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MKA-kalender 
 
Vrijdag 1 april 2011 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel, om 20.00 h. 

 

  
Het zout is op ! Hoe dikwijls heeft u dit de voor-
bije winters al gehoord ? Uiteraard niets van aan : 
de zeeën zitten vol en ook onder het land liggen 
op heel wat plaatsen in de wereld honderden me-
ters dikke zoutlagen. Zo ook in Thüringen in de 
omgeving van Eis enach.  We zoeven vanavond 
met de lift in een mum van tijd naar -500 m in de 
mijn van Merkers, en verder met razende snel-

heid (radarcontrolegevaar !) door een oneindig gangenstelsel naar 800 m diepte. Onderweg ont-
dekken we gele en witte schatten, en kristallen met een meter kantlengte.  Dan terug naar boven 
naar het Kalimuseum in Heringen waar we uitzoeken waarom men hier al die moeite doet om het 
zout naar boven te halen om het dan op een reusachtige afvalhoop te storten : de Monte Kali is 
200 m hoog, bevat al 150 miljoen ton zout en dagelijks komt er het equivalent van zo'n 75 vracht-
wagens bij ! Benieuwd ? Mis dat dit klank- en lichtspel niet ! 
 
Inzet : Friedrich Honndorffen: Zoutfabriek in Halle, Sachsen, in 1670. 
 
 

Vrijdag 8 april 2011 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 
19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Uitzonderlijk is er deze keer geen mineraal van de maand.  

 
20.15 h  
 
 
 
 
Deze avond trekken we naar het hartje van Frankrijk, waar we in de Auvergne de storthopen van 
een oude wolfram-mijn, de Mine de Montmins, gaan bemonsteren. Onze gids is niemand minder 
dan Paul Mestrom, die in 2009 nog een prachtig artikel pleegde in GEA over de mooi 
uitgekristalliseerde fosfaten, arsenaten en andere kandidaten die je op deze vindplaats kan 
aantreffen. Wie de specimens van Montmins nog niet kent, wordt ten stelligste aangeraden op 
deze lezing aanwezig te zijn. Voor de anderen is die goede raad niet nodig : die zitten nu al te 
watertanden !   
 

Paul Mestrom
" De mineralen van Les Montmins "

Paul en Hugo Bender
"Het zout is niet op..."
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Zaterdag 9 april 2011 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Elsdonk, van 9.30 tot 12 h.  

 
 
 

 
Ook dit jaar hebben we met de Werkgroep Edelsteenkunde een stand op 
Minerant. Naast informatie over onze activiteiten, determineren we er 
edelstenen van Minerant-bezoekers. Deze vergadering gebruiken we om 
ons daarop voor te bereiden. We houden een practicumvergadering met 
alle beschikbare apparatuur en we spreken af wie op Minerant onze 
infostand komt bemannen. 
 
Enneu... wist je dat de werkgroep opgericht werd op 11 januari 1986, 
en dat hij dus precies 25 jaar is geworden ! Dikke proficiat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Omdat er een paar organisatorische zaken gewijzigd zijn willen we nog eens even de uitleendienst 
van apparatuur van onze vereniging onder de aandacht brengen. 
Vanaf februari 2011 kan je een aantal toestellen uitlenen.  
 
De volgende toestellen met handleiding zijn momenteel ter beschikking:  
 Geiger-Müller teller I/243 voor Beta en Gamma straling 
 Ultrasoonbad 1  Bransonic 220 (beige draad) 
 Ultrasoonbad 2  Bransonic 220 (zwarte draad) 
 Stenenbreker 
 Stereo microscoop Euromex BM 76-2020 met 10x oculair lenzen en 1x,2x en 3,5x objectief 

lenzen. (vergroting 10x,20x,35x) 
 
De volgende uitleenregels zijn van toepassing: 
 Uitlenen kan tot de eerstvolgende vergadering. 
 Per uitgeleend toestel vragen we een waarborg van 20 euro die je natuurlijk terug krijgt als je 

het toestel in goede staat terugbezorgd. 
 
De toestellen kunnen uitgeleend en ingeleverd worden tijden de openingsuren van de bibliotheek.  
Vooraf reserveren is mogelijk tijdens vergaderingen, telefonisch of per e-mail. (telefoon en e-mail 
van de verantwoordelijke, Etienne Mans, vind je op de achterzijde van het voorblad van 
Geonieuws). 
 

Practicum 
voorbereiding Minerant 

Erratum 
De aandachtige lezer heeft uiteraard al opgemerkt dat op de titelpagina van het februarinummer 
een prachtige typfout prijkt : het sciereiland is uiteraard een schiereiland. Waarvoor onze 
excuses. 
Geonieuws wordt elke maand voor het verschijnen door enkele trouwe vrijwilligers zorgvuldig 
nagelezen, maar deze fout is er in extremis ingeslopen bij het verwerken van de definitieve (en 
dus al verbeterde) versie voor de drukker. Murphy dus... 

Uitleendienst apparatuur
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MKA-nieuws 
 

 
De kogel is door de kerk : een vrijdagavond in het voorjaar van 2012 zal onuitwisbaar gegrift staan 
in de annalen van de MKA, met de derde veiling in de geschiedenis van onze vereniging. 
 
Vooreerst doen we natuurlijk een oproep aan de leden om hun kelders, zolders en kasten op te 
ruimen op zoek naar verkoopbare items. We kunnen natuurlijk geen veiling organiseren zonder 
koopwaar. Dus aan ALLE leden : probeer je overschotten te gelde te maken en zo een centje te 
recupereren voor en door je hobby. 
Hou de volgende “regeltjes” voor ogen : 
1. Bied alleen dingen koop aan waar je echt afscheid van kan nemen.  
2. Stel geen te hoge reserves (minimum bod) ! Zoniet riskeer je de koopwaar weer terug naar huis 

te moeten nemen. 
3. Probeer zelf een fotootje te nemen van je spullen. Dat maakt het ons gemakkelijker om ze in de 

web-catalogus op te nemen. 
4. Een set keukenmessen heeft niets met mineralogie te maken… enkel mineralogisch 

georiënteerde zaken mogen aangeboden worden. 
5. Sommige zaken zijn geschikt om in één lot aangeboden te worden, andere niet. Heb je 20 

kleurfoto's van mineralen liggen, biedt die dan liefst niet per stuk aan. Zorg er anderzijds voor 
dat een lot niet te groot wordt en daardoor oninteressant voor een potentiële koper. 

 
Als je wil meedoen (en dat wil iedereen, nemen we aan) moet je in de komende maanden, en ten 
laatste op 30 november 2011 voor elke item die je wil aanbieden bezorgen : 

- je naam + een volgnummer 
- korte omschrijving 
- minimumprijs 
- een digitaal fotootje 

Je bezorgt deze gegevens aan Axel Emmermann, 
<axel.emmermann@pandora.be>    03 2953554 en 0496 359117. 
Mocht iets niet duidelijk zijn dan kun je ook bij Axel terecht voor meer informatie. 
 
 

 
Op 27 oktober 2010 overleed George Edwards van Muyen op 81-jarige leeftijd. Hij was 
lid van MKA van 1988 tot 2002 en actief in de Werkgroep Edelsteenkunde. Ondanks het 
feit dat hij in Terneuzen woonde, kwam hij trouw naar zowat iedere vergadering. Hij was 
een kenner op gebied van parels en was bijzonder handig en inventief om met 
eenvoudige onderdelen nuttige gemmologische apparaten in elkaar te knutselen. Voor de 
Werkgroep Edelsteenkunde vervaardigde hij polariscopen, LED-verlichtingen en bouwde 
hij een gewone binoculaire microscoop om tot een edelsteenmicroscoop, voorzien van 
allerlei handige snufjes. 
In de periode van zijn lidmaatschap was hij ook actief aanwezig op de infostand van de 
Werkgroep Edelsteenkunde op Minerant. We zijn erg blij dat we Georges in ons midden 
mochten hebben. Langs deze weg bieden we de familie onze deelneming aan. 

 

In memoriam : Georges Edwards

Veiling 2012 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 24/4/2011 - 22/5/2011 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 

 
14-17/4 RU SINT-PETERSBURG. Central Exhibition Hall "Manege", 1, St-Isaac sp. Beurs (M-F-J-E). 

<info@gemworld.ru> 
15-17/4 DE STUTTGART. Landesmesse, Messepiazza 1. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

< franziska.gelse@messe-stuttgart.de >  www.messe-stuttgart.de 
16/4 DE KEMPTEN (ALLGÄU). Haus Hochland, Prälat-Götz-Straße 2. 10-17 h. Beurs. 
16/4 HU BUDAPEST. Lurdy-Ház, Gazdag E. utca 2, H-9700 Szombathely. 

<asvanyborze@gmail.com>  www.asvanyborze.com 
16/4 SK BRATISLAVA. Nové Mesto, Vajnorska 21. Beurs. <jirkovitalos@centrum.sk>, 

<pezpermon@pobox.sk> 
16-17/4 FR BOGNY-SUR-MEUSE (08). Salle du COSEC, rue de la Vallée. Beurs. 9-18 h. 

<a-m-p-b.association@wanadoo.fr> 
museegeologieardenne.monsite-orange.fr/page2/index.html 

16-17/4 FR CHAMPAGNOLE (39).  Salle "L'Oppidum". Ruil-beurs. 
16-17/4 AT SALZBURG. Universiteit, faculteit natuurwetenschappen. 9-17/9-16 h. Beurs (M). 

<pabinger@sbg.at> 
16-17/4 AT VILLACH.  Volkshaus Völkendorf, Neubaugasse 9. Beurs (M-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net>  
16-17/4 IT NALS (BZ). Haus der Vereine, Dr. Gregor Gasser Straße 10. 

Beurs.<georg.unterrainer@rolmail.net> 
16-17/4 IT PIANEZZA (TO). Salone delle Feste, Via Moncenisio. Beurs. (M-F-E). 
16-17/4 IT CERTALDO (FI). Scuola Media G. Boccaccio, Via G. Leopardi. Beurs 
16-18/4 IT NAPOLI. Ciostro dei Santi Marcellino, Largo S. Marcellino 10. 9.30-20/9.30-19 h. Beurs. 

<massimo.russo@ov.ingv.it> 
17/4 DE  ALSDORF.  Rathaus, Hubertusstraße (bij B57). 11-17 h. Beurs (M-F). 
17/4 DE REUTLINGEN. Wittum-Halle, Wittumstraße 37. 11-17 h. Beurs (M-F). 

<kunz-engstingen@t-online.de> 
17/4 DE LAHR. Sulzberghalle. 10-17 h. Beurs (M). Tentoonstelling India. <info@mineralien-freunde-

ortenau.de>  www.mineralienfreunde-ortenau.de 
17/4 DE REGENSBURG-NEUTRAUBLING. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M). 

www.exponaturundtechnik.de 
17/4 HU SZÉKESFEHÉRVÁR. Videoton Oktatási Központ, Irányi D.u. 6. 

<kpal@minerals.hu>  www.minerals.hu  
17/4 DE LEHRTE. Kurt-Hirschfeld Forum, Burgdorfer Straße 16. 11-17 h. Beurs (M-F-E). 

