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MKA-kalender
Vrijdag 8 april 2016 - maandelijkse vergadering
Maandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h
19.30 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje...
Mineraal van de maand: palygorskiet - informatie verder in dit nummer.

20.15 h

' De Tantara koperafzettingen,
bijna een eeuw van ontdekkingen '

Valère Berlage

Het is met veel genoegen dat we deze avond nog eens een nieuwe spreker verwelkomen in ons
midden. Valère Berlage is niet alleen een Belgisch apotheker en bioloog, hij is ook gefascineerd door
de mineralen van onze vroegere kolonie. Deze avond neemt hij ons mee naar de vindplaats Tantara,
gelegen in Boven-Katanga, niet ver van Likasi (dat in koloniale tijden vooral gekend was als Jadotville), in het Zuiden dus van de Democratische Republiek Congo. Deze vindplaats is slechts enkele
kilometer verwijderd van de wereldberoemde mijn van Shinkolobwe.
Tantara is een oude kopermijn, een plaats en een kleine rivier. De naam verwijst ook nog naar een
uniek ertslichaam van ongeveer 8 kilometer lang, midden in de brousse gelegen, dat nog steeds op
artisanale schaal wordt ontgonnen voor zijn kopererts en zijn mineralen. De eerste werken dateren
van het begin van de jaren '20 en trokken onmiddellijk de aandacht van wetenschappers en verzamelaars, door de prachtige dioptazen en de kleurrijke pseudomorfosen die er gevonden werden.
De specimens van deze vindplaats zijn een perfecte
mix van wetenschappelijk interessant, zeldzaam en
mooi. De vindplaats is niet zo goed gekend, omdat
ze economisch gezien geen grote rol speelt, en omdat de mineralenvondsten meestal vrij beperkt in
omvang zijn. De specimens hebben daardoor ook
nog niet de status van "echte klassiekers" bereikt.
Naast de mineralen komt tijdens deze lezing (in het
Frans!) vooral ook de plaatselijke bevolking aan
bod, hoe ze ter plaatse (over)leven, en wat hun mogelijke toekomst zal zijn na het grote monsternameproject van deze lente.
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Zaterdag 9 april 2016
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,

Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Thermische eigenschappen van edelstenen

Bart Heymans

We weten allemaal dat glas een slechte warmtegeleider is en dat bijgevolg een glas-imitatie warm zal aanvoelen
in vergelijking met een echte steen. Het spreekt voor zich dat we een dergelijke eigenschap als non-destructieve
determinatie methode van edelstenen kunnen benutten. Vandaag gaan we eigenschappen zoals thermische
geleidbaarheid en thermische inertie van nabij bekijken. We bespreken de apparaten die van deze eigenschappen handig gebruik maken om edelstenen te determineren.

Zaterdag 9 april 2016 - Cursus polarisatiemicroscopie - 1
Cursus polarisatiemicroscopie (Sessie 1) in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem,

van 13 tot 17 h

Tijdens de eerste helft wordt de kennis van het fenomeen licht opgefrist. Hiertoe behoren topics als
lichtbreking, lichtabsorptie en lichtinterferentie. Na de pauze wordt de polarisatiemicroscoop in detail
besproken. Vooral praktische thema’s zoals het afregelen en instellen van de onderdelen zijn hier
het hoofddoel. De eigenaars van een polarisatiemicroscoop mogen deze gerust meebrengen.
Meer details over de cursus vind je op de website van MKA
www.minerant.org/MKA/cursus.html

Zaterdag 30 april 2016 - Cursus polarisatiemicroscopie - 2
Cursus polarisatiemicroscopie (Sessie 2) in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem,

van 9 tot 13 h.

De eerste helft betreft de interacties tussen anisotrope mineralen en licht met in het bijzonder gepolariseerd licht (optische mineralogie). We onderwerpen mineralen aan een onderzoek met gepolariseerd licht. Welke conclusies kunnen uit
de waarnemingen getrokken worden? Dat zal trouwens de
rode draad worden voor alle volgende sessies. Na de pauze
gaan we verder met het exploreren van de polarisatiemicroscoop. Afhankelijk van de vorige ervaringen gaan we verder
met metingen van lengte, dikte en de hoeken van kristallen.
Meer details over de cursus vind je op de website van MKA
www.minerant.org/MKA/cursus.html
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Weekend 16-17 april 2016 - Minerant

MINERANT 2016

Mineralen - fossielen - schelpen - juwelen - edelstenen

16 en 17 april 2016

Antwerp Expo - Jan Van Rijswijcklaan 191
http://www.minerant.org/MKA/minerantnl.html
secretariaat@minerant.org

Meer dan ooit: uw aandacht voor Minerant !
Uw actieve hulp is ook dit jaar ONMISBAAR !
Praktische informatie





Het toegangsgeld is 4 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezinsleden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen
dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang.
Zoals steeds is alle hulp van de leden welkom bij de organisatie, we werken weer met een
beurtrolsysteem (zie kader). Zoals vorig jaarwordt de bar uitgebaat door Antwerp Expo.
Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het openbaar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken.

Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen
en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over Minerant te verspreiden.
Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je uiterste best om met die middelen de
meest efficiënte publiciteit te maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... maar
het is voor de goede zaak. Nét zoals andere jaren is het ook deze keer van vitaal belang dat
er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.
Minerant 2016 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo (vroeger
"Bouwcentrum") is sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de belangrijkste infrastructuur voor beurzen, evenementen en congressen.

Oriëntatie-hulp

 Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station)
tram 2 richting Hoboken, of 6 richting Olympiade, die beide voor de ingang van Antwerp Expo
stoppen (ongeveer 10').

 Tram en busverbindingen :
Tram 2 en 6, buslijn 22
De Lijn : www.delijn.be/nl/
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 Met de auto :
 Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct
aansluiting op de Vogelzanglaan

 Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan,
rechts : Vogelzanglaan

 Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard

Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei.
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op www.antwerpexpo.be
Stadsplan Antwerpen : https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo :

www.antwerpexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid

Meer informatie over Minerant vind je op www.minerant.org/mka/minerant.html





Minerant-helpers : schrijf je in op de planning !
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren vooraf een
duidelijke planning op. Als je een van volgende taken wil uitvoeren, laat de secretaris dan vooraf
(nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. We rekenen er dan op dat je op die
momenten effectief aanwezig bent.
De taken die in te vullen zijn:
vrijdag 15 april vanaf 8.00 uur : opbouw
zaterdag 16 en zondag 17 april, 9.00-18.00 :
ticketverkoop en -controle
secretariaat
determinatie-stand
zondag 17 april vanaf 18.00 : opruiming
Geef je voorkeur (taak, tijdstippen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per e-mail
secretariaat@minerant.org, of tel 03 4408987. Doen ! Ook één uurtje kan !
De werkgroepen EDELSTEENKUNDE en DETERMINATIE verzorgen dit jaar een gezamelijke determinatie- en informatiestand. We rekenen weer op de spontane hulp van
onze leden om deze stand te bemannen.
Coördinatie: Jef Kerstens, Bart Heymans en Paul Mestrom.

Tentoonstelling
Minerant 2016

Gargas, Vaucluse, Provence Alpes-Côte-d’Azur, France. Foto Géry Parent.
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De column van Cronstedt
Kringwinkels
Ben jij ook zo'n fan van kringwinkels? Ongetwijfeld één van
de beste uitvindingen van de
laatste eeuw. Ik kan er uren in
doorbrengen. Tenzij het berekoud is en hun verwarming het
ook nog laat afweten. Jeetje, de
kou die ik al heb geleden in dergelijke oorden. Maar
we wijken af. Onlangs was ik dus weer eens aan het
grasduinen in een kringwinkel … grasduinen, wat een
woord! Er was geen spriet gras te bekennen, en duinen al evenmin! Wat hebben we toch een bloemrijke
taal. Neen, juist, bloemen stonden er ook niet. :-)
Maar wel boeken, op hun gebruikelijke plaats, op hun
rekken in de boekenkasten aan de trap. Boeken in
boekenkasten, logisch toch?
Normaal gezien doe ik niet de moeite om alle titels na
te gaan, omdat de kans zo klein is dat er eens iets
echt geologisch/mineralogisch interessants tussenstaat (wat zijn we toch verwend door het internet in
deze tijden). Als ik er al naar kijk, is het meestal vluchtig, diagonaal, een snelle scan van de ruggen, in de
hoop dat mijn netvlies de signalen snel genoeg doorgeeft naar mijn hersens en dat die op hun beurt vlotjes alles verwerken en alarm slaan bij het herkennen
van één van de gezochte sleutelwoorden. Die ochtend
had ik geluk, mijn grijze massa was al op dreef en trok
aan de alarmbel toen het woord “Geology” herkend
werd. Nou ja, alarmbel … eerder een ingebouwde trilfunctie, want mijn omstaanders keken me niet vreemd
aan. Even de arm uitgestoken, voorwerp in kwestie
naderbij getrokken, controle doorgevoerd… Hoera,
bingo!
Groot is de verbazing bij de registratie van de titel:

Geology of Our Romantic Niagara. Zeer groot in feite.

