zelf verbleef toen in de onderste hut omdat hij op dat ogenblik in een ander gebied 
aan het strahlen was. Wij vertrokken toen gepakt en gezakt met slaapzak en genoeg eten 
voor 2 dagen naar boven. Toen we aan de hut aankwamen bleek dat er van de hut nage-
noeg niets meer overbleef. Enkel de muren stonden er nog gedeeltelijk. Het dak was weg-
geblazen en lag 100 m verder. Uiteindelijk bleek Johan Steger dit zelf nog niet te weten 
omdat hij dat jaar nog niet naar die hut geweest was. Vermoedelijk was de hut in de da-
gen of weken voordien getroffen door een blikseminslag. Men vermoedt dat er nog spring-
stof in de hut aanwezig zou geweest zijn die een ontploffing veroorzaakt moet hebben, 
waardoor het dak weggeblazen werd. Het gevolg was wel dat we niet konden overnach-
ten en dezelfde dag nog terug naar beneden moesten. 
 
Een van de laatste keren dat hij in Val Cavrein geweest is wou hij, via één van de twee 
bruggen die er zijn, het water oversteken. Deze bruggen zijn niet meer dan 2 smalle 
boomstammen naast elkaar gelegd. Hij zei toen nog tegen mijn vriendin : pas op, we gaan 
er één per één over want anders kan de brug wel eens breken. Halverwege was hij 
geraakt toen de brug brak en hij in het water lag. Alles nat... 
 
Hij heeft toen droge kleren en schoenen van een van de herders gekregen. Sindsdien 
wordt die bewuste brug in strahler- en herdermiddens de “Augustbrücke” genoemd. 
 
Buiten de vakantieperiode ging hij ook dikwijls op zoektocht. Er waren nog twee gebieden 
waar hij regelmatig ging zoeken: 
 
1) de steengroeven in de omgeving van Idar-Oberstein: de Juchem-, Bernhard- en Setz 

steengroeve. In de jaren ’80 gingen we hier tot 10 à 15 zaterdagen per jaar zoeken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Erop en er... 
niet over... 
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We vertrokken hier gewoonlijk op vrijdag, 
middernacht. Na een rit van ongeveer 3,5u 
kwamen we dan aan. De bedoeling was dan 
om bij heldere hemel in de groeves te gaan 
kijken waar er gedynamiteerd was, zodat we 
‘s morgens wisten waar we moesten gaan 
zoeken. Op zaterdagavond kwamen we dan 
gewoonlijk terug. 

 
2) Een aantal steengroeven in België. 

Voornamelijk de groeves van Beez, Mont-
sur-Marchienne en Couillet. Elke vrije 
zaterdag of feestdag probeerde hij wel 
ergens te gaan zoeken. 

 
Net zoals René was Gust een markante 
persoonlijkheid in de geschiedenis van de MKA, 
die we nooit zullen vergeten ! 
Linda, Erwin en Daisy, wij wensen jullie in naam 
van alle MKA-leden heel veel sterkte toe. 

 
[Met de medewerking van Paul Van hee, Paul Tambuyser, Paul Van Wassenhove, Hugo en Paul 
Bender, Erwin Boxstaens en Rik Dillen] 
 

ACAM - mineralogisch museum in Merksem 

 

 
Van september tot december 2004 organiseert zustervereniging ACAM in het 
Mineralogisch Museum, F. de l'Arbrelaan 12 in Merksem een tentoonstelling over 
"Versteend hout". Toegangsprijs 2 €. 
 
Op 4 en 5 september kun je van 10 tot 18 h terecht in het museum voor een gratis 
bezoek, ter gelegenheid van de open-deur dagen. Je kunt er de collecties bewonderen, 
geslepen stenen laten determineren en een demonstratie diamantslijpen volgen op een 
antieke slijpmolen. 
 
Voor informatie kun je terecht bij ACAM op 03 6517926 of info@acam.be. 
 
 

Geologische wandeling Antwerpen 

 

 
Behalve naamsbekendheid (geen familie!) geniet ik, dacht ik, een beetje reputatie in uw 
Kring doordat enkele kringleden en hun familie mij vergezelden op mijn Cappadocië ex-
cursie (midden Turkije) in 1999. 
 