<chris.gornik@t-online.de> 
17/4 DE REMCHINGEN. Kulturhalle, Hauptstraße 115. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<gerhard-steinhaus@t-online.de>  www.minfos-pforzheim.de 
17/4 IT MONTECCHIO MAGGIORE (VI).  Casa della Comunita, via Duomo. Beurs (M). 

<amicimuseozannato@libero.it> 
22-24 US DENVER. Holiday Inn hotel. <mz0955@aol.com>  www.mzexpos.com 
23/4 FR ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE (12). Salle Val de Saure. Ruil-beurs. 
23-24/4 FR PAU (64).  Parc des expositions, Hall Aspe. Beurs. 
23-25/4 AT INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße 1. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
24-25/4 DE LOSHEIM-AM-SEE.  Streifstraße 3a. Beurs (E-J). <galerie-zauberwelt@web.de> 
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24-25/4 DE BAD SÄCKINGEN. Kursaal. 10-18/11-17 h. Beurs (M-F). 
25/4 NL GRONINGEN. Sporthal De Brug, Donderslaan 161. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<hjjdbroek@tele2.nl> 
29/4-1/5 CZ TIŠNOV.  Sokolovna en Gymnasium. 11-19/9-19 h. Beurs (M). <andrej.sucko@wo.cz> 

<sokoltisnov.min@wo.cz>  www.mineral-tisnov.wz.cz 
30/4 FR STELLA-PLAGE (62). Maison du Temps LIbre. Beurs. 
30/4 DE DRESDEN. Mensa Mommsen, Dülferstraße (Technische Universität). 10-16 h. Beurs (M-F). 

<backmann@gmx.de> 
30/4-1/5 AT DORNBIRN. Kulturhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <andreas.fitz@gmx.at> 
30/4-1/5 CH BUCHS (SG). Berufsbildungszentrum. 10-17 h. Beurs (M-J). <silvio.graessli@bluewin.ch> 
30/4-1/5 HU MISKOLC.  Universiteit. Beurs (M). <asborze@uni-miskolc.hu> 
1/5 IT SANKT-JOHANN (Ahrntal). Hotel Adler, Bruggenwirt. Informatiedag (geen verkoop). 
1/5 DE ILFELD. Hotel "Zur Tanne". 9.30-17 h. Beurs (M). <jwesiger@yahoo.de> www.manganit.de 
 

7-8/5  B ANTWERPEN. Minerant, beurs van MKA vzw. 
   AntwerpExpo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2000 Antwerpen 
 10-18 h. Beurs (M-F, géén juwelen) 
 Info : Paul Bender, Pieter Van den Bemdenlaan 102, B-2650 Edegem. 
    03 4408987.  <paul.bender@skynet.be>  
    www.minerant.org/mka/minerantnl.htm 

 
2-8/5 RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Solianoy perenlok. Beurs (M-F-J-E). 

<info@gemworld.ru> 
7-8/5 DE ERFURT.  Stadtgarten, Dalbergsweg 2a. 10-17 h. Beurs (M). <edelsteingalerie@yahoo.de> 
7-8/5 AT WIEN. Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29. Beurs (M-J-E). <zanaschkamineralien@a1.net> 
7-8/5 SE VÄRNAMO. Åminne Bruksmuseum. Beurs (M-F-J-E). <skotteksmassan@hotmail.com> 
7-8/5 DE  ASCHAFFENBURG. Seidderstraße 2. 11-17/10-17 h. Beurs (M). 

<peter.loehr@aschaffenburg.de>  www.aschaffenburg.de 
7-8/5 FR THOUARS (79). Orangerie du Château. Beurs. 10-19 h. <sgpthouars@voila.fr> 
7-8/5 CH LA CHAUX DE FONDS. Polyexpo, rue des Crétets 14. 10-18/10-17 h. Beurs. 

<hj.sieber@bluewin.ch>  www.sn-mp.ch 
8/5 DE ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M-F-E-J). www.exponaturundtechnik.de 
8/5 IT COSSATO (BI). Nuovo Mercato Coperto Communale, Piazza Croce Rossa. Beurs (M-F). 
8/5 IT ROBILANTE (CN).  Centro Luigi Buzzi, Str. S. Margherita 32. Beurs (M). 

<ass.mineralibuzzi@gmail.com> 
14-15/5 FR MONTCEAU-LES-MINES (71). Embarcadère. 
14-15/5 IT GENOVA. Centro Congressi Porto Antico, Magazzini del Cotone (Pav. 7-8). 

Beurs (M-F-J-E). <genovamineralshow@libero.it>  www.genovamineralshow.com 
14-15/5 AT RANKWEIL. Vereinshaus, Untere Bahnhofstraße 10. Beurs (M-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
14-15/5 SI TRŽIČ. Sporthal. 9-19/9-18 h. Beurs (M-F). <tdtrzic@siol.net> 
15/5 DE FREUDENSTADT. Turn- und Festhalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <fomineral@hotmail.de> 
15/5 IT CURNASCO DI TREVIOLO (BG). MM-ruuil_beurs. <segreteria@gom.it>  www.gom.it 
16/5 NO KONGSBERG. Norsk Bergverksmuseum. Beurs en symposium. 
20-22/5 IT VERONA. Fiera di Verona. 9-19 h. Beurs (M-F).  <zoist@tin.it>  

www.veronamineralshow.com 
21/5 DE FREIBERG (Sachsen). Heubner-Halle, Dörzaunstraße. 9-16 h. Beurs (M). 

<mineralienfreund@web.de> 
21-22/5 DE MOSBACH. Alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
21-22/5 FR DOURDAN (91). Salle des Fêtes de la Gaudrée. Beurs. 
22/5 BE ECAUSSINNES. Brasserie d'Ecaussinnes, rue de Restaumont 118. 10-18 h. 

Beurs (M-F-J-E).  <goetgeluk@hotmail.com>  www.cge-site.be/crbst_5.html 
Info : Christian Goetgeluk,  0476 960565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Jaaroverzicht 2010 
Mineralogische Kring Antwerpen vzw 
 
Paul Van hee, Ludo Van Goethem en Hugo Bender 
 
 
1. Inleiding 
 
2010 vloog voorbij. Voor we het goed en wel beseften was het reeds mei en dus Minerant. Door een andere 
zaal- opstelling hadden wij meer standhouders en dus ook meer inkomsten. Het aantal bezoekers was ook 
iets hoger dan het vorige jaar. Gaat het samen of is het toeval maar ook het aantal leden steeg lichtjes. 
 
Een ander opmerkelijk punt : de kosten van Geonieuws. Vijf jaar geleden was de prijs om Geonieuws te 
drukken nog meer dan het dubbele van de huidige prijs (7400 EUR, nu 3600 EUR), en dat terwijl nu een paar 
nummers per jaar in kleur gedrukt worden ! 
 
De investering die wij vorig jaar hebben gedaan met de fluorescentiespectrometer, toevertrouwd aan Axel, 
heeft de MKA, zeker ook in het buitenland, een zeer goede naam gegeven. Axel blijkt zelfs baanbrekend werk 
te leveren met dat ‘kleine’ ding en heeft er een prijs mee gewonnen (zie het verhaal daarover verder in het 
verslag) ! 
 
De diverse dienstverleningen van de MKA werden goed gesmaakt (soms letterlijk); de lezingen, de uitlening 
van boeken, de uitstappen, het ‘minibeursje’, de website … om er maar enkele te noemen, dank zij de inzet 
van velen. 
 
2. Leden 
 
Eind december 2010 bedroeg het aantal individuele en gezin lidmaatschappen 274, 6 meer dan vorig jaar. Bij 
de gezin-lidmaatschappen horen nog 126 extra gezinsleden, zodat we in totaal nu met precies 400 zijn. 
 
3. Personalia 
 
We betreurden in 2010 het overlijden van onze volgende bekenden: 
 Armand Stilmant, trouwe standhouder op Minerant, 8 juni 
 George Edwards Van Muyen, actief lid van de edelsteenwerkgroep van 1988 tot 2002, 25 oktober 
 Nelly Phielix, echtgenote van John Phielix, beide lid van MKA, 3 november 
 René Vanrusselt, vader van Vic Vanrusselt, 21 december 
 Emiel Steylaerts. vader en schoonvader van onze leden Julienne en Etienne Mans, 29 december 
 
4. Vergaderingen 
 
4.1. Ledenvergaderingen 
Er werden 9 ledenvergaderingen gehouden in Antwerpen en 8 in ’s Gravenwezel. De lezingen worden telkens 
voorafgegaan van een ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en vele informele contacten. 
De Antwerpse vergaderingen vinden plaats in de zaal “Het Elzenhof” in Edegem. Telkens zijn 40-50 leden 
aanwezig. De vergaderingen in ‘s Gravenwezel gaan door in zaal “De Drie Rozen” voor 15-30 leden. In juni 
werd in ’s Gravenwezel ook het traditionele Gezellig Samenzijn georganiseerd. 
 
4.2. Statutaire algemene vergadering 
De statutaire algemene vergadering vond plaats op 12 februari 2010.  
 
4.3. Lezingen (Herwig Pelckmans) 
Herwig Pelckmans contacteert potentiële sprekers en zorgt zo voor een interessant jaarprogramma. Deze 
zoektocht is niet altijd evident, maar leverde ook dit jaar weer een aantal nieuwe sprekers met boeiende 
lezingen op. De lezingen gehouden tijdens de ledenvergaderingen in de zaal “Elzenhof” in Edegem behandel-
den de volgende onderwerpen: 
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8 januari Coticule et pierre à faux Eric Goemaere 
12 februari Mineralenvervalsingen Paul Van hee 
12 maart Inleiding in de diamantwereld Eddy Vleeschdrager 
9 april Minerale impressies van Emmelberg, Löhley, Graulei Ko Jansen 
28 mei Eldorado, een reis door Peru Bruno Van Eerdenbrugh 
3 september De superpit goudmijn in Australie KCGM Pty, Ltd 
8 oktober Mineralogie aanleren in de 21ste eeuw Peter Van den haute 
12 november Lapis Lazuli, vindplaatsen en gebruik Ernst Burke 
10 december Hoe echt is echt ? Edelstenen en wat erop lijkt Hanco Zwaan 

 
De lezingen in lokaal “De Drie Rozen” in ‘s Gravenwezel : 

 
5 februari Georgius Agricola en de Re Metallica Miel Daneels 
5 maart Tucson 2010 Herwig Pelckmans 
2 april Namibië Piet Knijnenburg 
5 juni Gezellig samenzijn Wokmenu 
3 september Etna Paul Van hee 
1 oktober Fluorescentie, misschien toch niet zo simpel Axel Emmermann 
5 november Lengenbach Bart de Weerd 
3 december Mineralogie aan de universiteit van Gent van 1817 tot 

heden 
Astrid Elbers 

 
4.4. Mineraal van de maand 
Er werden “mineralen van de maand” aangeboden tijdens de vergaderingen in Edegem. Er werd voor een ge-
varieerd aanbod gezorgd. Deze mineralen werden in Geonieuws in detail beschreven. Telkens worden de al-
gemene eigenschappen belicht, soms van de hele groep waartoe het behoort, gevolgd door een overzicht van 
vindplaatsen, geschiedenis en een beschrijving van de vindplaats in kwestie. Dit mineraal van de maand laat 
aan nieuwe en ervaren verzamelaars toe om zeldzame of speciale mineralen aan gunstige prijs te verwerven 
en tegelijk over uitgebreide achtergrondinformatie te beschikken.  
 