Niet alleen omdat je een boek over een dergelijke topic niet verwacht in het assortiment van een Noorse
kringwinkel. Vooral ook omdat ik niet wist dat ik mede-eigenaar was van de Niagara. Het stond er nochtans heel duidelijk: our = onze Niagara. Ik kreeg er
zowaar een romantisch gevoel bij, wat ongetwijfeld de
rest van de titel verklaarde. 216 Pagina's en slechts
1,50 kroon; dat kon ik toch niet laten liggen? Verder
speurwerk naar eventuele broertjes of zusjes van dit
boekje leverden helaas niets op. Nou ja, dit was al
uitzonderlijk; je kan toch moeilijk een hele geologische
bib verwachten?
Terug thuis het boek uiteraard van naderbij bekeken.
Geologie van de Niagara, dan moet daar toch iets over
mineralen instaan, niet? Is er een index? Ja, en er
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staan zelfs verwijzingen naar mineralen in! Eens kijken: minerals, 86; hydrated oxide of iron, salt, silicate
of alumina … hmm, dat klinkt helaas niet al te indrukwekkend. Dolomiet staat al helemaal niet in de index,
en dat is nu toch wel hét mineraal dat je, gezien de
geologische context, in dit boek zou verwachten. Wat
er op pagina 86 over mineralen staat, willen we je niet
onthouden: “The variety of minerals … will no doubt

surprise the reader. The most common are silica, alumina, iron compounds, sulphur, phosphorous”.

Inderdaad een verrassing, zoals de tekst beloofde,
maar dan wel een zeer onaangename. Dit zijn toch
geen mineralen zoals je in een geologisch boek zou
verwachten? Kom nou! Mijn romantische gevoelens
waren ook al als sneeuw voor de zon verdwenen. Wat
een gemiste kans om in dit werkje even de mineralogische rijkdom van dit gebied aan te kaarten. Want
die bestaat wel degelijk. Al was het in 1988, toen het
boekje gedrukt werd, natuurlijk nog niet mogelijk om
Mindat even te teisteren met de zoekterm Niagara
Falls. Canada staat bovenaan de hits, wat logisch is,
want de Niagara watervallen liggen op de grens van
Canada met de USA. Dus is uiteraard ook de USA
vertegenwoordigd met enkele webpagina's over het
Niagara Falls-gebied.
Geologisch gezien gaat het uiteraard vooral om dezelfde gedolomitiseerde kalksteen, met een paragenese die typerend is voor dit gesteente (en ook terug te
vinden is in de kalkstenen van ons landje): calciet, dolomiet, fluoriet, kwarts, marcasiet, sphaleriet en galeniet. Maar ook enkele mineralen die bij ons veel minder of niet aangetroffen worden in onze kalksteengroeves: celestiet, gips, hydrozinkiet en zwavel. De
mooie illustraties van de plaatselijke mineralen, die in
het boekje schromelijk ontbraken, vind je via de links
hieronder. Deze is zeker een snoepje:
http://www.mindat.org/photo-339212.html

Mineraalrijke & kringwinkelgroeten,
Axel
Niagara Falls (Canada) mineralen:
www.mindat.org/loc-211160.html
Niagara Falls (USA) mineralen:
www.mindat.org/loc-211159.html

 axel.cronstedt@mineralogie.be
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Werkgroep edelsteenkunde
30 jaar jong
Paul Tambuyser
In januari 2016 bestond onze werkgroep edelsteenkunde 30 jaar. We kunnen in de tijd terugblikken
op heel wat activiteiten. Met tien vergaderingen per jaar komen we aan 300 bijeenkomsten waar de
gemmologie centraal staat. Naast vergaderingen werden ook diverse uitstappen gemaakt en verschillende musea bezocht.
Op de eerste bijeenkomst (11/01/1986) waren er alvast een 20-tal geïnteresseerde MKA-leden die
luisterden naar een lezing van Ludo Van Goethem over het gebruik van de loep en het pincet. We
hielden het simpel, want dat moest ook wel; we hadden nog geen apparatuur en voor de meesten
onder ons was gemmologie nog onontdekt terrein. De eerste jaren kregen de leden van de werkgroep flink wat theorie voorgeschoteld en de werkgroep edelsteenkunde leek eerder op een cursus
(optische) mineralogie.
Na een paar jaar beschikten we over een refractometer (een apparaat om brekingsindexen te meten)
en over enkele zelfbouw polariscopen. Dank zij het knutseltalent van George Edwards (✝ 2010)
konden we ons instrumentarium verder uitbreiden en verbeteren. En samen met de theoretische
kennis nam ook de beschikbare apparatuur toe; in 2001 konden we een edelsteenmicroscoop aanschaffen en twee jaar geleden een spectroscoop. Jef Kerstens was tot voor kort verantwoordelijk
voor ons instrumentarium en sjouwde maandelijks met de apparaten over en weer van huis naar de
vergadering.
De edelstenenmarkt op zich is in die jaren ook flink geëvolueerd. Nieuwe syntheses, imitaties en
“schoonheidsbehandelingen” maken het voor de gemmoloog niet eenvoudiger en we kijken nu alweer uit naar nieuwere technieken, zoals bijvoorbeeld de Raman-spectroscopie, om bij te blijven
met de huidige ontwikkelingen.
In 2006 startte Bart Heymans, die nu ook het instrumentarium beheert, met een eigen website voor
de werkgroep, http://edelsteen.mineralogie.be.
Omdat, op enkele uitzonderingen na, edelstenen mineralen zijn, stellen we graag onze expertise en
apparatuur ten dienste van de hele MKA. De determinatiedag van november 2015 was een eerste
aanzet om ook gemmologische technieken
op niet-edelsteen-mineralen toe te passen.
We gaan zeker in de
ingeslagen weg verder
en herhalen graag dat
alle MKA-leden te allen
tijde op onze vergaderingen welkom zijn.
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Boekrecensie:
'Collector’s guide
to Herkimer diamonds'
Johan Maertens
Michael R. Walter (Geologic Desires), 11 X 8 1/2", zachte kaft,
96 pp., Schiffer Publishing Company, Atglen, PA, 2014. Richtprijs ongeveer 20 USD (excl. verzendingskosten en BTW/ taksen). ISBN 13: 9780764347108.
Het boek bevat 210 kleurenfoto's, 7 zwart-wit afbeeldingen, tabellen en tekeningen, met inbegrip
van kristaltekeningen van kwartskristallen en kaarten van de vindplaatsen van Herkimer Diamonds.
Dit is alweer een interessant boek van de hand van Michael Walter over de regionale mineralogie
van de staat New York in de Verenigde Staten van Amerika. Vroeger realiseerde auteur Walter al
'Field collecting minerals in the Empire State: stories of modern day North Country miners', en 'Field
collecting minerals in the Empire States'.
Deze keer gaat het om een praktische gids voor het verzamelen van Herkimer Diamonds. Dit zijn de
wereldberoemde glanzende glasheldere en heel goed gevormde kwartskristallen die op verschillende
plaatsen in de staat New York kunnen gevonden worden in dolomietsteen.
De auteur kent de onderwerpen door en door, en heeft 35 jaar ervaring met het verzamelen van
mineralen in de streek. De tekst is aangenaam om te lezen, en boeit zowel de beginner als de
gevorderde verzamelaar. Wie alle technische en wetenschappelijke details wil weten over kwarts
blijft wel op zijn honger zitten. Het boek is goed geïllustreerd met kleurenfoto's, en in de tekst vind
je verhalen over de omstandigheden waarin de kleurrijk afgebeelde specimens gevonden werden.
De foto's van de vindplaatsen doen elke liefhebber van veldwerk watertanden. De tekst bevat wetenschappelijke informatie over de geologie en de mineralogie van Herkimer Diamonds, de plaatsen
waar ze gevonden kunnen worden en beschrijvingen van de historische vindplaatsen.
In dit boek wordt ingegaan op verzameltechnieken en de vindplaatsdetails, op een manier die je in
een puur wetenschappelijk werk niet zou zien. De auteur beschrijft in detail de meest efficiënte
methodes om specimens te bergen, met foto's van ontginnings- en bergingstechnieken. Hij beschrijft
de plaatsen waar je op dit moment nog kunt gaan kappen, het materieel dat je daarvoor nodig hebt,
het formatteren en reinigen van de specimens, en de associaties met andere mineralen.
Het boek vangt aan met een biografische schets van Michael Walter, en wordt afgesloten met een
referentielijst en een trefwoordenlijst. De kwaliteit van het boek is prima (druk, papier, kleurkwaliteit...). De omslagfoto is helaas maar van matige kwaliteit. Mijn advies aan de auteur is het voorzien
van internet-supplementen bij dit boek, zoals bijkomende foto's en filmpjes.
Dit boek is zijn geld zeker waard voor elke verzamelaar van deze prachtige kwartsvariëteit.
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Epiloog
Paul Mestrom meldde dat hij in zijn verzameling
heel mooie exemplaren van Herkimer Diamonds
(afkomstig van Herkimer) heeft met prachtige en
interessante insluitsels. Deze specimens heeft hij
geruild met een Amerikaanse verzamelaar met een
eigen claim tegen eigen vondsten uit de Eifel en
het Binntal (Wallis, Zwitserland). Vaak zie je in de
kristallen zgn. 'negatieve' kristallen' (dat zijn interne holten met de vorm van het kwartskristal,
d.w.z. dat de wanden van de holte vlakjes zijn
evenwijdig met - mogelijke - vlakken van het
kwartskristal).
Geregeld zitten er ook meerfasige insluitsels in,
met name water met daarin gasbelletjes. Die gasbelletjes bestaan wellicht uit CO2; men noemt dit
ook wel eens 'enhydro's. Bijgaand een plaatje van een wel heel lief exemplaar: een holte in de vorm
van een hartje, waarin de gasbel gemakkelijk heen en weer bewogen kan worden. In de Herkimer
kwartskristallen zitten vaak ook zwarte 'anthraxoliet'-deeltjes (hard en bros mengsel van koolwaterstoffen). Heel soms worden zelfs anthraxolietdeeltjes waargenomen zwevend in de waterige fase.
Anthraxoliet (ook wel pyrobitumen genoemd) is in feite een 'mineraloid', of 'mineraalachtig materiaal', dat dus bijna, maar niet helemaal, aan de definitie van een mineraal voldoet. Het wordt gevormd
door polymerisatiereacties in petroleum, en is verwant met 'asfalt' (dat ook in de natuur voorkomt!).