Ik heb nu een heel ander project waarvoor ik vrijwilligers zoek. Ik geef namelijk al jaren 
een populaire gesteente-herkenningscursus in het Museon te Den Haag en wil deze cur-
sus nu te boek stellen. Volgend op elke cursus presenteer ik steeds een ‘stadswandeling 
natuursteen’ om alles nogmaals in de open lucht te demonstreren. In het boek wil ik diver-
se stadswandelingen met geologische toelichting opnemen en daartoe heb ik in Groning-
en, Den Haag, Utrecht en een paar kleinere steden collega’s gevraagd de nodige voorin-
ventarisatie te verrichten. Ik hoef dan nog maar één keer te komen om de gesteenten de-
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finitief van de juiste naam te voorzien en de wandeling volgens model op te stellen. Rot-
terdam is mijn model, waar ik samen met Ir J.v.d.Koppel, leraar aan het Erasmiaans Gym-
nasium, een nieuwe gesteentewandeling heb opgesteld. 
 
Ik zoek nu enige geologisch geïnteresseerde vrijwilligers die een graniet van een sedi-
mentgesteente kunnen onderscheiden en die in Antwerpen Centrum goede natuursteen-
locaties willen zoeken, in gevels, winkelpuien en monumenten. In het boek komt de wan-
deling Antwerpen op naam van de Kring of van de meest actieve deelnemers.  
 
Zodra er belangstelling is om aan dit project bij te dragen, presenteer ik de leerzame Rot-
terdam wandeling aan de hele Kring om de bedoeling duidelijk te maken. Een uitgever is 
gevonden, maar de besprekingen zijn nog niet afgerond. Het boek moet in 2006 verschij-
nen. 
 
Wie wil meewerken contacteert Dr. Jan Verhofstad, Dorpsweg 108, NL-1697 KE  
Schellinkhout (bij Hoorn, N.H.) of de contactpersoon voor de MKA Paul Tambuyser 
(coördinaten : zie binnenkaft). 
 
 

Minerant 2004 : een succes ! 

 

 
Na een bewogen geschiede-
nis ten gevolge van de slui-
ting van de Handelsbeurs in 
Antwerpen voor manifesta-
ties en de éénmalige verhuis 
van Minerant naar zaal 
Stuurboord aan de noordelij-
ke stadsrand van Antwerpen 
is onze beurs opnieuw in 
een stabiele situatie geraakt. 
We verhuisden nu definitief 
naar Antwerp Expo (het 
voormalige "Bouwcentrum", 
waar o.a. de jaarlijkse 
boekenbeurs plaatsvindt). 
 
Zoiets is geen kleinigheidje, 
omdat je als organisator een 

verschrikkelijk grote verantwoordelijkheid draagt, en je geen goed zicht hebt op de 
financiële situatie. Wat in de Handelsbeurs na een jaar of dertig bijna routine geworden 
was, werd nu twee jaar na elkaar een huzarenstuk waarbij de ervaring en koelbloedigheid 
van onze organisatoren Albert, Paul, Guido, Hugo en anderen broodnodig waren. 
 
Vorig jaar al, onmiddellijk na de beurs in Stuurboord (die al bij al nog goed meeviel), werd 
er gedurende maanden van gedachten gewisseld over een overstap naar Antwerp Expo, 
en werd een uitgebreide kosten-baten studie gemaakt. Uiteindelijk werd er gekozen voor 
stabiliteit op lange termijn, quasi onbeperkte mogelijkheden tot uitbreiding indien nodig en 
een gebouw dat niet moet omgevormd worden tot een beurs-gebouw, maar dat met dat 
doel gebouwd en ingericht is ! 
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Een unieke opname : 3 generaties 
diensthoofden van de mineralogische 
afdeling van het Koninklijk Instituut 
voor Natuurwetenschappen KBIN in 
Brussel (vlnr Michel Deliens, René 
Van Tassel en Herman Goethals) 
 
 
De reacties van het publiek, de 
exposanten én de organisatoren 
waren volkomen unaniem : een abso-
lute voltreffer ! Ondanks het feit dat 
we naar een nieuwe locatie trokken 
telden we een kleine 3000 bezoekers 
(dat is meer dan vorig jaar), en de 

meerkost voor zaal en infrastructuur kon gerecupereerd worden door een hogere op-
brengst van de bar en de toegangsticketten. De uiteindelijke winst lag 10 % hoger dan bij 
de vorige editie. 
 