4.5. Raad van Bestuur 
De raad van bestuur vergaderde op 12 december 2010. Daarnaast zijn er geregeld contacten op de vergade-
ringen en per elektronische post. 
 
4.6. Werkgroepen. 
 
4.6.1. Edelsteenkunde (Paul Tambuyser) 
De werkgroep ging reeds zijn 24e werkingsjaar in. Tijdens 9 vergaderingen werden de volgende onderwerpen 
besproken: 
 

9 januari Practicum 
13 februari Practicum spectroscopie 
13 maart Geschiedenis en slijpvormen van diamant 
10 april Minerant practicum 
8-9 mei Determinatie op Minerant 
11 september De kritische hoek 
9 oktober Bergkristal 
13 november Practicum 
11 december De kritische hoek, deel 2 

 
Tijdens Minerant verzorgde de werkgroep naar jaarlijkse traditie een identificatiestand voor edelstenen. Wie 
zijn edelsteen wilde of durfde laten keuren kon daar terecht. 
 
4.6.2 Technische Realisaties (Axel Emmermann) 
Het integrale budget werd opgespaard voor een belangrijke upgrade van de spectrometer.  
De rest van de activiteit bestond uit research naar de uitvoerbaarheid van toekomstige projecten zoals de 
bouw van een atmosferische stikstoflaser (excimer-laser) met een golflengte van 344 nm. De kostprijs van 
zo’n toestel ligt rond 15.000 € maar kan gebouwd worden uit scrap materialen.  
 
4.6.3. Werkgroep fluorescentie (Axel Emmermann) 
De werkgroep was zeer actief in 2010. Algemene activiteiten : 
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 Axel maakte een video over het gebruik van de fluorescentiespectrometer en won daarmee een prijs van 
Ocean Optics. De film kan bekeken worden op YouTube : 
http://www.youtube.com/watch?v=ADled_4Z1F8  
Het integrale budget van de werkgroep werd opgespaard voor een belangrijke upgrade van de spectro-
meter. De prijs van 500 $ werd door Ocean Optics zo goed als verdriedubbeld (dmv diverse kortingen en 
tegemoetkomingen). Het budget van 2010 en 2011 zal gebruikt worden om een upgrade te doen van de 
spectrometer.  

 Verscheiden artikels voor Geonieuws ontsproten aan de gegevens die de spectrometer ons blijft 
opleveren 

 Van een aantal mineralen werd de activator ondubbelzinnig vastgesteld: scheeliet, apatiet uit Jumilla, 
agrelliet, zirkoon uit Matongo, austinet, aragoniet van Bocchegiano mijn, analciem van Noth Table Moun-
tain in Colorado, en nefelien-syeniet van de Mamelodi groeves nabij Pretoria.  

 Opnemen, analyseren en publiceren op website van spectra. Dit heeft zeer positieve reacties teweegge-
bracht bij professionele geologen. Onze fluorescentie site wordt druk bezocht, wat mag blijken uit de tal-
rijke aanvragen om consult die we mochten ontvangen.  

 Tijdens Minerant was de werkgroep vertegenwoordigd met de spectrometer en werden aan de lopende 
band demonstraties gegeven. De interesse was groot. 

 De website heeft blijkbaar voldoende vertrouwen gewekt bij een aantal geologen zodat een aantal pro-
jecten werden opgestart in samenwerking met: 
o Prof. Cahit Helvaci van de universiteit van Izmir, Turkije. De professor stuurde twee vaten met 

specimens die de volledige inventaris omvatten van alle boraat vindplaatsen in Turkije. De vraag is 
om samen een publicatie te schrijven over de fluorescentie van deze mineralen. 

o Het Sterling Hill Museum (bij monde van Earl Verbeek) om fluorescentie spectra op te nemen van 
specimens uit hun museum. 

o Pete Modreski van USGS stelt voor om analyses te doen naar zeldzame aarden in fluorieten uit de 
USA. 

 Synergie met FMS : een aantal artikels uit GN werden vertaald en gepubliceerd in de FMS Journal.  
 Een spreekbeurt over complexe fluorescentiemechanismen werd geschreven en gegeven voor Nautilus 

en MKA.  
 Er werd diepgaand samengewerkt met de Italiaanse geoloog Guido Mazzoleni die een boek heeft ge-

schreven over fluorescerende mineralen. Het boek bevat een 20-tal foto’s die werden gemaakt door Axel 
Emmermann van specimens van Paul Van hee en zijn eigen verzameling. De MKA wordt in deze publi-
catie herhaaldelijk vernoemd wat naambekendheid ten goede komt. Er wordt momenteel aan een 
Engelse vertaling gewerkt die via samenaankoop door de MKA-leden zal kunnen aangekocht worden. 

 Er werden enkele kleuredities van GN naar het Hoger Instituut Vertaler Tolk (Artesis hogeschool) ge-
stuurd met de vraag te onderzoeken of docenten de redactionele artikels geschikt achten om ze te laten 
vertalen door de laatstejaars studenten. Dit zou een sterke vertegenwoordiging van de MKA op internati-
onaal vlak mogelijk maken met mogelijk werving van “e-leden” die zich dan in hun eigen taal op een digi-
tale versie van GN kunnen abonneren.  

 Ocean Optics, de fabrikant van onze spectrometer, is opgetogen over het werk dat reeds gepubliceerd 
werd. Zij zouden een voor de verzamelaar “betaalbare” (prijs van een goede binoculaire microscoop?) 
spectroscoop willen ontwikkelen die algemeen bruikbaar is bij het herkennen van mineralen. We hopen 
hen daarbij behulpzaam te kunnen zijn.  

 Met dezelfde mensen van deze firma werd afgesproken een vergadering te beleggen van de FMS/MKA 
in hun laboratorium bij wijze van excursie. Zij zijn vragende partij om kennis te nemen van onze noden 
en interesses aangaande spectroscopie. Het idee groeit om een specimen waarvan de fluorescentie nog 
niet verklaard is, tijdens dit bezoek te bestuderen met hun instrumentarium.  

 
De werkgroep fluorescentie vergaderde niet bij leden thuis dit jaar omdat verzamelingen traag groeien en men 
niet elk jaar opnieuw dezelfde verzameling kan gaan bekijken. Voor 2011 worden zeker weer een aantal 
vergadering gepland. 
 
4.6.4. Zeolieten (Ine Van Dyck) 
Op 17 oktober organiseerden we opnieuw de mini MKA-beurs “Schatten op Zolder” in ’s Gravenwezel. Dankzij 
reclame in lokale reclamebladen én op het internet was er ook dit jaar een ruime opkomst. De bezoekers 
waren tevreden: er was een gevarieerd aanbod van mineralen aan spotprijzen. Er werd zelfs een gedeelte 
van de collectie van ons vroeger medelid dhr. Verbist gratis weggegeven… op voorwaarde dat er telkens een 
volledige bak mineralen werd meegenomen. Ook de dubbele boeken en tijdschriften uit de MKA-bibliotheek 
wisselden in geen tijd van eigenaar. De exposanten (dit jaar 12!) , allemaal lid van MKA, waren ook tevreden 
en de sfeer zat erin, m.a.w. “Schatten op Zolder” was een succes en wordt stilaan een vaste waarde. 
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MKA-micro-team aan het werk ten huize 
van Pierre Rosseel. Foto © Guido 
Rogiest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.5. Micro-mineralen (Eddy Vervloet)  
De werkgroep micro-micromineralen onder impuls van Eddy Vervloet en Etienne Mans vergadert in het 
winterseizoen op wisselende plaatsen : 
 16 januari : Eigen vondsten en specimens uit de verzameling Pierre Rosseel 
 13 februari : Binntal en Lanzarote 
 9 oktober : Vakantievondsten 
 14 november : Vakantievondsten  
 11 december : Lavrion 
De werkgroep heeft nu ook een eigen webpagina : 
http://www.minerant.org/MKA/wkg-micromounts.html 
 
5. Minerant 
 
Duizenden bezoekers kwamen naar de 35ste editie van onze jaarlijkse mineralen- en fossielenbeurs Minerant 
2010 die doorging op 8 en 9 mei in Antwerp Expo. Het slechtere weer tijdens dit weekend zorgde voor een 
iets hogere opkomst van de bezoekers – waar regen al niet goed voor is ! Als steeds konden we weer beroep 
doen op een uitgebreide groep vrijwilligers die zich voor de vele taken inzetten : opbouw, bar, broodjes sme-
ren, inkom, secretariaat, opruim …  
Tijdens Minerant was er een tentoonstelling ”De vomenrijkdom van pyriet”. De meeste mineralen werden ter 
beschikking gesteld door Eric Vercammen. Voor edelsteendeterminaties kon men terecht op de stand van de 
werkgroep edelsteenkunde. 
 
6. Tentoonstellingen 
 
6.1. De medewerking aan de 13de ANKONA ontmoetingsdag in de UAntwerpen, Groenenborgercampus, op 
13 februari 2010 liet toe contacten te leggen met de andere verengingen in Antwerpen die zich op allerlei as-
pecten van de natuur toeleggen en anderzijds de eigen vereniging en onze activiteiten aan hen voor te stellen. 
 
6.2. Tentoonstelling “Vormenrijkdom van pyriet” tijdens Minerant op 7 en 8 mei 2010. 
 
7. Geonieuws 
 
Dit jaar zorgde redacteur Rik Dillen voor 232 pagina’s Geonieuws (4 pagina’s meer dan de redacteur dacht 
door een mistelling van pagina’s in het maartnummer …). Geonieuws was goed voor 37 redactionele artikels 
van 14 auteurs. 3 nummers werden voorzien van een buitenkaft in kleurendruk. Alle nummers van Geonieuws 
zijn steeds volledig in kleur digitaal beschikbaar voor de leden via onze website. Een enkel-tekst versie van 
het tijdschrift wordt ook per e-mail verspreid naar de leden die zich op deze mailinglijst hebben ingeschreven 
(gratis uiteraard). 
De verzending van Geonieuws voor de Belgische leden en public relations wordt verzorgd door Hubert Suls. 
Voor het posten van de tijdschriften met bestemming Nederland en andere Europese landen in een TNT-bus, 
kunnen we steeds een beroep doen op een schare gelegenheidspostbodes, o.a. Paul en Regina Tambuyser, 
Bart de Weerd, Rien Aarts, … Op deze wijze worden de verzendingskosten voor de buitenlandse leden met 
méér dan een factor 2 gereduceerd. Toch zijn de verzendingskosten dan nog altijd veel hoger dan voor de 
binnenlandse leden waarvoor een speciaal post tarief “tijdschriften” bestaat. 
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8. Dienstverleningen 
 
8.1. Excursies (Eddy Vervloet) 
Een bezoek aan het KBIN op 24 april werd georganiseerd door Herwig Pelckmans. Naast het museum werd 
ons ook een blik achter de schermen gegund in de afdelingen schelpen, de Dautzenberg bibliotheek met anti-
quarische boeken, en de afdeling mineralogie. We werden deskundig rondgeleid door Thierry Backeljau (ma-
lacologie) en Herman Goethals (mineralogie). De geologie werkte ons een beetje tegen : enkele ingeschreven 
deelnemers zaten in Egypte en de Verenigde Staten geblokkeerd door de uitbarsting van de Eyjafjallajökull. 
Een 13-tal leden waren aanwezig op de uitstap. De dag werd afgesloten met een geslaagd Grieks dineetje in 
de buurt van het Brusselse Zuidstation. 
 