Johan Maertens aan het werk in de Crystal Grove groeve,
Lassellsville, Town of Ephratah, Fulton Co., New York, USA,
vindplaats van Herkimer diamonds (voorbeeld links).
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Het meest onverwachte museum van
Antwerpen zit onder de grond
Het Boekenbergpark in Deurne is één van de best bewaarde voorbeelden van de anglochinese tuinstijl in Europa. Het bosrijke park is vooral bekend omwille van zijn ecologische zwemvijver, maar herbergt een rijk historisch patrimonium. Uniek is het kunstmatige grottencomplex uit 1798 waarin het Natuurhistorisch Museum Boekenberg gevestigd is.
Toen Jan-Willem Smet in de 18de eeuw het kasteel Boekenberg kocht, liet hij het omringende kasteelpark omvormen naar de toenmalige mode. Heel wat zogenaamde follies werden opgetrokken
waaronder een Chinese pagode, een torenruïne met rotsbrug en een kunstmatig grottencomplex.
De meeste van deze bouwwerken of restanten ervan zijn vandaag nog in het park terug te vinden.
Sinds 1961 is in het grottencomplex het Natuurhistorisch Museum Boekenberg gevestigd. Buiten
Antwerpen is het museum weinig bekend, maar wie er ooit een bezoek heeft gebracht, vergeet dit
nooit meer. De ondergrondse gangen en zalen herbergen een merkwaardige collectie die onderverdeeld is in de afdelingen paleontologie, mineralogie en archeologie. De afdeling omvat een zeer
uitgebreide verzameling fossielen van dieren en planten vanaf het pré-Cambrium tot het Quartair.
Het museum toont een belangrijke verzameling fossielen uit het Antwerpse, waaronder fragmenten
van mammoet, wolharige neushoorn, walvissen, haaien, roggen en dolfijnen. Meer dan 300 verschillende mineralen en gesteenten in al hun kleuren en verscheidenheid van vormen zijn in het
museum tentoongesteld. Een bezoek aan de kamer met fluorescerende mineralen is een unieke
ervaring. De afdeling archeologie is de kleinste van het museum en bevat voornamelijk gebruiksvoorwerpen uit het middeleeuwse Antwerpen. Oudere gebruiksvoorwerpen zoals vuistbijlen en pijlpunten uit het steentijdperk zijn ondergebracht in de onderafdeling prehistorie.
Praktisch
Het Natuurhistorisch Museum Boekenberg
is geopend van half mei tot half oktober,
telkens op zondagnamiddag van 14 tot
18u. Buiten deze uren zijn groepsbezoeken
mogelijk na afspraak. Alle praktische informatie over de locatie en bereikbaarheid
van het museum zijn te vinden op
www.museumboekenberg.be
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Overschotjes gezocht
Het Natuurhistorisch Museum bevat een bescheiden museumshop met mineralen en fossieltjes voor beginnende
verzamelaars. Daarnaast is er voor de kleinsten ook een
grabbelton. Wie overtollige collectiestukken heeft en hiervoor een zinvolle bestemming zoekt, kan daarmee terecht
bij de Werkgroep Natuurhistorisch Museum. De werkgroep is steeds blij met kleine aanvullingen voor de grabbelton en museumshop. (info@museumboekenberg.be)
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Mineraal van de maand
palygorskiet

Rik Dillen
Deze maand zijn we nog eens bij onze vertrouwde phyllosilicaten aanbeland. Je weet wel, die zogenaamde 'bladsilicaten', die opgebouwd zijn uit laagjes die op zich een stevige structuur hebben, maar
onderling maar heel zwak verbonden zijn. Daardoor is hun meest typische kenmerk dat ze er vaak
wat bladerig uitzien. Bij onze palygorskiet van deze maand is dat nu precies niet zo duidelijk; dit
mineraal lijkt sprekend op... leder, vandaar de benaming 'bergleder'.
We hadden deze keer nog een andere reden om specifiek aan palygorskiet als mineraal van de
maand te denken. De specimens werden namelijk met heel veel enthousiasme in het begin van de
jaren zeventig gevonden en/of aangekocht door Georges Vanacker, de man die het onderwerp is
van het grootste deel van dit nummer van Geonieuws. Hierover verder meer.
Zoals gewoonlijk stellen we je eerst een paar leden van de palygorskietfamilie voor; we hebben de
formules doelbewust voorzien van wat spaties zodat de analogie tussen de familieleden enigszins
duidelijk wordt.
palygorskiet
sepioliet
tuperssuatsiaiet
yofortieriet
kalifersiet

Si4O10(OH)
4H2O
(Mg,Al)2
Mg4
Si6O15(OH)2
6H2O
NaFe3+3
Si8O20(OH)2 4H2O
2+
Mn 5
Si8O20(OH)2
8H2O
(K,Na)5Fe3+7 Si20O30(OH)6 12H2O

Vereenvoudigd kun je stellen dat palygorskiet opgebouwd is uit laagjes van ringen met telkens 6
SiO4-tetraëders. De kristalwater-moleculen vinden een plaatsje in kanaaltjes in de structuur, wat dan
weer enigszins aan zeolieten doet denken.
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Palygorskiet van Jizda, Kazachstan.
Beeldbreedte 4.8 µm. SEM-opname
Toshihiro Kogure.
Bron: 'Images of Clay Archive' of the
Mineralogical Society of Great Britain &
Ireland and The Clay Minerals Society
www.minersoc.org/gallery.php?id=2.