De exposanten waren dolgelukkig met het gemak waarmee kon geladen en gelost wor-
den, de ruimte in de zaal, de stabiliteit van verlichting en elecktriciteitsvoorziening, het al-
gemene comfort. Wat de verkoop betreft hoorden we uitsluitend positieve geluiden. Er 
was veel volk, er werd veel verkocht en geruild, en de sfeer was optimaal. Door de goede 
verluchting bleef het klimaat aangenaam, de mensen hadden genoeg plaats om hier en 
daar in groepjes te staan praten en bleven daardoor langer in de zaal. De bereikbaarheid 
werd zowel door bezoekers als door exposanten erg geapprecieerd. Het aanbod was over 
het algemeen schitterend, en geregeld hoorden we commentaar van bezoekers over lege 
portemonnaies en kregen we de vraag waar de dichtsbijzijnde bank-automaat was. We 
kregen heel veel lovende woorden over de tentoonstelling en de fluorescentie-ruimte waar 
enkel kreten als "ooooh" en "aaaah" vandaan kwamen. 
 
Het enige minpunt was dat er enkele incidentjes waren met malafide exposanten, die bij 
herhaling vervalsingen, kunstmatige kristallen en andere rommel probeerden te verkopen. 
Daartegen werd streng opgetreden (met wellicht enkele toekomstige uitsluitingen als 
gevolg), en in de toekomst zullen we daartegen streng blijven optreden. 
 
Volgend jaar gaat Minerant 
opnieuw in Antwerp Expo 
door, op 23 en 24 april. In 
hetzelfde week-end gaat in 
het complex de "50+ 
beurs" door, waar we on-
getwijfeld van zullen mee-
profiteren (en vice versa). 
Volgend jaar zullen we 3/4 
van de zaal huren t.o.v. 
2/3 dit jaar, om toch nog 
wat meer ruimte te creëren 
in de buurt van de secreta-
riaatsstand en de bar. 
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Zoals jullie op de juni-vergadering 
al gehoord hebben geeft Albert 
Vercammen vanaf nu de fakkel 
(exposanten-administratie) door 
aan Guido Cornelis. 29 Jaar lang 
was Albert de aanspreekpersoon 
voor de exposanten, wat absoluut 
geen gemakkelijke taak is. 
Daarvoor verdient hij uiteraard een 
bijzonder luid en warm applaus. 
En de andere Minerant-team-le-
den, met inbegrip van de talrijke 
mensen die op een of andere ma-
nier een handje kwamen toesteken 
hebben ook schitterend werk ge-
leverd, waarvoor onze beste dank. 
 
 
 

 
Albert Vercammen, na de goede 

afloop van zijn 29ste Minerant. 
 
 

Nieuwe locatie voor vergaderingen Antwerpen-Noord 

 

 
Noodgedwongen moesten we verhuizen van Sint-Job naar 's Gravenwezel. Reisweg : 
 E313 Antwerpen-Hasselt : afrit 18 "Wommelgem", richting Schilde/Turnhout, op ring-

weg Wijnegem afslag links naar 's Gravenwezel 
 E19 Antwerpen-Breda : afrit 4 "St-Job-in-'t-Goor", door centrum St-Job, baan naar 's 

Gravenwezel 
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Practicum : microchemische analyse van mineralen 

 

 
Op initiatief van ons medelid Renaud Vochten wordt op woens-
dag 20 oktober van 19.30 h tot ongeveer 23.00 h een practicum 
georganiseerd over de microchemische analyse van mineralen. 
Je zult leren hoe je aan de hand van allerlei chemische reacties, 
die op microschaal worden uitgevoerd (onder een microscoop 
dus) mineralen kunt identificeren. Als voorkennis zijn de be-
langrijkste basisprincipes van de scheikunde (zoals je die in het 
middelbaar geleerd hebt) in principe voldoende. Je neemt best 
wel op voorhand de cursus "Kwalitatieve microchemie van 
anorganische kationen en anionen" van R. Vochten door. Als je 

het boekje nog niet hebt kun je dat bestellen op het secretariaat. 
 