15 leden namen op 28 maart deel aan een uitstap naar Wellin en Beez.  
 
Het exploratieteam “MKA Away” speurde weer naar nieuwe vindplaatsen België en het nabije buitenland 
(Eifel, Zwarte Woud) voor toekomstige uitstappen. 
 
In de laatste week van augustus - eerste helft van september namen een tiental leden deel aan de derde 
MKA-reis naar Namibië (een combinatie van mineralogie en toerisme). De deelnemers waren helemaal in de 
wolken over de zelf gedane vondsten. We kijken al uit naar hun reisverslag op de vergadering van februari 
2011. 
 
8.2. Bibliotheek (Etienne Mans) 
De bibliotheek stond in 2010 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden. Boeken en vooral tijd-
schriften die verband houden met vindplaatsen vallen in de smaak. De volledige inventaris van het boekenbe-
stand is beschikbaar op computer en op de web-pagina. Door de verhuis van Op Sinjoorke naar Het Elzenhof 
moest de bibliotheek grondig herschikt worden. Wegens plaatsgebrek werden minder ontleende werken tijde-
lijk elders gestockeerd en dubbele boeken te koop aangeboden aan de leden. In totaal waren en 283 ontle-
ningen in 2010 door een 16-tal leden. Daarbij komt nog dat redacteur, secretaris en bibliothecaris alle nieuwe 
tijdschriften en boeken “ontlenen” tijdens hun transport naar de bibliotheek. 
 
8.3. Apparaten uitleendienst (Etienne Mans) 
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 1 steenbreker, 2 microscopen en 2 geigertellers ter beschikking. De 
dienstverlening werd in november overgedragen aan Etienne Mans zodat de toestellen nu vlotter ter beschik-
king zullen zijn via de bibliotheek. 
 
8.4. Samenaankoop (Etienne Mans, Rik Dillen) 
Door samenaankoop worden geregeld boeken en DVD’s aan verlaagde prijs te koop aangeboden aan de 
leden.  
 
8.5. Adressenbestand Minerant (Hugo Bender) 
Het Minerant-adressenbestand wordt beheerd door de secretaris. Het bestand omvat meer dan 3000 adres-
sen van mineralenverzamelaars en/of geïnteresseerden in mineralen die voor Minerant 2010 per post werden 
uitgenodigd.  
 
8.6. Internet (Paul Tambuyser) 
De website van de MKA is opgesplitst in een Nederlandstalig en een Engelstalig gedeelte. Op het Engelstali-
ge deel staat informatie met betrekking tot mineralogische sites wereldwijd. Dit gedeelte trekt zowel minera-
lenliefhebbers als professionele mineralogen aan. Het Nederlandstalig gedeelte is toegespitst op de activitei-
ten van de MKA. De vereniging wordt er voorgesteld inclusief alle activiteiten die in de vereniging plaatsvin-
den. Het aantal pagina's dat per maand (ENG en NL samen) worden opgevraagd, ligt tussen de 30000 en 
45000. De MKA beheert een discussielijst over mineralogie (e-min). Eind 2010 waren er 170 ingeschrevenen. 
e-min is open voor alle Nederlandstalige mineralenliefhebbers (ook voor niet-leden). In 2010 zijn er in totaal 
595 berichten via deze discussielijst verstuurd.  
In 2010 werden 3 nieuwe rubrieken toegevoegd : 
o "Dit is Belgisch" (onder redactie van Herwig)  
o "Verzamelaars aan het woord" (reeds 17 pagina's)  
o "e-Books" (met links naar diverse gratis digitale boeken)  
De pagina’s MKA-actueel en Geonieuws digitaal werden grondig herwerkt. De jaargangen 2005 en 2006 Geo-
nieuws kunnen door iedereen opgevraagd worden. Deze service zal in 2011 uitgebreid worden naar alle 
oudere jaargangen. De recentere jaargangen vanaf 2007 vereisen een paswoord en kunnen enkel door de le-
den gedownload worden. Ongeveer de helft van de leden heeft zich hiervoor geregistreerd en de digitale ver-
sies worden maandelijks door een 30 tal leden opgevraagd.  
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9. Externe relaties 
 
9.1. Andere verenigingen 
In 2010 presenteerden volgende MKA'ers een lezing bij zusterverenigingen: 
 Fluorescentie dieper belicht, Axel Emmermann, 11 februari 2010, Nautilus, Gent 
 Excursion minéralogique au Maroc, Rik Dillen, 5 maart 2010, AGAB, Liège 
 Fluorite oddities, Herwig Pelckmans, 27 juni, NCMA (Northern California Micromounters Association), El 

Dorado, CA 
 Vervalsingen in de mineralogie, Paul Van hee, 9 september 2010, Nautilus, Gent 
 
9.2. Raad van Aardwetenschappen. 
De raad van aardwetenschappen vergaderde in maart. Een kader voor toegang tot mineralen- en fossielen-
vindplaatsen wordt verder uitgewerkt. 
 
9.3. Culturele raden 
De MKA is aangesloten bij de culturele raad van de Provincie Antwerpen, die ons een jaarlijkse subsidie be-
zorgt. 
 
9.4. MKA in de media 
Minerant en alle voordrachten worden opgenomen in de “UiTdatabank” van CultuurNet Vlaanderen. De infor-
matie wordt zo doorgespeeld naar de kranten en weekbladen zodat ze in de uit-agenda’s kunnen opgenomen 
worden. Naar aanleiding van Minerant verschenen uitgebreide artikels omtrent mineralogie in Passe Partout, 
Editie Wilrijk en De Streekkrant. Uiteraard verscheen Minerant ook in de beurzen-agenda’s van de zustervere-
nigingen en internationale mineralentijdschriften. 
 
9.5. Andere 
De MKA dankt ook het personeel van onze vergaderzalen in Antwerpen/Edegem en ‘s Gravenwezel voor de 
ondersteuning tijdens onze vergaderingen. Wij danken eveneens het personeel van Antwerp Expo voor de 
vlotte samenwerking bij de organisatie van Minerant. 
 
10 Besluit 
 
2010 was weer een heel actief jaar voor MKA, met in verschillende maanden tot wel 4 ledenvergaderingen 
(avond en werkgroepen), meerdere uitstappen, een drukke Minerant, kleurrijke goed gevulde Geonieuws. De 
inzet van velen was weer nodig om dit allemaal te realiseren ! Wij hopen voor 2011 op die weg verder te gaan! 
 
Paul Van hee, voorzitter 
Ludo Van Goethem en Hugo Bender 
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Financieel verslag over 2010 en budget voor 2011 
 
 

    Budget 2010  Boekhouding 2010 Budget 2011 

Nr. Kostenpost in uit in uit in uit 

0 Saldi vorig jaar 18947.91   19037.91   22596.87   

00 Intresten+beheer     21.49       

1.1 Minerant N= 5000.00   7677.35   6500.00   

1.2 Minerant N+1     1814.52       

2.1 Fluorescentie   500.00       1000.00

2.2 Edelstenen             

2.3 Website   800.00   992.02   1300.00

2.5 Schatten op zolder   100.00   90.00   100.00

3 Micromounts   100.00       100.00

4 Secretariaatskosten   400.00   233.51   400.00

5 Verzekeringen   350.00   290.11   350.00

6 Huren- Shurgard   1600.00   1548.80   1600.00

7 Vergaderingen Alg   280.00   101.89   200.00

7.1 Vergad.Antw   620.00   623.00   620.00

7.2 Vergad 's Grav   230.00   161.00   230.00

7.3 Alg 3 Rozen/drank       47.57     

7.5 Sprekers 'sGrav   700.00   260.00   700.00

7.6 Sprekers Antw       375.00     

7.7 Huur beamer       150.00   150.00

8 Geonieuws   4600.00   3609.93   4000.00

8.1 Verzendingskosten   1500.00   1494.77   1600.00

8.2 Boeken Brogne/GN     97.00     

10 Uitstappen   75.00       75.00

11 Belast + Subsidies   2000.00   2766.29   2000.00

14.1 Lidgelden N= 6000.00   2407.00 6000.00   

14.2 Lidgelden N+1     5331.00     

20 Bib. Allerlei     9.00     

21 Bib. Tijdschriften   1000.00   890.13 1000.00

22 Bib. boeken   500.00   164.38 500.00

23 Bib. 's Grav   150.00       150.00

  Totalen excl. 0 ... 000 11000.00 15505.00 17335.87 13798.40 12500.00 16075.00

  Saldi   -4505.00   3537.47   -3575.00

  Totalen incl. 0 ... 000 29947.91 15505.00 36395.27 13798.40 35096.87 16075.00

  Saldo per 31/12/..   14442.91   22596.87   19021.87
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Verslag algemene ledenvergadering 11 februari 2011 
 
20 effectieve leden waren aanwezig op de algemene vergadering. Er waren geen volmachten. 
 
1. Jaaroverzicht 2010. 
De Algemene Vergadering heeft geen opmerkingen bij de algemene werking. Zie gedetailleerd jaarverslag 2010 in 
Geonieuws. 
 
2. Verslag van de controleurs van de boekhouding. 
De heren Hugo Deplus en Raymond Dedeyne hebben de boekhouding grondig gecontroleerd en waren weer heel 
positief over de gedetailleerde en goed gedocumenteerde boekhouding. Ze geven dan ook een pluim aan de 
penningmeesteres en voorzitter voor het vele werk.  
 
3. Financieel verslag 2010 en budget 2011. 
De voorzitter stelt de boekhouding 2010 en het budget 2011 voor. Het nieuwe budget is in lijn met de uitgaven van 
2010. Boekhouding en budget worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 
 
4. Bestuursverkiezingen 
Statutair uittredend waren : Paul Van hee (voorzitter), Guido Rogiest (ondervoorzitter), Jan Jensen (4 jaar 
verkozen), Eddy Vervloet (4 jaar verkozen) en Paul Bender (4 jaar verkozen). Jan Jensen heeft besloten zich 
geen kandidaat meer te stellen voor een officiële functie. We danken hem voor zijn jarenlange inzet. 
Hebben zich kandidaat gesteld : Paul Van hee, Guido Rogiest, Eddy Vervloet, Paul Bender, Ineke Van Dyck. Er 
zijn geen bezwaren van de Algemene Vergadering tegen deze kandidaten. Aangezien het aantal kandidaten gelijk 
is aan het aantal vacante plaatsen, heeft er geen verkiezing plaats en zijn allen aangesteld als bestuurders. 
 