Palygorskiet is monoklien, puntgroep 2/m. De roosterparameters zijn a = 12.78 Å, b = 17.86 Å, c =
5.24 Å, β = 95.78° en Z = 4. Kristallen komen uiterst zelden in verzamelbare grootte voor, en vormen
dan latjes. Vaak wordt het gevonden als vezelachtige (meestal eerder lederachtige) aggregaten, die
men dan ook terecht 'bergleder' noemt. Dit materiaal voelt vaak echt aan als leder. Aggregaten
kunnen dan ook vaak gemakkelijk gebogen worden en zijn flexibel. Soms vormt het ook wel compacte, massieve aggregaten.
Zoals de meeste phyllosilicaten is het erg zacht (2 à 2.5 in de schaal van Mohs), en kristalletjes
vertonen een duidelijke splijting volgens {110}. De theoretische dichtheid is 2.35 g/cm², maar in de
praktijk zitten de vezeltjes zodanig los door elkaar heen, dat aggregaten door het grote volume
ingesloten lucht soms zelfs op water drijven, en dus een schijnbare dichtheid hebben kleiner dan 1!
De kleur van palygorskiet is heel eenvoudig te omschrijven als '50 shades of gray'. Het is meestal
volkomen mat (met zelden een schuchtere poging tot harsglans).
De





optische eigenschappen in een notendop:
Twee-assig negatief
Brekingsindices nα = 1.522 - 1.528 nβ = 1.530 - 1.546 nγ = 1.533 - 1.548
Dubbelbreking δ = 0.011 - 0.020
Pleochroisme X= lichtgeel Y=Z= licht geelgroen

Palygorskiet komt voor als verweringsproduct van magnesiumhoudende silicaten in sedimenten.
Verder komt het voor in mergelafzettingen in vroegere meerbodems, in diverse carbonaatgesteenten
en in sommige dieptegesteenten.
Het werd al ontdekt en door een Russische mineraloog, T.V. Savchenkov, voor het eerst beschreven
in 1862, volgens de literatuur in een afzetting bij Palygorskaya aan de Popovka rivier in het Oeralgebergte, Permskaya Oblast', Rusland. Petrov (1998) vermeldt: 'Second Mine, Popovka River, Palygorskaya Distance of Perm Railways, Permskaya Oblast', Middle Urals, Urals Region, Russia' (bron:
MINDAT). Deze vindplaats is op zijn zachtst gezegd raadselachtig. Eerst en vooral is er noch ergens
op het internet, noch in mijn uit 1975 daterende 'Times comprehensive world atlas' noch ergens
anders enig spoor te vinden van een plaatsnaam Palygorsk, of Palygorskaia (tenzij in artikels over
palygorskiet). Daarenboven ligt de 'Popovska River' (Поповка) niet in de Oeral, en a fortiori in Permskaya Oblast', maar ergens veel verder weg in Siberië. Het gaat om een zijrivier van 356 km lang van
de Kolyma rivier in de regio's Yakutia en Magadan (Bron: en.wikipedia.org/wiki/Popovka_River).
Zowat het enige dat juist lijkt te zijn is het feit dat Permskaya Oblast' in de Oeral ligt.
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In de oorspronkelijke publicatie (in het Duits, 1862) lezen we letterlijk: 'Es wird im permschen Bergwerk-Bezirk am Ural in der Paligorischen Distanz auf der zweiten Grube am Flüsschen Popowka
angetroffen'. In deze tekst is geen sprake van een plaatsnaam 'Palygorsk' of 'Palygorskaia', maar de
juiste betekenis van de Duitstalige term 'Paligorischen Distanz' heb ik ook niet kunnen achterhalen.
En wat de rivier betreft brengt de term 'Flüsschen' een mogelijke oplossing. Een rivier van 356 km
lang noemt men, ook in het Duits, geen 'Flüsschen', maar 'Fluss' :>)

We mogen dus uitgaan van het
standpunt dat de type-vindplaats
de tweede groeve is langsheen
een klein riviertje dat, net zoals
zijn grote broer in Siberië, ook
Popowka heet, ergens in Permskaya Oblast' in het Oeralgebergte. Volgens Blackburn en Dennen (1997) zou de naam van de
mijn 'Palygorsk Division mine'
geweest zijn, en is Palygorsk niet
de naam van een dorp of stad,
maar gewoonweg van de mijn/
groeve. Hoe dan ook, als je me
vraagt om de juiste GPS-coördinaten van deze type-vindplaats
te geven moet ik voorlopig helaas het antwoord schuldig blijven. In ieder geval lijkt me de omschrijving van de type-vindplaats in Handbook of Mineralogy 'Palygorskaya, Russia', nogal kort door de
bocht. Alleszins heb ik ook nergens een foto of referentie gevonden van palygorskiet van de typevindplaats. In de catalogus van type-materiaal van de IMA (International Mineralogical Association)
wordt overigens met geen woord over iets 'Palygorskaya-achtigs' gerept. Daar beperkt men de typevindplaats tot 'Russia - Ural-W - Perm - Permian mining district - Popovka river'.
Alternatieve namen zijn paligorskiet, poligorskiet, attapulgiet, piloliet, lassaliet, fuller's earth, bergleder, berghout, bergwol, bergkurk, bergvlees, bergpapier, bergzijde, duivelshuid, berghuid, e.a. met
nog meer fantasie bedachte namen.
Fuller's earth is een klei-achtig natuurlijk materiaal, dat hoofdzakelijk uit palygorskiet en/of bentoniet
bestaat, en kent talrijke industriële toepassingen.
MINDAT vermeldt een paar honderd vindplaatsen, maar wellicht zijn het er veel meer, omdat het
een vaak niet-herkend bestanddeel is van sommige klei-afzettingen. Wij hebben het hier alleen over
vindplaatsen met 'verzamelbare', of 'herkenbare' specimens.
Veel specimens in verzamelingen zijn afkomstig van Metaline Falls, Metaline District, Pend Oreille
Co., Washington, USA (let op de schrijfwijze: 'Metaline' met één 'l'!). Deze vindplaats ligt in de staat
Washington (aan de Westkust, niet te verwarren met Washington, D.C.), vlakbij het 'drielandenpunt'
met Canada en de staat Montana. Palygorskiet van dit gebied is vaak vergezeld van calcietkristallen.
In de Milltown Quarry, Milltown, Ashover, Derbyshire, Groot-Brittannië, komt het voor als eigenaardige bolvormige aggregaatjes. Een paar voorbeelden daarvan kun je bewonderen op MINDAT
(www.mindat.org/gallery.php?loc=1482&min=3072).
Het synoniem 'attapulgiet' is afgeleid van een plaats in de USA waar palygorskiet overvloedig voorkomt: Attapulgus, Decatur Co. in de staat Georgia. Het werd in 1935 ontdekt en beschreven door J.
De Lapparent. In deze streek wordt nog altijd ijverig 'attapulgiet' of 'Fuller's earth' ontgonnen, o.a.
door BASF.
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Palygorskiet-specimens van Los Ángeles de San Rafael, Segovia, Castile and Leon, Spanje. Foto © Rik Dillen.

In 1980 kocht ik van wijlen Renaud Vochten een mooi en redelijk groot specimen van palygorskiet.
Het is afkomstig van de Palabora mine, Loolekop, Phalaborwa, Limpopo, Zuid-Afrika; MINDAT
vermeldt palygorskiet van deze vindplaats nog niet.
Verder wordt palygorskiet ook redelijk frequent aangetroffen in de Alpen (en andere alpiene gebergten wereldwijd), o.a. in Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië. In Oostenrijk komt palygorskiet voor o.a. in Mauthausen, Perg, Mühlviertel. De laatste jaren werden daar geregeld lederachtige opvullingen van rekspleten aangetroffen van enkele mm dik en enkele vierkante meter groot,
vergezeld van calciet en pyriet. De determinatie van dit materiaal dateert al van 1939 (H. Meixner).
Verder werden in Oostenrijk ook grote palygorskiet-aggregaten gevonden in het magnesietvoorkomen van Sunk, Trieben Steiermark.
En dan is er nog de vindplaats waar ons mineraal-van-de-maand vandaan komt: Los Ángeles de San
Rafael, Segovia, Castile and Leon, Spanje, op ongeveer 70 km van Madrid. Los Ángeles de San Rafael
is in feite een deelgemeente van El Espinar. Het zoekwerk naar gegevens over deze vindplaats heeft
bloed, zweet en tranen gekost... uiteindelijk zonder veel resultaat.
Het materiaal werd begin jaren zeventig van de vorige eeuw ter plaatse aangekocht door Georges
Vanacker, waarschijnlijk samen met Krantz Mineralienkontor; details over deze samenaankoop ontbreken helaas. De vindplaats was oorspronkelijk niet vermeld op MINDAT, maar dat heeft Vik Vanrusselt ondertussen rechtgezet (waarvoor dank).
Na lang zoeken aan de hand van de ons bekende gegevens zijn we tot de conclusie gekomen dat
waar de eigenlijke vindplaats lag, nu een luxe-resort en uitgebreid golfterrein ligt. We hebben langs
alle kanten geprobeerd om meer informatie te krijgen van het management van het golf-resort in
kwestie (per e-mail brief...), maar niemand heeft op een of andere manier willen reageren.