Deelname is strikt beperkt tot leden van de MKA, en 
inschrijving is verplicht. Gelieve voor 1 oktober in te schrijven 
op het secretariaat (coördinaten : zie binnenkaft) ; indien nodig 
kun je gelijk bij die gelegenheid een exemplaar van de cursus 
bestellen voor de meer dan democratische prijs van 8 € (af te 
halen op de vergadering van 8 oktober). 
 
Het practicum gaat door in de microscopiezalen S 310-311 
van gebouw S van de Universiteit Antwerpen, campus 
Groenenborgerlaan 71 te Antwerpen-Wilrijk (het vroegere 
RUCA).  Een routebeschrijving vind je in het oktobernummer. 
 

Vraag en aanbod 

 

 
 Te koop : karaatbalans Mettler PL 300 C, nieuw, prijs 400 €. 

Contakteer de heer Renaud Vochten via 03 3533822 
 Te koop : collectie mineralen. Contakteer de heer Eddy Meuleman via 03 4856011 
 

Themadag kwarts - Utrecht - 2 oktober 

 

 
Op 2 oktober 2004 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging in samenwerking 
met onze zustervereniging Geode (Zwijndrecht, Nederland) een themadag over "Kwarts". 
Dit gaat door in het gebouw TNO-NITG aan "De Uithof" (campus van de Universiteit 
Utrecht), Princetonlaan 6.  

 Tentoonstelling van kwarts en opaal 

 Demonstratie van het slijpen van diverse kwartsvariëteiten 

 Microscopie 

 Determinatiestands 

 presentaties bibliotheek en Internet 

 Doorlopende dia- en video presentaties 

 Lezingen 

 Extra nummer van Geode met als titel "Kwartsen" 

De toegangsprijs bedraagt 1 €. Voor meer informatie kun je terecht bij de heer Con Van 
As via 0031 10 4821716. 
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Mineraal van de maand 
tripliet 
 
 
 

Rik Dillen 
 
Tripliet is een belangrijk fosfaatmineraal, de peetvader van de zogenaamde "tripliet-triploi-
diet-groep" : 
 
naam formule symmetrie 
tripliet (Mn,Fe)2(PO4)F monoklien, I2/a  
zwieseliet Fe2(PO4)F monoklien, I2/a 
magniotripliet (Mg,Fe)2(PO4)F monoklien, I2/a 
triploidiet Mn2(PO4)(OH) monoklien, P21/c 
wagneriet Mg2(PO4)(OH) monoklien, P21/c 
wolfeiet Fe2(PO4)(OH) monoklien, P21/c 
sarkiniet Mn2(AsO4)(OH) monoklien, P21/c 

 
Uit deze formules kun je leren 
hoe gemakkelijk dergelijke twee-
waardige ionen met niet al te ver 
uit elkaar liggende ionenstralen 
in een volkomen analoge struc-
tuur kunnen plaatsnemen, en te-
gelijk blijkt hoe fosfaat- en arse-
naat-ionen elkaar kunnen ver-
vangen, omdat ze isostructureel 
zijn. Daarenboven kan het een-
waardig F--ion geheel of gedeel-
telijk vervangen worden door het 
OH--ion. Je kan je dus voorstel-
len dat er nog veel meer combi-

natiemogeljkheden zijn dan de hogergenoemde, bv. oliveniet Cu2(AsO4)OH, libetheniet 
Cu2(PO4)OH, adamien Zn2(AsO4)OH, tarbuttiet Zn2(PO4)OH enzovoort. 
 