5. Vaststelling van de ledenbijdrage voor 2012. 
De verzendingskosten van de tijdschriften voor de buitenlandse leden zijn véél hoger dan voor de binnenlandse 
leden waarvoor een speciaal gunstig tijdschriftentarief geldt. Bovendien stijgen de verzendingskosten naar het 
buitenland al vele jaren veel meer dan de binnenlandse tarieven. Ook met verzending van de tijdschriften via 
Nederland blijft er een groot verschil in portkosten.  
Het bestuur stelt daarom voor het lidgeld voortaan anders te bepalen : voor alle leden kost het individueel 
lidmaatschap 27-EUR en voor gezinlidmaatschap 32-EUR (dus ongewijzigd). De leden die in België wonen, 
ontvangen het tijdschrift maandelijks. Buitenlandse leden krijgen de hele jaargang einde november per post 
toegezonden. Buitenlandse leden die maandelijks het tijdschrift per post willen ontvangen betalen 7-EUR extra 
voor de hogere verzendingskosten (d.i. een verhoging met 2-EUR).  
Alle leden kunnen gratis registreren voor de pdf versie van het tijdschrift via de website. 
De Algemene Vergadering keurt het voorstel van de Raad van Bestuur goed.  
 
6. Varia. 
De aanwezigen vragen een betere micro te kopen aangezien de micro zich vanavond wat wispelturig gedroeg. 
 
Paul Van hee   Hugo Bender 
voorzitter  secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur 
aan het werk... 

Foto © Rik Dillen 
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De column van Cronstedt 
 
 

Kortere landsnamen 
 
Er is heel wat geëvolueerd 
sinds de informatica haar 
intrede gedaan heeft in 
ons dagelijks leven. Eén 
van de dingen die eigen is 
aan onze huidige maat-

schappij, is dat het allemaal snel moet gaan. 
Een typerend voorbeeldje daarvan is wel het 
"teksten" (berichtjes schrijven van GSM naar 
GSM), waarbij het niet alleen snel moet 
gaan, maar vooral ook kort en bondig, ver-
mits je sowieso maar zo'n 140 karakters per 
boodschap ter beschikking hebt.  
 
Voor een mineralenverzamelaar is de juiste 
vindplaats van een specimen uiteraard van 
het grootste belang. Helaas neemt het schrij-
ven van lange vindplaatsnamen aardig wat 
tijd in beslag. Om dat euvel enigszins te ver-
helpen, kunnen we best wat ideeën opdoen 
bij het jonge volkje, bij wie het korter schrij-
ven van lange woorden ondertussen een 
tweede natuur geworden is. Of wat dacht je 
van “w8 ff, ld, ww?”? Duidelijk toch? 
 
Gezien de crisis kunnen heel wat landsna-
men nu sowieso korter. Frankrijk is al lang 
niet rijk meer, dus Frank volstaat. Opgepast, 
zou je kunnen zeggen, want franken zijn niet 
langer geldig, dus zou je Euro moeten schrij-
ven. Klopt, maar dat zou teveel verwarring 
geven met de kortere schrijfwijze van Euro-
pa, dus houden we het maar op Frank. Euro-
pa wordt immers Euro, zonder pa, want 
iedereen weet dat je pa daar woont. 
 
Spanje is is uiteraard ook kandidaat voor een 
kortere naam. Ik heb overigens nooit begre-
pen waarom men in het Nederlands zo neer-
buigend doet over dit land. Als één van de 
grootste van Euro (zonder pa, zie hoger), is 
het toch belachelijk er een verkleinwoord 
voor te gebruiken ! Dus weg met die suffix -
je, gewoon Span dus. En ja, ook Turkije valt 
onder deze regel en wordt dus Turki. Zelfs 
België kan je onder deze regel kwijt, als je de 
fonetische toer opgaat. Dus Belgi in plaats 
van "bel-gi-je". 
 
OK, welke andere landen kunnen we ook nog 

korter schrijven? Misschien allereerst die 
meervouden weghalen. Iedereen weet dat er 
meer dan 1 Zweed woont in Zweden, dus 
Zwed volstaat ruimschoots. Idem voor Polen, 
dat wordt Pol. Noorwegen wordt gewoon 
Noorweg, al zou je daar nog wat verder kun-
nen gaan. Het woord zegt het immers zelf : 
Noor-weg. Dus blijft enkel Weg over. 
Extremisten laten uiteraard ook die Weg weg, 
maar dat vind ik toch wel wat te ver gaand en 
zelfs wat verwarrend, dus houden we het 
maar op Weg. 
 
Voorts kunnen we het achtervoegsel "-land" 
in feite gewoon weglaten, want iedereen ver-
wacht toch de naam van een land onderaan 
het etiket. Dus niet langer Duitsland, maar 
gewoon Duits. Idem ditto voor Finland, dat 
wordt gewoon Fin, en Ijsland wordt Ijs. Naar 
analogie zou Griekenland dan gereduceerd 
worden tot Grieken, maar in combinatie met 
bovenstaande regel wordt dat verder 
vereenvoudigd tot Griek. Zwitserland leidt 
dan tot Zwits. 
 
Een speciaal geval in dit geval, toch zeker in 
onze taal, is Nederland. Uiteraard is boven-
staande regel van kracht, dus Neder ligt voor 
de hand. Maar, hoor jij iemand al zeggen: "Ik 
ga naar Neder" ? Nee toch, dat zeg je ge-
woon niet ! De gebruikelijke uitdrukking is: “Ik 
ga af.”. Dus is "Af" de voor de hand liggende 
verkorte schrijfwijze voor Nederland. En 
daarmee is deze column weeral "af"! 

  Axel 
 

PS : échte die hards, met enige noties van 
het Engels, schrijven uiteraard Q8 in plaats 
van "koe-wijd" ! En voor wie het nog niet door 
had : bovenstaande tekst is uiteraard ludiek 
bedoeld! Dit is niet voor niets de column van 
april … :-) 
 
 

 HTSYS! 
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Wat gebeurt er met je verzameling 
als je er niet meer bent ? 
 
 
We beseffen dat dit een minder populair onderwerp is, maar één ding is zeker: voor ieder van ons 
breekt ooit het moment aan waarop we afscheid moeten nemen van alles wat ons dierbaar is, ook 
van onze verzameling. Het feit dat we hierover al heel vaak gesprekken en discussies hebben 
meegemaakt of gehoord, toont aan dat de problematiek wel degelijk leeft. 
 
In The Mineralogical Record 41(6), 553-554 (2010) verscheen onlangs een artikel over dit 
onderwerp van Wendell E. Wilson en Don Newsome, twee boegbeelden van het verzamelen van 
mineralen, met de toelating om de tekst te verspreiden. Vik Vanrusselt werd bereid gevonden om 
het artikel nauwgezet te vertalen, waarvoor uiteraard dank ! 
 
Overigens verschenen recent nog andere publicaties in dit verband, o.a. in 
Lapis 35(9), 7 (2010), W. Stoll, "Pretiosen in den Sperrmüll ?" 
Lapis 35(10), 7, E. Riech, "Was wird aus meiner Sammlung ?" 
Lapis 35(12), 8, K. Friedlaender, "Sammeln - einfach "nur" aus Freude und Neugier". 
 
Omdat de tekst van Wilson en Newsome een vertaling is van een artikel onder hun naam, hebben 
we er uiteraard geen eigen interpretatie aan gegeven, maar zo getrouw mogelijk de inhoud 
weergegeven. 
 
Toch even een niet onbelangrijke bedenking: een verzameling wordt in de eerste plaats 
opgebouwd als vrijetijdsbesteding, voor het plezier van de verzamelaar. Op die manier is een 
verzameling veel meer dan een collectie van voorwerpen. Elk stuk in de collectie heeft een verhaal, 
een geschiedenis. Een collectie lééft... zolang de verzamelaar leeft. Wanneer de verzamelaar er 
niet meer is, vervalt voor een groot deel dat belangrijke facet. Dat is de reden waarom na het 
overlijden in sommige gevallen door de erfgenamen de (financiële) waarde erg overschat wordt (zij 
denken in termen van het enthousiasme van de overleden verzamelaar), en in andere gevallen 
onderschat (in het geval erfgenamen geen flauw benul hebben van de intrinsieke handelswaarde, 
en wat de verzamelaar daadwerkelijk betaald heeft). 
 
Het modeldocument is bedoeld als leidraad voor de uitvoerder van de nalatenschap, zodat hij de 
meest voor de hand liggende valkuilen kan vermijden. 
 
Besef dat je verzameling er in 
de eerste plaats is om JOU te 
plezieren. Nadenken over wat 
er na je leven mee gebeurt is 
prima, maar nu ervan genieten 
lijkt me nog altijd de essentie 
van het gebeuren. 
 
Rik Dillen  
 
 
 
 

 
Wijlen David Shannon 

met een deel van zijn collectie. 
Foto © Rik Dillen 1994. 
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Aanbevelingen voor het omgaan met 
en de verkoop van je verzameling 
 
Wendell E. Wilson, Don Newsome 
Vertaling : Vik Vanrusselt 
 
 
De oorspronkelijk Engelse versie van dit artikel verscheen in The Mineralogical Record 41(6), 553-
554 (2010). 
 
Elk jaar horen we gruwelverhalen over fraaie mineralencollecties waar slecht mee omgegaan 
wordt, die te goedkoop verkocht worden of (in het ergste geval) zelfs weggegooid worden door de 
erfgenamen van de voormalige eigenaar. Tenzij een verzamelaar zijn/haar collectie zelf verkoopt 
voor zijn/haar dood, zal deze op een dag terechtkomen bij iemand die zal moeten beslissen over 
de uiteindelijke bestemming ervan, zelfs indien hij/zij weinig of niets van mineralen afweet. 
Hieronder volgen voorbereidingen die je kan treffen voor dat moment. 
 
Inleiding 
 
We weten allemaal dat we er ooit niet meer zullen zijn, en dat onze verzameling een nieuwe 
eigenaar zal hebben. Je kunt stellen dat wij als verzamelaars slechts een ‘tijdelijke conservator’ 
van onze verzameling zijn. Als je wil dat de ‘ultieme liquidatie’ van je verzameling gebeurt volgens 
jouw wensen, en met een maximale opbrengst voor je nabestaanden, zorg je daar best zelf voor, 
voor je overlijdt of er (fysiek of mentaal) niet meer toe in staat bent. We kunnen natuurlijk proberen 
om elke mogelijke omstandigheid te voorzien in een document (zoals hetgeen wij hieronder 
voorstellen), maar je kunt nooit met zekerheid voorspellen wat er met je verzameling gebeurt als je 
deze overlaat aan een executeur (vereffenaar van je nalatenschap). Voor een (op mineralogisch 
vlak) onervaren executeur kan de uitvoering van jouw instructies na je overlijden een ware 
nachtmerrie blijken, en natuurlijk ook een hele hoop werk. Daarom raden we je ten eerste aan om, 
zolang je dit zelf nog kan, je collectie zelf op een of andere manier ‘op te ruimen’, en dit niet over te 
laten aan een executeur. 
 