Hier werden begin jaren zeventig van de vorige eeuw onze palygorskietjes gevonden.
Los Ángeles de San Rafael, Segovia, Castile and Leon, Spanje ligt in het dal midden in het beeld.
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We hadden namelijk graag informatie en/of foto's gevonden over de vindplaats zoals ze er moet
uitgezien hebben vooraleer het golfterrein in kwestie aangelegd werd. Wellicht vinden ze het niet
opportuun voor de naam en faam van het golfterrein dat bekend wordt dat het vroeger een groeveterrein was waar... mogelijk asbestachtige mineralen voorkwamen. Hoe dan ook, de plaats is bekend,
maar ze ziet er heden ten dage, zachtjes uitgedrukt, niet meer hetzelfde uit als een paar tientallen
jaren geleden. Georges had in zijn eigen collectie stukken palygorskiet van deze vindplaats tot meer
dan een halve meter groot!
Ten onrechte had ik zelf altijd gedacht dat palygorskiet zowat even gevaarlijk zou zijn als diverse
asbestmineralen, maar dat blijkt helemaal niet te kloppen (zo zie je maar dat je als auteur van een
artikel ook altijd een en ander bijleert). Blijkbaar zijn de fysische en morfologische eigenschappen
van dit materiaal niet van die aard dat ze lichamelijke schade veroorzaken. Meer nog, er zijn zelfs
farmaceutische toepassingen van palygorskiet. Het wordt o.a. gebruikt in absorptiemiddelen voor
maag en darmen (o.a. voor de behandeling van diarree), en wordt in België verkocht o.a. onder de
merknaam Actapulgite.
Een van de producten die van palygorskiet (onder de vorm van 'Fuller's earth', dat ook bentoniet/smectiet-mineralen bevat) gemaakt worden is Acti-Gel 208, een additief dat gebruikt wordt om
de rheologie, zeg maar vloeibaarheid, van een vloeistof aan te passen voor welbepaalde processen.
De belangrijkste toepassingen zijn te vinden in de volgende gebieden:
 het modificeren van slib en slurries van ertsmineralen
 pompbare beton en cementproducten ('chape')
 verven, coatings en diverse andere suspensies
 als conditioneringsmiddel bij de olieproductie
 als bindmiddel en dispergeermiddel voor pesticiden en meststoffen in de landbouw
Wie over dergelijke toepassingen meer wil weten raadpleegt best de boeiende website
acti-gel.com/mining/
De sterke absorberende werking is voornamelijk gebaseerd op het feit dat de palygorskiet-deeltjes
(van enkele µm groot) omgeven zijn door een dun laagje bentoniet-achtig materiaal, dat gemakkelijk
opzwelt.
En zelfs de Maya's kenden palygorskiet al. Het werd gebruikt als geneesmiddel, en sinds de jaren
zestig pas is men te weten gekomen dat het ook een van de bestanddelen is van een complex
pigment dat door de Maya's gebruikt werd voor het kleuren van keramiek.
Het zgn. 'Maya-blauw' is een pigment dat gemaakt werd door
indigo, een extract uit de bladeren van de indigoplant (indigofera suffruticosa - zie bvb. en.wikipedia.org/wiki/ Indigofe
ra_suffruticosa) te mengen met (onzuivere) palygorskiet (Fuller's earth) met soms nog wat andere mineralen.
Ook in andere culturen, zoals bvb. de Azteken, werd dit pigment gebruikt. In sommige Midden-Amerikaanse culturen
werden soms de lichamen van mensenoffers met 'Mayablauw' ingesmeerd vooraleer hun (nog kloppend) hart uit hun
lichaam gehaald werd.
Arnold et al. (2012) konden door doorgedreven spoorelementanalyse (met o.a. ICP-MS) aantonen waar het palygorskiet vandaan kwam: vooral van Sacalum en Yo’ Sah Kab in de
buurt van Mayapán (Yukatán).
Masker waarin het 'Maya blauw'
pigment verwerkt is. Wikimedia
Commons. Public domain photo.
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Dankwoord
We zijn dank verschuldigd aan Ernst Burke voor extra opzoekingswerk mbt de type-vindplaats, aan
Iván Blanco die mee, spijtig genoeg vruchteloos, geprobeerd heeft van mensen van de golfclub in
Los Ángeles de San Rafael informatie te verkrijgen over de vroegere toestand ter plaatse, en aan
Nadine Vanacker mbt informatie over de geschiedenis van de palygorskiet van deze vindplaats.
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Een nieuw mineraal
vanackeriet

Jochen Schlüter, Georg Gebhard
en Rik Dillen
Einde 2013 werd door Ernst Burke melding gemaakt van een nieuw mineraal dat op komst zou zijn,
onder de geheimzinnige werknaam 'IMA 2011-114'. Het werd in mei 2012 goedgekeurd door de
'Commission on New Minerals and New Mineral Names' van de IMA (International Mineralogical Association). Het zou later naar een Belg genoemd worden, met name naar wijlen Georges Vanacker.
Over de achtergrond van Georges Vanacker en zijn mineralenverzameling vind je elders in dit nummer een heel uitgebreid verhaal.
Het specimen waar het allemaal mee begon werd in 1980 gevonden in de bij mineralenverzamelaars
wereldberoemde mijn van Tsumeb, en kwam terecht in de verzameling van Dr. John Innes. Vandaag
is het specimen ondergebracht in de collectie van Georg Gebhard, een heel goede vriend van Georges
Vanacker.
Het type-specimen werd opgenomen in de verzameling van het Mineralogisch Museum van de Universiteit van Hamburg, Duitsland, onder het nummer TS 706. Details over het type-specimen kun je
vinden via www.typmineral.uni-hamburg.de/tables/de/vanackerite.html.
Oorspronkelijk was het mineraal gedetermineerd als mimetiet, maar dat bleek uiteindelijk niet te
kloppen. Vanackeriet komt op het specimen voor als lichtgele rozetten van dunne, pseudohexagonale
tabulaire kristalletjes tot ongeveer 5 mm diameter. De vanackerietkristallen zitten op een laagje
groenblauwe thometzekiet, en zijn geassocieerd met anglesiet en gips. Sommige van de wat grotere
vanackerietkristallen vertonen een fijnkorrelige domeinstructuur onder gekruiste nicols.
Het is een supergenetisch mineraal, dat gevormd werd door verwering van polymetallische ertsmineralen in de tweede oxidatiezone van de hydrothermale ertsafzettingen van Tsumeb (Wilson 1977,
Keller 1984, Gebhard 1999).
Het mineraal is doorschijnend met een diamantglans. De streekkleur is wit. Vanackeriet fluoresceert
onder UV, het sterkst onder de lange golf (366 nm). De kristalletjes zijn tabulair volgens {0001}, en
gelijken morfologisch erg op mimetiet [{0001}, {0110}, {1120} en {1010}]. Tweelingvorming werd
niet waargenomen. De hardheid in de schaal van Mohs is ongeveer 4. De uit de roosterparameters
berekende densiteit is 7.28 g/cm³. Overeenstemmend met de rhomboëdrische symmetrie is vanackeriet eenassig. De gemiddelde brekingsindex is 2.04.
De chemische formule is Pb4Cd(AsO4)3(Cl,OH). Het is een lid van de apatiet-supergroep; de formule
kun je afleiden uit die van mimetiet, Pb5(AsO4)3Cl, als je één van de 5 Pb2+-ionen hierin vervangt
door een Cd2+-ion. De chemische samenstelling werd bepaald via kwantitatieve microsonde-analyse.
Voor een directe bepaling van het H2O-gehalte was te weinig materiaal beschikbaar, maar IR- en
Ramanspectroscopie leerden dat vanackeriet geen structureel water of hydroxylionen bevat. De samenstelling wordt weergegeven in de volgende tabel.
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PbO
CdO
As2O3
Cl

64.4
8.8
23.6
1.5

Samenstelling van vanackeriet (afgerond, in gewichts-%). Gemiddelde van 45
datapunten bij een bundelbreedte van 1 µm. Dit houdt een uiteindelijk meetvolume in
van enkele µm³ per meetpunt.