Nu kunnen in de structuur de F- respectievelijk OH--ionen in willekeurige volgorde afgewis-
seld zijn, of geordend (bv. F - OH - F - OH, of F - F - F - OH - F - F - F - OH -...). Dat verschil 
heeft dan weer een invloed op de symmetrie : in de triploidiet-groep gaat het om geordende 
rijen (ruimtegroep P21/c), en in de triplietgroep om ongeordende rijen (ruimtegroep I2/a). 

 
Door isomorfe vervanging bestaan heel wat tussenvormen (zogenaamde "mengreeksen"). 
Indien bijvoorbeeld in zwieseliet zowat de helft van de Fe2+-ionen vervangen wordt door 
Mn2+-ionen komen we bij tripliet uit. 
 
Wie denkt prachtige kristallen van tripliet op de kop te tikken zal meestel bedrogen uitko-
men, want het vormt slechts zelden kleine, slechtgevormde kristallen met nauwelijks her-
kenbare vlakken. Wel kunnen ze in principe gigantisch groot zijn ; exemplaren tot 4 meter 
(!) werden waargenomen, maar zulke individuen vertonen nooit herkenbare eindvlakken. 
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Tripliet vormt meestal massieve aggregaten of nodulen, rose-achtig tot bruin in alle tinten, 
tot bijna zwart. Het is zelden min of meer doorschijnend, maar meestal opaak, en het 
vertoont een heel typische glas- tot vetglans. 
 
Tripliet is goed splijtbaar volgens {001}, en de breuk is oneffen tot bijna schelpvormig 
(subconchoidaal). De hardheid is ongeveer 5 in de schaal van Mohs, en de densiteit is 
3.9. 
 
Het is een typisch primair mineraal in granitische fosfaatrijke pegmatieten, en het wordt 
vaak vergezeld van wolfeiet, triphyliet, lithiophylliet, apatiet en toermalijn. Het kan verwe-
ren tot vivianiet, dufreniet en analoge mineralen, en amorfe mangaan-oxy-hydroxiden. 
Je kunt het niet zeldzaam noemen, maar toch komt het niet zomaar overal voor ! 
 
Enkele belangrijke vindplaatsen : 
 
 Tal van plaatsen in de USA, in de staten  Connecticut, south Dakota, Colorado, Califor-

nia, Arizona, te veel om op te noemen 
 Mangualde Quarry, Mangualde, Viseu, Portugal 
 In Frankrijk in de buurt van Limoges 
 In Horrsöberg, Värmland, Zweden komt tripliet voor in het gezelschap van een 

interessante paragenese met lazuliet, apatiet, rutiel en kyaniet 
 In Rusland in de tin-wolfraam afzettingen van Tigrinoye, Sikjote Alin Range, Oeral 
 Karibib, Namibië 
 
In "Dana's New Mineralogy" wordt als vindplaats voor tripliet ook Hagendorf-Süd vermeld, 
maar op deze vindplaats gaat het eerder om zwieseliet. In België werd tripliet nog nooit 
aangetroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografische situe-

ring van de El 
Criollo mine bij Cόr-

doba, Argentinië 
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Tripliet van de El Criollo mine 
bij Cόrdoba, Argentinië 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het materiaal dat we u deze maand aanbieden komt van een vindplaats in Argentinië, de 
El Criollo mine, op ongeveer 10 km van Tanti, Cerro Blanco district, Punilla Department, 
Cόrdoba. Hier komt tripliet voor als massieve, bijna zwarte afzettingen met als begeleiders 
fosfosideriet, genthelviet, bermaniet en tal van andere zeldzame en minder zeldzame 
fosfaatmineralen. De blauwe cobalthoudende genthelviet van deze vindplaats komt in 
feite niet uit de pegmatiet zelf, maar uit een jongere ader met lamellaire hematiet die door 
de pegmatiet heen loopt. Verder komt op deze plaats ook opaal, kwarts en tetradymiet 
voor. Het neusje van de zalm op deze vindplaats blijft benyacariet, waarvoor de El Criollo 
mijn de typevindplaats is. 
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SSiicciilliiëë,,  llaanndd  vvaann  DDoommss  eenn  DDoonnss  
 
 
 

Axel Emmermann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie zelf al eens mineralen gaat kappen, heeft waarschijnlijk allang begrepen dat het ver-
standig is om je aan te passen aan de zeden en gebruiken van het land waarin je je be-
vindt. Sicilië is een van die streken waar de zeden en gebruiken nogal wat verschillen van 
de onze. Een gewone kerk kennen ze daar niet. Emotioneel leven de Sicilianen voortdu-
rend in turbomode. Hun devotie is navenant waardoor elk dorp dat meer dan tien huizen 
telt ook een volwaardige domkerk heeft. Naar aanleiding van een van de discussies op e-
min werd ik herinnerd aan een avontuur dat mijn vrouw en ik daar beleefden. 
 