Dit gezegd zijnde, als je ervoor kiest om je verzameling niet zelf te verkopen, te verdelen of weg te 
schenken, zijn er 2 erg belangrijke dingen die je moet voorbereiden voor het moment dat je 
verzameling in handen van een executeur komt en jij er niet meer bent om hem/haar te adviseren. 
Het is de verantwoordelijkheid van elke verzamelaar ten opzichte van zijn familie, zijn erfgenamen, 
en natuurlijk ook toekomstige generaties van verzamelaars, dat hij deze twee plichten serieus 
neemt. 
 
De eerste vereiste is nogal vanzelfsprekend : een up-to-date catalogus – of ten minste een lijst –  
bijhouden van alle specimens in de verzameling, waarbij de data in de catalogus onlosmakelijk en 
ondubbelzinnig verbonden zijn met het specimen. Dit kan je bijvoorbeeld doen door het specimen 
te voorzien van een catalogusnummer, een digitale foto te nemen van het specimen, een afgedrukt 
label, of een combinatie van deze methodes. De belangrijkste informatie van je specimens (die je 
dus zeker moet bewaren) is de vindplaats; bijkomende info (aankoopprijs, bron van aankoop, 
voormalige eigenaars, afmetingen enz.) is leuk om te hebben, maar de vindplaats is het 
allerbelangrijkste. Deze vindplaatsinfo bekomen kan ‘vervelend’ of ‘langdradig’ overkomen voor 
verzamelaars die zich niet richten op ‘de details’, maar ze is van het allergrootste belang als je 
ervoor wil zorgen dat je specimen zijn waarde blijft behouden. Als je een grote verzameling hebt, 
en je hebt gewoon de tijd niet om ze te goed te catalogeren, is het misschien een goed idee om 
een ‘tijdelijke curator’ aan te stellen (bijvoorbeeld een mineralogiestudent die tevens verzamelaar 
is) die voor een catalogus/inventaris van je verzameling kan zorgen. 
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De tweede vereiste is het opstellen van een document dat de executeur kan gebruiken bij de 
behandeling en de verkoop van je verzameling (dit is niet nodig indien de verzameling aan een 
instelling geschonken wordt). Dit is veel eenvoudiger dan het catalogeren van een grote 
verzameling, en je nabestaanden kan niets verweten worden als jij daar zelf niet voor gezorgd 
hebt. In feite kan je dit document vandaag nog opstellen, zelfs nu onmiddellijk. Om het je 
gemakkelijk te maken, hebben we een voorbeeld van een dergelijk document opgesteld, dat kan 
aangepast worden aan jouw verzameling en jouw wensen. Hierin staat alle informatie die de 
executeur nodig zou kunnen hebben. 
 
Behalve de details over de verzameling zelf, zal je executeur willen weten tot wie hij zich moet 
richten in de ‘gemeenschap van mineralenverkopers’. Je kunt in het document vermelden met 
welke verkopers je in het verleden zaken gedaan hebt, en wie je al of niet betrouwbaar vond. Je 
kunt ook verkopers vermelden waarvan je weet dat ze verzamelingen als de jouwe opkopen (zelfs 
als je nooit persoonlijk zaken met hen gedaan hebt), en wie mag uitgenodigd worden om een bod 
te doen op je verzameling. 
 
Zelfs als je je verzameling (gedeeltelijk of in z’n geheel) nalaat aan een museum, heeft je 
executeur belangrijke informatie nodig die je in dit document moet vermelden. Om maar één ding 
te noemen, (en het lijkt voor jou vanzelfsprekend, maar dat is het eigenlijk niet) waar bevindt zich 
jouw verzameling? In een kluis? In een kast in de kelder? Heb je specimens uitgeleend, zo ja, aan 
wie? En waar bevindt zich de catalogus/lijst? In een lade of een kast? In een digitaal bestand? 
Waar op je computer staat dat bestand dan? Je kunt zelfs specificeren uit hoeveel specimens je 
volledige verzameling bestaat, zodat de executeur zeker weet dat hij/zij alle specimens gevonden 
heeft. 
 
Als je ervoor kiest om je verzameling (gedeeltelijk of in zijn geheel) aan een museum te schenken, 
is het ook geen slecht idee om op voorhand de curator te contacteren, om er zeker van te zijn dat 
het museum de specimens wel wil. Of je kunt de beste stukken uit je verzameling verkopen (dus de 
stukken die de grootste waarde vertegenwoordigen en het gemakkelijkste te verhandelen zijn), en 
achteraf de rest aan bijvoorbeeld een school schenken, die ze misschien kan gebruiken tijdens de 
lessen. Hou er zeker ook rekening mee dat er belastingvoordelen kunnen meespelen als je 
specimens aan een non-profit instelling schenkt voor je sterft, wat uiteraard niet het geval is als je 
dit overlaat aan een executeur na je overlijden. 
 
Als je wil dat de verzameling op een veiling verkocht wordt, dan moet je zelf op voorhand het 
veilinghuis kiezen en hen contacteren. Zij zullen je hun tariefstructuur uitleggen, en het tijdschema 
van de veiling zelf. Vraag je executeur op voorhand om het document met de geschatte waarde 
van de verzameling (zie verder) zeker mee te nemen naar de veiling. 
 
Je kunt er ook voor kiezen dat een verkoper de verzameling per stuk ‘op consignatie’ verkoopt. 
Dan krijgen je nabestaanden een vergoeding uitbetaald als er een specimen verkocht wordt (en 
enkel dan). De prijs van dat specimen zal dan ergens liggen tussen de kleinhandels- en de 
groothandelsprijs. Hou hierbij rekening dat niet alle specimens in je verzameling als ‘zoete 
broodjes’ over de toonbank zullen gaan, en het dus lang kan duren eer ze allemaal verkocht zijn.  
Mogelijk kan je wel op voorhand afspraken maken hierover met de verkoper van jouw keuze. 
 
Wat je wensen ook mogen zijn, dit document moet van tijd tot tijd geüpdatet worden, en kopieën 
moeten bewaard worden op plaatsen waar ze gemakkelijk terug te vinden zijn (bij je echtgenoot of 
echtgenote, bij je advocaat, als bijvoegsel bij je testament, bij je toekomstige executeur(s), in een 
kluis, in de kast bij de verzameling zelf enz.) 
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Modeldocument 
 
Instructies aan de executeur betreffende de behandeling en verkoop van mijn mineralenverzame-
ling 
 
Naam: ………………………. 
Datum: ……………………… 
 
1 BENADERENDE WAARDE. 
Ik zou de benaderende waarde van mijn verzameling momenteel zeer ruw schatten op een waarde 
tussen ... EUR en ... EUR. 
(Je kunt ook de totale aankoopprijs vermelden, maar zoals beroemde verzamelingen al bewezen 
hebben, kan de aankoopprijs soms aanzienlijk verschillen van de huidige waarde). 
 
2 BREEKBAARHEID. 
Mineralenspecimens zijn delicaat en breekbaar, en kunnen een groot deel van hun waarde 
verliezen (soms zelfs meer dan 90%) tengevolge van zelfs de kleinste kneuzingen, schilferingen, 
krassen, breuken en andere schijnbaar ‘kleine beschadigingen’. Zelfs het foutief hanteren van een 
specimen kan schade veroorzaken. Daarom is het belangrijk dat ze door een ervaringsdeskundige 
gehanteerd en ingepakt worden voor transport. 
Probeer dit alstublieft IN GEEN ENKEL GEVAL zelf te doen. Ik vraag u bij dezen om de volgende 
persoon te contacteren, en hem/haar te vergoeden voor de gemaakte kosten : 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 KWALITEIT VAN DE SPECIMENS. 
Schijn bedriegt. De uiterlijke schoonheid van een specimen is niet de enige factor in de 
waardebepaling. Sommige ‘doodgewoon’ ogende specimens kunnen zeer zeldzaam en waardevol 
zijn. Gelieve dan ook ALLE specimens met dezelfde voorzichtigheid en hetzelfde respect te 
behandelen. 
 
4 LABELS en CATALOGUS. 
Het is zeer belangrijk dat alle afgedrukte labels of catalogusnummers (en de bijhorende catalogus) 
bij elk specimen bewaard worden en niet verwisseld of weggegooid worden. Deze labels en 
catalogusnummers bevatten belangrijke informatie over de specimens. Indien deze informatie 
verloren gaat, kan de waarde van een specimen significant dalen. 
  
5 LOCATIE. 
Mijn catalogus bevindt zich op de volgende locatie(s) : ...................................................................... 
Mijn verzameling bevindt zich op de volgende locatie(s) : .................................................................. 
 
6 SCHATTING. 
Enkel een expert op vlak van de mineralogie kan u een formeel advies geven over de actuele 
waarde. Een schatting kan verschillende waarden opleveren voor eenzelfde specimen, en het is 
belangrijk dat u het verschil in deze waarden begrijpt. Er zijn 3 mogelijke waarden voor een 
schatting:  
a) De hoogste waarde is de “verzekeringswaarde”. Deze is de hoogste omdat ik in sommige 

gevallen misschien jarenlang gewacht heb op een goede prijs voor een specimen, maar de 
verzekeringswaarde is de prijs voor een onmiddellijke vervanging, in een tijdsbestek dat 
gewoon te kort is voor een ‘koopjesjacht’.  

b) De tweede hoogste waarde is de “kleinhandelswaarde”. Dit is de gemiddelde prijs die een 
verkoper aan een verzamelaar zou vragen voor het specimen.  

c) De laagste waarde is de “groothandelswaarde”. Dit is de prijs die een verkoper zou betalen voor 
het specimen, wetende dat hij winst moet maken als hij het doorverkoopt. Een specimen dat 
geschat is op 150 euro verzekeringswaarde kan slechts 100 euro waard zijn in de kleinhandel 
en tussen de 25 en de 60 euro in de groothandel.  

De “Veilingwaarde” is een soort van ‘wildcard’. Als een veilinghuis een verzameling verkoopt, kan 
de uiteindelijke verkoopprijs ergens liggen tussen ‘onder de groothandelsprijs’ tot ‘boven de klein-
handelsprijs’. Je weet maar nooit… 
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Ik vraag u bij dezen om de volgende verkoper(s) te contacteren en hem/haar/hen uit te nodigen 
voor een schatting :  
…………………………………………………………………………………………………………………... 
U zult een schattingsvergoeding moeten betalen (zoek op voorhand uit hoeveel deze bedraagt).  
U zou van de schatter een document moeten ontvangen met daarop de details van de schatting 
zelf, de bevoegdheden van de schatter, en de verscheidene waarden van de schatting. Zorg ervoor 
dat zeker de geschatte groothandelswaarde vermeld staat, want dit is de waarde die u uiteindelijk 
zeker voor de verzameling moet krijgen. Ook moet in dit document vermeld staan dat de schatter 
de verzameling niet zelf kan kopen (om belangenconflicten te vermijden). 
 