Structuuranalyse
Voor de structuuranalyse werd éénkristal-x-stralendiffractometrie aangewend; voor de details over
de methodiek en de interpretatie van de resultaten verwijzen we naar Schlüter et al. (2016). Het
besluit is dat vanackeriet qua structuur goed gelijkt op de mineralen van de belovietgroep, een groep
fosfaatmineralen binnen de apatiet-supergroep. Binnen dit select groepje is vanackeriet het eerste
arsenaat. Van de bekende leden van de belovietgroep wijkt vanackeriet het meest af van de apatietstructuur.
Vanackeriet bleek trigonaal te zijn, ruimtegroep P3. De celparameters zijn a = 10.032 Å, c = 7.300
Å, en het celvolume is 636.25 Å³.

Tsumeb, het mineralenparadijs
Dat Tsumeb het echte eldorado is van mineralenverzamelaar is je uiteraard bekend. De mijn is gelegen in het stadje Tsumeb, Otjikoto, Namibië, langs de baan (via Otjiwarongo) ongeveer 450 km
ten noordoosten van Windhoek). De mijn, waar verschillende metalen gewonnen werden (Zn, Pb,
Cu, Ge, Ga enz.) is al verschillende jaren geleden definitief stilgelegd wegens niet rendabel (meer).
Ook pogingen om de mijn uit te baten enkel voor mineraal-specimens bleken niet haalbaar. Dit exmijnstadje is de ideale uitvalsbasis voor Etosha National Park met zijn ongelooflijke verscheidenheid
(en kwantiteit) aan wilde dieren in alle maten en gewichten. Er is ook een lokaal museum over de
mijnbouw in Tsumeb, dat zeker de moeite waard is voor een bezoek.
In totaal werden in de mijn een kleine 300 verschillende mineralen gevonden, en Tsumeb is zo maar
eventjes de type-vindplaats voor 71 species. En niet alleen de verscheidenheid aan mineralen is er
immens, maar voor talrijke species komt de absolute wereldtop qua kwaliteits-specimens van Tsumeb.
De mijn is wel gesloten, maar toch is er nog een sprankeltje hoop. Op nauwelijks 20 km ten Z.O.
van Tsumeb werd in 2015 het eerste kopererts bovengehaald in het Tschudi-project (Dillen 2013;
zie ook www.mindat.org/loc-4492.html).
Voor meer informatie en een (uitgebreide) literatuurlijst verwijzen we naar MINDAT:
www.mindat.org/ loc-2428.html

Lichtgele tabulaire vanackerietkristallen
op een blauwgroene laag thometzekiet
van Tsumeb. Beeldbreedte 20 mm.
Verzameling Georg Gebhard,
foto © Bruce Cairncross.
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Georges Vanacker
1923-1992

Rik Dillen
Georges Vanacker:
een intelligente duizendpoot
Het is niet gemakkelijk om iemand's leven te beschrijven die je nooit goed gekend hebt, maar dank
zij een paar interviews met Nadine Vanacker, dochter van Georges, en de documentatie die zij mij
bereidwillig ter beschikking stelde moest het toch lukken. Nog vooraleer ik aan het verhaal begon
wist ik het al: Georges Vanacker was 'gene gewone'!
Eerst en vooral even iets vermelden om verwarring te voorkomen. Dit verhaal gaat over Georges
Vanacker (aan elkaar geschreven), en NIET over Frank Van Acker (1929-1992), politicus en oudburgemeester van Brugge, die in hetzelfde jaar gestorven is. 'Onze' Georges Vanacker heeft nooit
politieke ambities gehad... hij had al zijn tijd nodig voor andere dingen .
Georges Vanacker werd geboren in Staden (in de buurt van Roeselare, West-Vlaanderen) op 12 juni
1923. Zijn vader stamde uit een familie van kleermakers, en die stiel werd van vader op zoon overgebracht. Zoals dat vaak ging bij ondernemende mensen in de twintigste eeuw, beheerde vader ook
een verzekeringsportefeuille als bijverdienste.
Op aanraden van een nonkel pater studeerde hij als interne leerling bij de paters Xaverianen in
Brugge. Bijna elk jaar was hij de eerste van de klas. Zijn belangstelling (en aanleg) voor talen zou
hem later nog heel goed van pas komen bij zijn erg talrijke contacten met mineralenverzamelaars,
onderzoekers en handelaars wereldwijd.
Maar talen waren niet zijn enige talent: hij was ook een kei in wiskunde, met een levendige interesse
voor alles wat met cijfers en getallen te maken had. Zijn grote wens was dan ook om in Antwerpen
aan de Handelshogeschool voor accountant te gaan studeren, maar die plannen werden behoorlijk
overhoop gesmeten door het uitbreken van de tweede wereldoorlog, waardoor verder studeren onmogelijk werd gemaakt.
Het lag echter niet in zijn karakter om bij de pakken te blijven zitten, en toen hij hoorde dat de vader
van een studiegenoot drie vissersboten had, en daarvoor iemand nodig had voor de logistiek, stapte
Georges, toen pas 18 jaar oud, in de zaak als boekhouder en organisator.
Maar nog altijd was het behalen van een diploma van expert-boekhouder zijn betrachting.
Gedurende de oorlog volgde hij een (Franstalige) schriftelijke cursus aan het 'Institut National de
Comptabilité Jules Baude' in Brussel, maar ging enkel naar Brussel om examens af te leggen. Toen
de oorlog eindelijk afgelopen was volgde hij in Brussel in één jaar zowel het vierde als het vijfde
jaar, en behaalde hij in 1946 zijn gegeerde diploma, met grootste onderscheiding.
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Onmiddellijk daarna - hij was pas 23 - kocht hij een huis in Brugge (Groenerei 6), waar hij de rest
van zijn leven bleef wonen. Hij huwde met Dina Pollefeyt, en startte zijn eigen boekhoudingskantoor
op. Dankzij zijn uitzonderlijke talenten stroomde het cliënteel toe, en een jaar of tien later werkten
al een tiental werknemers in zijn bedrijf. De familie bleef wel niet gespaard van onheil: in 1951
overleed zijn oudste zus Agnès aan de gevolgen van een slepende ziekte.
Zijn echtgenote Dina lag in feite aan de basis van de mineralen-verzamel-microbe, die Georges helemaal in haar greep zou krijgen. Zij had al van kindsbeen af een diepe bewondering voor mineralen.
Toen ze samen met haar echtgenoot een bezoek bracht aan de grotten van Han, kocht ze er een
stalactiet (wat nu ondenkbaar zou zijn, vermits de handel in zgn. grot-flora wettelijk, zelfs internationaal, verboden is; toen was dat echter volkomen legaal). Dat werd het allereerste specimen van
de vele duizenden die later nog zouden volgen. Telkens wanneer Georges voor zaken door België
reisde, ging ze mee, en probeerde ze overal mineralen aan te kopen. Ze kwam in contact met de
uitbaatster van een juwelenwinkel in Brugge, die ook af en toe wat mineralen verkocht. Toen ze een
stuk of vijftig specimens bij elkaar gebracht hadden vond Georges dat het moment was aangebroken
om aan vitrinekasten te denken.
Ze kwamen overeen dat elk van hen zich zou kunnen blijven ontwikkelen in de richting van hun
persoonlijke voorkeur: Dina zou zich vooral toeleggen op esthetische specimens, terwijl Georges
helemaal de systematiek-toer opging. En nét dat aspect van complementariteit heeft later van de
verzameling iets unieks gemaakt: zowel de allerzeldzaamste en vaak onooglijke systematiek-mineralen als prachtige museumstukken vonden hun weg naar Brugge.
Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel geraakte hij terug in contact met een Duitse
oude pennenvriend, die honderd-uit vertelde over de vondsten die in de streek waar hij woonde
mogelijk waren. Toen hij op een keer op bezoek kwam, en een ganse kist mineralen meebracht, was
Georges helemaal verkocht. Maar op dat
moment ontdekte hij ook een grote lacune
in zijn kennis van de mineralogie, en zette
zich intensief aan het lezen en het studeren.
In 1960 telde de verzameling zowat 300
stuks, en vanaf toen reisden de Vanackers
jaarlijks gans Europa door, en stonden al
hun vakanties in het teken van het verzamelen van mineralen. Georges speelde piano, en had ook een grote interesse voor diverse kunstvormen, maar de mineralogie
voerde toch de boventoon.
Door de continue uitbreidingen van zijn zakenkantoor werd de firma in 1957 verhuisd
naar een gebouw aan de Vismarkt, zodat er
wat meer plaats in huis was voor hun kinderen, Nadine (°1947), Ingrid (°1949) en
later hun kleine broertje Serge (°1962).
Stilaan werd het tijd voor weer nieuwe vitrinekasten, op maat gemaakt, en perfect
geïntegreerd in de architectuur van het huis.
Zodra de twee oudste kinderen het huis uit
waren kwam er weer wat plaats vrij in huis,
en zag Georges de kans schoon om alsmaar
meer zijn collectie uit te breiden. Elke beschikbare hoek werd benut voor het opslaan
en/of tonen van mineralen.
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Na een tijdje begon hij te beseffen dat het determineren en/of verifiëren van mineralen zonder
hulpmiddelen beperkt was tot de meer gangbare mineralen, en vanaf 1965 nam hij geregeld contact
op met diverse instituten en onderzoekscentra, o.a. het KBIN in Brussel (Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen).
In 1970 was een zwaar auto-ongeval een domper op de feestvreugde. Hij bleef maandenlang geïmmobiliseerd, en moest gedurende drie jaar diverse medische ingrepen ondergaan. Zijn gezondheid
leed er sterk onder, en op doktersadvies moest hij het voor de rest van zijn leven wat kalmer aan
doen. Toegegeven, wat Georges 'kalmer aan' noemde, was voor de normale sterveling nog altijd
een hectisch leven!
Een belangrijk gevolg van de situatie was dat hij de tijd nam om zijn ganse collectie te catalogeren.
In 1975 al deed de informatica haar intrede in zijn bedrijf en dus ook in zijn mineralenverzameling.
Toen hij in 1986 een tweede chirurgische ingreep aan het hart moest ondergaan, begon de idee te
rijpen om ervoor te zorgen dat zijn verzameling ook na zijn dood niet verloren zou gaan. Zijn drie
kinderen hadden allen de passie voor mineralen geërfd. Een deel van de collectie, met name de
meest esthetische stukken, werden verdeeld onder de drie kinderen. Met unaniem akkoord van de
kinderen werd dan besloten om de systematische collectie op te nemen in een legaat. Verschillende
plaatselijke initiatieven werden afgewezen, omdat die onvoldoende zekerheid gaven over het voortbestaan van de collectie. Daarom werd uiteindelijk geöpteerd voor het KBIN In Brussel.
Op 11 juli 1992 overleed Georges thuis aan de gevolgen van een hartinfarct. Zoals hij gewenst had,
werd zijn as op zee verstrooid.