Het verhaal speelt zich af nog lang voor ik lid werd van de M.K.A., laat ik dit mijn naïeve 
periode noemen, toen ik nog geloofde dat je de vindplaatsen uit de zogenaamde natuur-
gidsen ook echt kon terugvinden op je reis. Probeer zo eens in de richting van Ragussa te 
rijden (je moet dan wel een autootje huren). Da's diep in het binnenland van Sicilië. In de 
klei wordt (of werd) daar haueriet gevonden in kristallen van een paar cm groot, alsook 
gips, celestiet, zwavel enzovoort.... Let wel: dat alles als je aan zoeken toekomt ! 
 
Wij hebben het sterke vermoeden dat lokale onfrisse elementen (om het woord maffia niet 
in de mond te nemen) de oude mijnen en groeven uit de omgeving gebruikten om "smok-
kelwaar" in op te slaan. Let wel: geen harde bewijzen natuurlijk, eerder sterke aanwij-
zingen. Toen wij daar aan het zoeken waren naar de juiste vindplaats kwam er binnen de 
10 minuten een héél sjieke auto aanrijden. Die stopte bij ons en een Siciliaan van rond de 
veertig jaar vroeg ons wat we aan het doen waren. Ik zei dat we op zoek waren naar de 
oude vindplaatsen en mijnen en die gast werd daar zichtbaar “ambetant” van. 
 
Mijn vrouw en ik werden prompt uitgenodigd om in het dorp iets te gaan gebruiken op zijn 
kosten. Op zich lijkt dat een zeer vriendelijke en onschuldige geste maar de manier 
waarop het voorgesteld werd bleek toch meer op "an offer you can't refuse"... 
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We reden achter de man aan tot in het dorp en daar zette die zijn auto gewoon knal mid-
den op de kleine marktplaats. De man gebaarde me hetzelfde te doen.  
 
Nu moet je als lezer het volgende weten: wanneer je twintig jaar geleden een reis boekte 
naar Sicilië (en mogelijk is dat nog steeds zo) putten de mensen van het reisbureau zich 
uit met talloze waarschuwingen. Zo krijg je te horen dat de dames beter geen juwelen dra-
gen. “Oorbellen rijmt op gescheurde oorlellen” is het motto. Draag ook je veiligheidsgordel 
nooit in de auto want daaraan kan men zien dat je een toerist bent en toeristen worden 
wel eens uit hun wagen getrokken. Doe ook steeds je auto op slot, ook als je erin zit. In 
Catania staan boefjes te wachten tot je voor het rode licht staat om je bagage uit je kof-
ferbak te slepen.  
 
In het licht van al die waarschuwingen haalde ik mijn camera uit de auto en sloot deuren 
en koffer af. Dat raakte blijkbaar bij onze gastheer een gevoelige snaar. Hevig gesticule-
rend eiste hij dat ik de deuren van onze auto wijd open zette en mijn portefeuille, camera-
tas en lenzen op het dak ervan achterliet. In de herberg werden we getrakteerd op de no-
dige versnaperingen terwijl de "Don" (iedereen sprak hem zo aan, mét buiging) zich een 
ongeluk telefoneerde. 
 
Na het vijfde telefoontje kwam de man terug bij ons zitten en zei: "Aaie call some people 
that wiel help you getta minerals... You muste notte search here... Ties ies muche too 
deengeroes. Now we going to see my bieseness... You comme in my car". We lieten dus 
onze auto achter, deuren open en al mijn fotogerief en geld op het dak, en reden mee met 
Don Dinges... 
 