7 VERKOOP AAN GROOTHANDELSWAARDE. 
Gelieve, na het ontvangen van de schattingsdocumenten, de volgende verkoper te contacteren en 
hem de verzameling aan te bieden tegen de geschatte groothandelswaarde: 
(a) …………………………………………………………………………………………………………... 
De prijs kan overeengekomen worden, maar gelieve niet meer dan …. % van de geschatte 
groothandelswaarde naar beneden af te wijken.  
Als de verkoop niet doorgaat, gelieve dan een van deze verkopers te contacteren: 
(b) …………………………………………………………………………………………………………… 
(c) ………………………………………………………………………………………..... 
Als niemand van hen minstens ….% van de geschatte groothandelswaarde wenst te betalen, sluit 
dan de best mogelijke overeenkomst. BELANGRIJK: laat de koper niet alleen de beste specimens 
kopen. De verzameling mag enkel en alleen in zijn geheel verkocht worden, tenzij er geen enkele 
verkoper kan gevonden worden die de verzameling als dusdanig wil aankopen. (N.B.: als u de 
executeur vraagt om aan een andere verzamelaar te verkopen in plaats van aan een verkoper, dan 
nog moet de prijs lager zijn dan de kleinhandelswaarde). 
 
8 VERKOOP OP CONSIGNATIE. 
Gelieve de volgende verkoper te vragen de verzameling op consignatie te verkopen, en alle niet 
verkochte specimens aan u terug te bezorgen binnen de 12 maanden: 
(a) ……………………………………………………………………………………………………............... 
Gelieve na afloop van deze termijn van 12 maanden alle niet verkochte specimens (tegen een prijs 
die lager ligt dan de groothandelswaarde) aan te bieden aan volgende verkoper: 
(b)……………………………………………………………………………………………………………… 
of te schenken aan de volgende instelling: 
(c)……………………………………………………………………………………………………………......  
 
9 VERKOOP VIA EEN VEILING. 
Gelieve volgend veilinghuis te contacteren : ................................................................................. 
Gelieve een/geen (schrappen wat niet past) minimale verkoopprijs te bepalen voor de specimens.  
Deze (eventuele) minimale verkoopprijs moet ….% bedragen van de geschatte 
kleinhandelswaarde of de verwachte veilingwaarde. Alle specimens die de minimale verkoopprijs 
niet halen, dienen aan u terugbezorgd te worden om op een andere wijze verkocht te worden. U 
dient de veilingkosten in ieder geval te betalen, ook indien het specimen de minimale verkoopprijs 
niet haalt en dus niet verkocht wordt. 
 
10 SCHENKING/LEGAAT VAN SPECIMENS. 
Gelieve de volgende specimens kosteloos aan volgende persoon/personen of instelling(en) te 
schenken. (Voeg zelf een lijst van specimens en personen en/of instellingen toe aan dit document.) 
 
11 SPECIMENS TER NAGEDACHTENIS. 
Gelieve de volgende specimens (misschien ter decoratie) te bewaren, ter nagedachtenis aan mij. 
(Voeg zelf een lijst van specimens en personen en/of instellingen toe aan dit document.) 
 
Dankwoord 
Wij zijn dank verschuldigd aan Thomas P. Moore, Thomas S. Gressman, Dr. Anthony R. Kampf, 
Dr. Robert Lavinsky en Bryan Lees voor het nalezen van het manuscript en voor hun suggesties. 
Rudy W. Tschernich las een eerdere versie van het manuscript na. 
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Axel Fredrik Cronstedt 
1722-1765 
 
Paul Tambuyser 
 
 
Sinds er in Geonieuws een rubriek is waarvan de 
schrijver zich verschuilt achter de naam Axel Cron-
stedt is plots iedereen bekend met deze naam. Wie 
er achter die rubriek schuilgaat, weten we niet. Maar 
misschien kunnen we wel een antwoord geven op de 
vraag wie Axel Fredrik Cronstedt was. Dat het een bij-
zonder iemand op het gebied van de mineralogie 
moet geweest zijn, is wel duidelijk want een dergelijke 
schuilnaam kies je niet zomaar. 
 
Axel Fredrik Cronstedt (° Ströpstra, Turinge, Zweden, 
23/12/1722;  Säter, 19/8/1765) was de zoon van Ga-
briel Cronstedt (1670-1757), een officier in het Zweed-
se leger. Deze laatste was bij de genie en naar goede gewoonte van die tijd was Axel ei-
genlijk voorbestemd om ook die richting in te slaan. Daartoe ging hij in 1738 wiskunde stu-
deren aan de universiteit van Uppsala. Maar door het volgen van de colleges van Johan 
Wallerius en Sven Rinman werd zijn belangstelling in de mineralogie gewekt en verander-
de hij van studierichting. In 1742 werd hij student aan het Bergs-Kollegium en werd daar 
opgemerkt door Daniel Tilas, een vooraanstaande figuur op gebied van mijnbouw en me-
tallurgie. Deze Tilas zou een belangrijke invloed op zijn verdere studies hebben gehad. 
 
Tijdens de Russisch-Zweedse oorlog (1741-1743) was Cronstedt in legerdienst, maar kort 
daarop (eind 1743) begon hij aan de eerste van zijn vele reizen naar mijnen en smelterij-
en. Door deze reizen in combinatie met een grondige kennis van de metallurgie van zilver, 
lood en koper, werd Cronstedt een expert op mijnbouwgebied. Zijn bevindingen rappor-
teerde hij aan het Bergs-Kollegium en aan de Zweedse Academie voor Wetenschappen. 
 
Om zijn kennis in wetenschappelijke technieken te verbeteren, volgde hij vanaf 1746 nog 
een cursus in "de kunst van experiment en chemie" bij Georg Brandt (1694-1768) de ont-
dekker van kobalt. Daar leerde hij wellicht het gebruik van de blaaspijp voor het onderzoe-
ken van metalen. 
 
 
De ontdekking van nikkel 
 
In 1747 werd hij assistent van Tilas en in 1748 directeur van het Oost en West Bergslagen 
mijndistrict; een groot gebied in de rijkste ertshoudende regio van centraal Zweden. Tot 
één van zijn taken behoorde het toezicht op de zilververwerking van de Skiss 
metaalgieterijen in het zuiden van de provincie Dalarna (vroeger bekend als Kopparbergs 
län). Daar hadden ze een (voor die tijd) bijzonder goed uitgerust laboratorium voor het 
testen van metalen en mineralen en Cronstedt kon er ongestoord werken aan zijn 
chemisch en mineralogisch onderzoek. Daar verrichtte hij zijn befaamd werk op een erts 
dat uit de kobaltmijnen van Los, Hälsingland, Zweden, afkomstig was en dat in Duitsland 
bekend was onder de naam "Kupfernickel" en in het Zweeds "copparnickel" (zeg maar  

Figuur 1. Axel Fredrik Cronstedt zo-
als afgebeeld op een medaillon op de 
gevel van het voormalige "Jernkonto-
ret" huis (op deze gevel bevinden 
zich nog meer medaillons van 
Zweedse wetenschappers). Het me-
daillon is gemaakt naar een gravure 
uit ca. 1870 (meer dan 100 jaar na 
het overlijden van Cronstedt). 
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Figuur 2. 
Zilveren gedenkpenning uit 1882 (diameter 31 

mm) met de beeltenis van Axel Fredrik 
Cronstedt; met in de rand de tekst "AX. 
FRIDER. CRONSTEDT REI METALL. 

PRAETOR. / 1722. O. 1765 / L.A. [ signature 
]" en op de keerzijde "STRATA 

SUBTERRANEA  LUSTRAT / SOCIO MINE-
RALOGO MERITISSIMO R. ACAD. SC.  

SVEG MDCCCLXXXII".  
Verzameling en foto © Christophe Dubois. 

 
 
kopernikkel). Het was eigenlijk een vrij waardeloos erts dat hooguit gebruikt werd om glas 
groen te kleuren, maar dat toen nog geen belangrijkere toepassingen had. Sterker nog : 
het Kupfernickel zou helemaal geen koper bevatten… 
 
Om de benaming "Kupfernickel" te begrijpen, moeten we teruggaan naar de Duitse my-
thologie. In de 16de eeuw geloofden Saksische mijnwerkers dat er boze dwergen, Kobol-
den (een Kobold was een soort Poltergeist), in de mijnen huisden. Ze gebruikten de term 
"Kobold" ook om kobalterts aan te duiden, zij het dan dat het metaal kobalt toen nog niet 
als zodanig bekend was (kobalt werd eerst in 1735 door Brandt beschreven). De mijnwer-
kers in Saksen en Bohemen hadden een hekel aan dat "Kobold" omdat het heel wat werk 
vergde om dit (toen nog waardeloze) erts te delven en omdat het dikwijls voorkwam in 
combinatie met arseen dat de gezondheid van de kompels niet ten goede kwam. De idee 
om de naam van een boze dwerg "Kobold" voor een "boos" erts te gebruiken, kwam voort 
uit het mijnwerkersgeloof dat de Kobolden het zilver (uit het zilvererts) gestolen hadden en 
er het waardeloze (en ongezonde) kobalterts voor in de plaats hadden gezet. 
 
Maar in het Duits van de 16de eeuw was er nog een andere naam om een Kobold aan te 
duiden, namelijk "Nickel". De naam Nickel (een spotnaam voor Nicolaus) is ook in andere 
talen (o.a. in het Engels "Old Nick") een andere naam voor de duivel. 
Het mineraal dat Cronstedt bestudeerde, werd door mijnwerkers "Kupfernickel" genoemd 
omdat zijn licht koperrode kleur en hoge dichtheid deden vermoeden dat er koper in aan-
wezig was maar dat door toedoen van een soort boze geest (nickel) toch geen koper op-
leverde bij de verwerking ervan. Kupfernickel was dus niets anders dan "duivelskoper". 
Net zoals "Kobold" waardeloos was voor de mijnwerkers die zilvererts hoopten te vinden, 
was het Kupfernickel een hinderlijk substituut voor het waardevolle kopererts. Ook in dit 
verband geloofde men dat demonen het koper door een onbekend en waardeloos iets 
vervangen hadden. 
 
Cronstedt wou zekerheid over de afwezigheid van koper, temeer omdat zowel Urban 
Hiärne (in 1694) en later Wallerius (in 1747) stelden dat het Kupfernickel een mengsel 
was van kobalt, arseen, koper en ijzer. Dat het mineraal koper zou bevatten leek evident 
omdat de oplossing ervan in salpeterzuur een groene kleur had, die naar blauw omsloeg 
door toevoeging van ammoniak (toen en tot zelfs in de loop van vorige eeuw een kenmer-
kende test voor koper in oplossingen). Maar toen Cronstedt het koper uit die oplossingen 
wou neerslaan met behulp van ijzer of zink, gebeurde er niets (als je een ijzeren spijker in 
een oplossing van een koperzout brengt, dan slaat na vrij korte tijd een laagje koper op 
die spijker neer). Bij uitdamping van de salpeterzure oplossing kreeg hij een groen residu. 
 