Georges Vanacker aan het werk in Blaton (1971)
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De collectie Vanacker: een chronologisch overzicht
Uiteindelijk omvatte de collectie Vanacker 12000 specimens, naast nog vele duizenden andere, nietgecatalogeerde, maar wel gedocumenteerde specimens. Van de 3600 mineraalspecies die op een
bepaald moment bekend waren in het begin van de jaren negentig, had hij er welgeteld 2856 in zijn
bezit, of eventjes 80 %! Het grootste deel van zijn verzameling bestond uit aangekochte stukken,
waarin hij ongelooflijk veel geld investeerde. Zowat 25 % waren eigen vondsten en materiaal dat hij
plaatselijk aankocht of ruilde met verzamelaars, mijnwerkers enz.
Zoals ik al vermeldde was Georges 'gene gewone'. Als hij aan iets begon, dan deed hij dat met hart
en ziel. Vanaf 1960 vatte hij een georganiseerde wereldwijde veldtocht aan met als einddoel van alle
bestaande mineralen minstens één exemplaar naar Brugge te halen. In de eerste plaats reisde hij
naar alle Europese landen waar veel mineralen gevonden werden, zoals Duitsland, Oostenrijk,
Zwitserland, Italië, Frankrijk en Scandinavië. Gezien zijn al even intense beroepsactiviteiten kon hij
maar drie weken vakantie nemen, en elke reis werd dan ook vanaf een jaar op voorhand tot in de
kleinste details voorbereid. Hij nam contact op met ambassades om adressen van mijnen en groeven
te krijgen, schreef alle denkbare mijnen aan, contacteerde plaatselijke musea enzovoort. En dat
moest allemaal per brief, want e-mail bestond uiteraard nog lang niet. Hij vroeg toelating om zelf te
gaan zoeken, verzamelde inlichtingen over mensen bij wie hij mineralen kon kopen of ruilen, kortom,
niets liet hij aan het toeval over.
Hij deinsde er niet voor terug om zelf ondergronds te gaan, en uiteraard moest hij na zo'n bezoek
zichzelf, maar ook zijn stenen wassen. Dat leidde zelfs eens tot een verstopte afvoer in zijn hotelkamer.
In 1972 was de familie Vanacker verdwaald geraakt in de bossen van Lönnhammar, in de buurt van
Aijala, op zo'n 60 km ten westen van Helsinki. In de buurt van een chalet ontmoetten ze een man
met zijn zoon, en vroegen hem (in het Engels) hoe ze terug bij de vertrekplaats konden geraken.
Het ene woord bracht het andere mee, en toen ze een tijdje vol enthousiasme over hun mineralenvondsten hadden verteld werd duidelijk dat de man die voor hen stond niemand minder was dan
Petri Byck, de CEO van de Outokumpu mine, een van de grootste mijnen van Finland, waar (nu nog)
koper, zink en kobalt ontgonnen wordt. De man overlaadde hen met informatie, en bracht hen zelfs
met zijn boot naar een eilandje waar granaten gevonden konden worden.
Tijdens deze reis naar Finland heeft Georges zelfs stiekem de grens met Rusland overgestoken om
mineralen te gaan zoeken. Verstrooid als hij was heeft hij wel eens in zijn wild enthousiasme een
deel van zijn vondsten netjes ingepakt achtergelaten op de vindplaats, om pas veel later tot het
besef te komen dat hij 'iets' vergeten was.

Georges Vanacker op de terugweg van de Lengenbachgroeve naar Im Feld/Binn (begin jaren zeventig).
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Ook op de storthopen van de Lengenbach-groeve in Zwitserland was hij geen onbekende, en al gauw
was hij een goeie klant van Josef en later diens zoon Toni Imhof in Binn.
In het begin van de jaren zeventig maakte hij zelf een eigen versie van 'Strunz' Mineralogische
Tabellen', waarbij hij zich baseerde op een aantal standaardwerken, zoals Strunz, Klockmann en
Dana. Er moest natuurlijk ook een catalogus komen, in een dertigtal schrijfboeken, die hij zijn 'evangelies' noemde.
Maar het grootste deel van zijn verzamelstukken werd internationaal aangekocht. In de loop der
jaren bouwde hij een ongelooflijk netwerk uit van mineralenhandelaars, mijningenieurs, groevenuitbaters, mijnwerkers, onderzoekers, verzamelaars, kortom, van iedereen die hem kon helpen om
zijn doel te bereiken: de ultieme systematische mineralencollectie. Door zijn uitgebreide netwerk kon
hij heel efficiënt bijna steeds aan een stukje van elk nieuw mineraal geraken, weliswaar soms tegen
een (veel te) hoge prijs. Maar als hij een mineraal nog niet had mocht het iets kosten.
In 1965 kon hij bijna de ganse stock opkopen van Krantz Mineralienkontor in Bonn, dat zwaar te
lijden had gehad van de bombardementen tijdens de tweede wereldoorlog. Georges had intensieve
contacten met de geoloog van dienst bij Krantz, Arthur Niedelbacher. Nu nog lees je op het internet
dingen als 'Comes with old Krantz label, hand-written by Arthur Niederbacher between 1961 and
1975' (e-rocks.com/item/lgm172927/manganoan-calcite). Elke maand reisde hij naar Bonn, en wist
zo continu beslag te leggen op alle nieuwigheden. Op zijn koop-uitstappen had hij altijd twee boekentassen bij zich: een met zijn fameuze systematische mineralenlijst, zeg maar zijn persoonlijke
versie van 'de Strunz', en in de andere de catalogus van zijn verzameling, zijn 'evangelies'.
Een belangrijke stap voorwaarts was de aanschaf (antiquarisch) in 1972 van het 'Handbuch der
Mineralogie' van Carl Hintze. Pas toen besefte hij hoeveel mineralen er eigenlijk wel bestonden (een
Glossary bestond nog niet, om nog niet te spreken van MINDAT), en hoeveel hij er nog moest zien
te bemachtigen. Hoe dan ook, de opbouw van een dergelijke verzameling heeft in de eerste plaats
te maken met doorzettingsvermogen, uiteraard vergezeld van de nodige dosis geluk.
Om zeker een goed specimen te hebben, bestelde hij nooit één, maar telkens twee of meer exemplaren, zodat hij nog een keuze had en het beste voor zijn persoonlijk collectie kon houden. Dat
resulteerde vaak in... toch maar alles bijhouden (dat is iets wat ik persoonlijk herken).
Het evangelie volgens Georges...
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Close-up van 'het evangelie volgens Georges'