Vreemd genoeg maakten we ons geen van beiden erg veel zorgen over onze bezittingen 
want we hadden al lang door dat onze nieuwe vriend héél wat meer in de pap te 
brokkelen had dan de wet normaal toelaat.... Het zou natuurlijk onheus zijn om zoveel 
vriendelijkheid te belonen met roddel en achterklap maar zeg nu zelf… als je zo'n stunt 
uithaalt in Antwerpen terwijl de burgemeester en de commissaris van politie erbij staan 
verdwijnen je spulletjes zo snel dat iedereen er duizelig van wordt. Iemand die in het 
Siciliaanse hinterland kan garanderen dat je spulletjes niet zullen verdwijnen, wordt dui-
delijk “gerespecteerd” (lees “gevreesd”). 
 
Achter de eerste heuvelrug bleek een nog kleiner gehucht te liggen alwaar Don Dingens 
zijn zaak had. Een behoorlijk groot naaiatelier waar wel twintig naaistertjes druk bezig wa-
ren met kerkelijke textielwaren zoals altaarkleden, biechtstoelgordijnen, kazuifels enz... 
(op zondag notabene, 't was naar verluid een dringende bestelling voor de Antwerpse 
kathedraal). Na een korte bezichtiging van het atelier meldde zich een ouwe kromme Ita-
liaan aan. De man was blijkbaar de nachtwaker van de lokale gipsgroeve alwaar nogal 
eens wat gevonden kon worden en gewekt voor de gelegenheid. 
 
Kwakkelend van de slaap en onder veel protest is de man een paar staven dynamiet gaan 
halen en heeft een stukje van de groeve laten springen voor ons... We zijn zo een uurtje 
zoet geweest met graven tussen het puin (heel fijne droge klei die ongelooflijk veel stof 
maakt) waarbij onze Don zich in driedelig maatpak niet onbetuigd liet. De vondsten waren 
echter niet veel zaaks en onze lokale potentaat bracht ons terug naar Ragussa waar onze 
auto nog altijd stond ongestolen te zijn, net als onze portefeuilles en de camera. Je moet 
dat eens proberen met een GESLOTEN auto in Catania... Daar verwisselen ze gewoon 
de L en de T van "gesloten" en zeggen dat het een schrijffout betreft. 
 
 
Onze Don "verzocht" ons toen hem te volgen wat we ook deden... Je zegt niet "nee" te-
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gen een Don tenslotte... Na meer dan een uur rijden waren we tegen de flanken van de 
Etna aan het omhoogslingeren toen we een kleine stad tegenkwamen. De Don stopte 
voor een smal rijhuis dat, zoals alles daar, grijs zag van de vulkanische as. We stopten 
ook en gingen achter de man staan die inmiddels had aangebeld. De deur werd geopend 
door een jonge man en ik zwéér dat die óók grijs werd toen hij onze Don zag staan. We 
werden zonder meer binnengelaten in een zeer smaakvol ingerichte woonst alwaar een 
kast met prachtige mineralen de aandacht trok. De jonge man en onze "peetvader" 
wisselden in rad Italiaans een paar woorden en uit het beetje dat ik kon verstaan was de 
jonge man niet gelukkig met de situatie. 
 
Hij trok zich dan ook met slaande deuren terug naar de bovenverdieping. De "Don" open-
de de kast en zei simpelweg : "you wante mieneral, now you choose mieneral". 
Protesteren hielp niet. De man wou er blijkbaar zeker van zijn dat we niet terugkwamen. Ik 
heb een stuk celestiet gekozen en dat ligt nog steeds in mijn kast. Toen ik het stuk 
aannam ging de man naar buiten en zei "now I go back to work ande you go back to your 
hotel". We hebben dat dan maar gedaan ook.... 
 
Zoals ik al eerder zei: mogelijk verbeeldden wij ons maar wat en sloofde de man zich 
alleen maar uit om ons terwille te zijn. Anderzijds had die kerel toch duidelijk meer macht 
dan je zou verwachten. Ja Sicilië, daar moet je geweest zijn..... 
 
 
 
Christel Emmermann in Italiaans gezelschap... anno 1984 
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