Ondertussen was Cronstedt specialist geworden in het gebruik van de blaaspijp en hij on-
derzocht het residu door het met behulp van de blaaspijp op houtskool te reduceren. Het 
resultaat was een zilverwit metaal dat bij nader onderzoek ook nog lichtjes magnetisch 
bleek te zijn. Omdat er toen geen enkel metaal bekend was dat deze eigenschappen ver-
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toonde, meende Cronstedt dat hij een nieuw metaal ontdekt had. Dat verifieerde hij door 
aan te tonen dat hij het nieuwe metaal ook kon isoleren uit stukken Kupfernickel afkomstig 
uit Freiberg (Saksen). In 1751 noemde hij het nieuwe metaal nikkel. Door deze naam te 
gebruiken, die voortkwam uit de Duitse mythologie, refereerde Cronstedt tevens naar het 
kobalt van Brandt en het blijkt dat dit een afspraak tussen deze beide onderzoekers was 
(Principe, 1998). Hoewel de meeste chemici de ontdekking van Cronstedt accepteerden, 
duurde het toch nog tot Torbern Bergman in 1775 alle twijfels wegnam en Cronstedt's 
claim algemeen erkend werd. 
 
Het Kupfernickel waarvan we nu weten dat het een nikkelarsenide is met als ideale formu-
le NiAs, kennen we tegenwoordig onder de naam nikkelien (in het Duits Nickelin of ook 
wel Rotnickelkies en in het Engels niccolite). 
 
 
Mineralogische studies 
 
Reeds in de eerste helft van de 18de 
eeuw waren Zweedse chemici, me-
tallurgen en mineralogen koplopers 
in het gebruik van de blaaspijp voor 
het onderzoeken van metalen en mi-
neralen. Een positie die ze overi-
gens ongeveer 100 jaar zouden be-
kleden. Hoewel Cronstedt de blaas-
pijpmethode niet zelf had uitgevon-
den, was hij het wel die deze tech-
niek ontwikkelde tot een weten-
schappelijk hulpmiddel in de studie 
van metalen en mineralen. Hij werk-
te een experimentele procedure uit 
om door middel van de blaaspijp de 
chemische samenstelling van mine-
ralen vast te stellen. 
 
Zo ontdekte hij tijdens experimenten 
met ijzerertsen een mineraal met 
een hoge dichtheid, dat hij "tung-
sten", Zweeds voor "zware steen" 
noemde en dat later bekend zou 
worden onder de naam ceriet. Toen 
hij specimens uit Lapland en IJsland 
bestudeerde, stelde hij vast dat er 
een mineraal bij was dat in de blaas-
pijpvlam schuimde zoals borax dat 
doet.  
 
 
 
 

 
Figuur 3 

Titelpagina van "Försök til mineralogie, eller 
mineral-rikets upställning", eerste druk, 

Stockholm, 1758 
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Hij noemde het mineraal "zeoliet", afgeleid van het Grieks ζέω (zeō), wat koken betekent 
en λίθος (lithos), wat steen betekent. Later werd deze term gebruikt om een hele familie 
van tektosilicaten aan te duiden. Deze en nog veel meer bevindingen publiceerde Cron-
stedt in de "Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar"; dat zijn de "Verhan-
delingen van de Koninklijke Zweedse Academie voor Wetenschappen", een genootschap 
waarvan hij sinds 1753 lid was. 
 
Door zijn onderzoekingen (met behulp van de blaaspijpmethode) kreeg hij geheel nieuwe 
inzichten in de chemische samenstelling van mineralen. Dankzij zijn precieze chemische 
analyses ("precies" voor die tijd) realiseerde hij zich dat ieder mineraal opgebouwd is uit 
een specifieke set van chemische bestanddelen. Verder realiseerde hij zich ook dat de 
unieke chemische opbouw van mineralen een ideaal criterium was om ze te classificeren. 
Deze kennis zou hij toepassen in de ontwikkeling van een veel rationeler classificatiesys-
teem dan de toen gebruikelijke systemen, die louter gebaseerd waren op de uiterlijke ken-
merken van mineralen. 
 
In 1758 publiceerde Axel Cronstedt, anoniem, zijn boek “Försök til mineralogie, eller mine-
ral-rikets upställning” (figuur 3). In dit werk ontwikkelde hij de basis voor een nieuw mine-
ralogisch systeem dat vrijwel uitsluitend op chemische waarnemingen gebaseerd was. 
Tevens maakte hij, als eerste, een onderscheid tussen mineralen (met een homogene 
chemische samenstelling) en gesteenten (die een mengsel van meerdere mineralen zijn) 
en hij verwijderde deze laatste uit de mineralogische systematiek. Hij classificeerde de ge-
steenten in een appendix. 
 
Het systeem van Cronstedt bestond uit vier klassen (Terrae, Salia, Phlogistica en Metalla) 
die, met uitzondering van klasse 3, in orden werden onderverdeeld. Uit de benaming van 
de klassen en orden blijkt onmiddellijk dat de chemische kenmerken van de mineralen de 
basis vormen voor dit classificatiesysteem. Zijn classificatie zag er als volgt uit : 
 
1. Terrae (aarden) 

Calcareae 
Siliceae 
Granatinae 
Argillaceae 
Micaceae 
Fluores 
Asbestinae 
Zeolithicae 
Magnesiae 

2. Salia (zouten) 
Acida 
Alkalina 

 
3. Phlogistica (harsen) 
 
4. Metalla (metalen) 

Perfecta 
Semimetalla 

 
Zijn anoniem in 1758 gepubliceerd boek wordt aanzien als een van de belangrijkste en in-
vloedrijkste werken in de geschiedenis van de mineralogie. Toen dit werk van Cronstedt 
door Widemann in het Duits werd vertaald en onder de titel “Versuch einer neuen Minera-
logie” in 1760 te Kopenhagen werd uitgegeven, kreeg het snel een grote bekendheid. 
Cronstedt was toen overigens al befaamd door zijn ontdekking van nikkel en door zijn pio-
nierswerk op het gebied van het gebruik van de blaaspijp voor de analyse van mineralen. 
De methode van Cronstedt had een enorm succes onder de toenmalige mineralogen en 
diverse nieuwere classificatiesystemen waren op het werk van Cronstedt gebaseerd. In 
1781 verscheen postuum een tweede druk van Cronstedt's boek (titelpagina). De Duitse 
vertaling kende 4 drukken (1760, 1770, 1775, 1780) waarvan de laatste door de beroem-
de mineraloog Abraham Gottlob Werner zelf bewerkt werd (figuur 5). Werner beperkte 
zich in deze uitgave tot de eerste klasse uit de systematiek van Cronstedt; de terrae.  
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Figuur 4 (links) : pagina 219 uit de eerste druk van Cronstedt's boek waar hij het "Kupfernickel" 

beschrijft 
Figuur 5 (rechts) : titelpagina van "Versuch einer Mineralogie", de Duitste vertaling door Abraham 

Gottlob Werner, Leipzig, 1780 
 
 
Hij breidde het werk uit met zijn eigen theorieën, zodat dit boek in Europa al gauw als het 
beste mineralogisch referentiewerk aanzien werd. 
 
In 1771 verscheen een Franse vertaling, in 1775 een Italiaanse en in 1776 en 1789 twee 
Russische vertalingen. De Engelstalige versie van Gustav von Engström was ook erg in 
trek en kende drie edities (1770, 1772 en 1788). von Engestrom voegde ook nieuwe 
gegevens toe en breidde het werk uit met een hoofdstuk over de vorming van mineralen 
en met diverse appendices; o.a. over het gebruik van de blaaspijp, een beschrijving van 
analytische laboratoriumsets voor veldwerk (figuur 6), een instrument voor het bepalen 
van de dichtheid, etc. 
 
Gedurende zijn vrij korte leven (hij werd slechts 42 jaar) vergaarde Cronstedt een 
mineralenverzameling van ongeveer 3000 exemplaren. Zijn zoon erfde de collectie en 
verkocht ze later door aan een rijke Deense verzamelaar. Die verhuisde de verzameling 
naar Parijs waar ze uiteindelijk verloren ging. 
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Figuur 6 : blaaspijp en toebehoren, kopergravure uit het boek "An Essay towards a System of 
Mineralogy", de Engelse vertaling van Cronstedt's werk door Gustav von Engström, London, 1788. 
 
In 1821 beschreef J. Steinmann het mineraal cronstedtiet ter ere van deze bijzondere 
mineraloog, ontdekker van het element nikkel, vader van de chemische mineralogie en 
van de systematische blaaspijpanalyse. Van cronstedtiet zijn ondertussen een tiental 
polymorfe vormen bekend. 
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Blaaspijpanalyse 
 
Een vlam, zoals die van een kaars of een bunsenbrander heeft zones die oxiderend zijn 
en zones die een reducerende werking hebben. Een oxiderende vlam is dat gedeelte van 
de vlam dat veel luchtzuurstof bevat. Wanneer een mineraalkorreltje in een oxiderende 
vlam verhit wordt, dan kunnen zich oxides van de in het mineraal aanwezige metalen 
vormen. Een reducerende vlam is echter rijk aan reducerende gassen en bevat tevens 
gloeiende koolstofdeeltjes. Een reducerende vlam zal de aanwezige metalen in het 
mineraalmonster reduceren en bij een doorgedreven reductie kan zelfs zuiver metaal 
overblijven. 
 
Een blaaspijp is niets anders dan een metalen buisje dat aan één uiteinde over een rechte 
hoek is omgebogen en eindigt op een fijne opening en dat aan het andere uiteinde van 
een mondstuk is voorzien (figuur 8). Door de blaaspijp in een vlam te houden en met de 
mond een continue luchtstroom door de blaaspijp te sturen, kan men sterk oxiderende of 
reducerende vlammen produceren. 
 
 
Blaaspijpproeven werden in eerste instantie gebruikt om kwalitatieve gegevens over de 
aanwezigheid van metalen in een mineraal te verkrijgen. Later werden de blaaspijptesten 
zodanig verfijnd dat men er zelfs kwantitatieve gegevens mee kon vaststellen 
(bijvoorbeeld het zilvergehalte van zilverertsen bepalen). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Blaaspijpanalyse 
 
Een vlam, zoals die van een kaars of een bunsenbrander heeft zones die oxiderend 
zijn en zones die een reducerende werking hebben. Een oxiderende vlam is dat ge-
deelte van de vlam dat veel luchtzuurstof bevat. Wanneer een mineraalkorreltje in een 
oxiderende vlam verhit wordt, dan kunnen zich oxides van de in het mineraal aanwezi-
ge metalen vormen. Een reducerende vlam is echter rijk aan reducerende gassen en 
bevat tevens gloeiende koolstofdeeltjes. Een reducerende vlam zal de aanwezige me-
talen in het mineraalmonster reduceren en bij een doorgedreven reductie kan zelfs zui-
ver metaal overblijven. 
 
Een blaaspijp is niets anders dan een metalen buisje dat aan één uiteinde over een 
rechte hoek is omgebogen en eindigt op een fijne opening en dat aan het andere uit-
einde van een mondstuk is voorzien). Door de blaaspijp in een vlam te houden en met 
de mond een continue luchtstroom door de blaaspijp te sturen, kan men sterk oxide-
rende of reducerende vlammen produceren. 
 
Blaaspijpproeven werden in eerste instantie gebruikt om kwalitatieve gegevens over de 
aanwezigheid van metalen in een mineraal te verkrijgen. Later werden de blaaspijptes-
ten zodanig verfijnd dat men er zelfs kwantitatieve gegevens mee kon vaststellen (bij-
voorbeeld het zilvergehalte van zilverertsen bepalen). 
 

Blaaspijp (lengte 22 cm), Cornwall, Engeland, ca. 1880
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