Hij was heel streng in het beoordelen van zijn leveranciers, en geregeld schakelde hij mineralogische laboratoria in om een determinatie te checken. En als
bleek dat het niet klopte ging het specimen linea recta
terug naar de afzender. In zijn correspondentie zitten
honderden brieven over discussies met betrekking tot
de determinatie van een mineraal.
Georges verkocht zelf nooit stukken uit zijn persoonlijke collectie. In 1992 maakte hij zijn systematische mineralenverzameling officieel over aan het KBIN in Brussel, waar ze in ontvangst genomen
werd door René Van Tassel. Naast de 12000 specimens die aan het KBIN werden overgemaakt zijn
er, zoals hoger vermeld, nog ongeveer 3000 stuks bij de familie gebleven, voornamelijk stukken met
een esthetische waarde, waarvan het instituut al voldoende materiaal had. Aan het legaat waren ook
een aantal verplichtingen verbonden voor het instituut. Zo moest de collectie als één geheel worden
beschouwd, maar werd aan het instituut de volledige vrijheid gelaten om stukken uit te lenen of om
ze te laten gebruiken voor onderzoek in binnen- en buitenland. Eén van de wensen van de Vanackers
was ook dat het instituut ervoor zou zorgen dat overal in het gebouw toegang zou mogelijk zijn voor
gehandicapten (wat toen nog niet vanzelfsprekend was).

Tentoonstellingen
De grote wens van Georges is altijd geweest dat zijn mineralencollectie ergens voor het publiek zou
kunnen tentoongesteld worden. Georges was van mening dat een verzameling niet dient om ergens
verborgen te blijven op een stoffige zolder. Hij maakte van het vulgariseren van de mineralogie een
thema in zijn leven. In de loop der jaren bezochten duizenden geïnteresseerden de verzameling.
Zijn eerste tentoonstelling werd in 1977 georganiseerd in de gemeentelijke basisschool van Evergem,
in samenwerking met Prof. W. Van Laere van de Universiteit Gent.
De openingstoespraak voor zijn tentoonstelling in het 'Provinciaal Hof' in Brugge (1978) werd gehouden door Prof. Dr. René Van Tassel. Als thema had hij gekozen 'Anselmus Boetius De Boot, Brugs
mineraloog uit de 18de eeuw'. In het bijhorende programmaboekje staat, naast de tekst van de
openingsrede van René Van Tassel, een interessante bijdrage over 'hoe mineralen verzamelen', en
achteraan vind je iets wat typisch is voor de combinatie van een minutieuze systematiek-verzamelaar
met een accountant: de tabel van Mendeljef, het toppunt van systematiek...
Daarna verhuisde de tentoonstelling naar Westrand-Dilbeek. Die tentoonstelling heb ik nog bezocht,
en toen al was ik zeer onder de indruk van de verscheidenheid aan mineralen die de man bij elkaar
gekregen had.
De computer doet zijn intrede 
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Verder werd een deel van de collectie tentoongesteld in het casino van Blankenberge (1981), de
Groenhoeve in Torhout (1984), Huize Louise-Marie in Oostende (1986), gemeentehuis Meulebeke
(1986), Hotel Academie in Brugge (1992) en het casino in Blankenberge (1992).
Later werd nog een deel van de verzameling Vanacker tentoongesteld door dochter Nadine, nogmaals in het casino van Blankenberge (1998).

De collectie Vanacker: achtergrond
Jarenlang heeft een man als Georges Vanacker, die ik persoonlijk nauwelijks gekend heb, mij geïntrigeerd. Hoe kon een succesvolle boekhouder (op een bepaald moment werkten er 40 mensen in
zijn boekhoudingsbedrijf), die toch allicht al zijn tijd nodig had om zijn bedrijf te runnen, toch zoveel
kennis over een gans ander vak, de mineralogie, verwerven? Alles heeft hij moeten leren, van chemie
tot fysica, van geologie tot kristallografie. Wat voor een energie moet die man gehad hebben. Hij is
uiteindelijk niet oud geworden (69), maar hij heeft ten minste drie normale mensenlevens geleefd.
Ik heb de achtergrond stilaan leren kennen omdat ik sinds een jaar of 20 zelf geregeld op strooptocht
ging naar de winkel (Living Stone - Stone Shop) van Nadine, dochter van Georges, in Blankenberge.
Daar lagen namelijk nog ettelijke duizenden 'dubbels' en exemplaren die niet in de collectie waren
opgenomen op een koper te wachten. Het was me opgevallen dat er tal van uiterst zeldzame
mineralen beschikbaar waren, wat je in een winkel van voornamelijk sierstenen niet direct zou
verwachten. Die bezoeken hebben me een paar honderd nieuwe species voor mijn verzameling
opgeleverd (die ondertussen toch ook al meer dan 2200 soorten bevat) die ik nog niet had.
Vooral toen ik, ondertussen al bijna twee jaar geleden, van Ernst Burke de hint kreeg dat een nieuw
mineraal op komst was dat vanackeriet zou gaan heten, was mijn nieuwsgierigheid nog meer aangescherpt, en ging ik verscheidene keren op bezoek bij Nadine. Ze vertelde honderd-uit over haar
vader en zijn collectie, en ik nam gretig nota. Soms waren de verhalen zo spannend en amusant dat
ik gewoonweg vergat ze te noteren. Uiteindelijk kreeg ik alle dossiers mee die te maken hadden met
de opbouw van de verzameling, vooral over de periode 1970 tot 1984.
Zoals een boekhouder betaamt bestaat van elke brief die hij ooit aan een groeve schreef een doorslag
(je weet wel, zo'n heel dun velletje papier - 'pelure'-papier genoemd - dat met een blad carbonpapier
achter het origineel in de typmachine gedraaid werd). Fotokopieën zitten er ook tussen, maar die
werden nog met een UV-printer gedrukt op lichtgevoelig papier, en vele zijn nog nauwelijks te lezen.
Bij het doornemen van al die dossiers ben ik van de ene verbazing in de andere gevallen. Met elke
mineralenhandelaar wereldwijd heeft hij wel ooit gecorrespondeerd, van sommige bestaat een klasseur vol met brieven, offertes, afrekeningen en mineralenlijsten.
Met heel veel handelaars ging hij ook een meer persoonlijke relatie aan, en talrijk zijn de brieven
waarin sprake is van 'bedankt voor de gulle hartelijke ontvangst bij jullie thuis in Brugge'. O.a. met
Dr. Georg Gebhard had hij gedurende jaren een heel vriendschappelijke relatie, en hij ging regelmatig bij hem op bezoek in Duitsland (en vice versa). Tal van handelaars en onderzoekers heeft hij in
Brugge ontvangen. Anderzijds moest je natuurlijk niet met zijn voeten spelen.

X-stralendiffractiepatroon opgenomen door Georg Gebhard. Hetgeen eerst voor een nieuw mineraal van
Tsumeb gehouden werd bleek uiteindelijk gewoon kwarts te zijn.
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Dat heeft een (buitenlandse) mineralenhandelaar (wiens naam ik hier om privacy-redenen niet
vermeld) aan den lijve ondervonden. Een dispuut over niet-correct gedetermineerde mineralen (het
ging wel over het equivalent meer dan 10000 euro) sleepte een paar jaar aan, en werd uiteindelijk
voor de rechtbank gebracht, waar Georges aan het langste eind trok.
Dat determineren was voor hem ook van het grootste belang. Hij had er hekel aan als hij een kat in
een zak had gekocht. Hij liet geregeld aangekochte specimens onderzoeken, voornamelijk via Xstralendiffractometrie. Dat deed hij o.a. via Dr. Georg Gebhard, het Koninklijk Museum voor MiddenAfrika en het KBIN.
In zijn ganse correspondentie kun je de hand van de accountant zien. Elke brief of mineralenlijst van
een handelaar staat vol met in potlood aangebrachte aantekeningen van Georges die wellicht bedoeld waren om een van zijn bedienden opdracht te geven een antwoord te typen. Geen enkel detail
in een brief bleef blijkbaar ongelezen. Als je de duizenden brieven bekijkt in de dossiers dan moet je
wel tot de conclusie komen dat een aantal van zijn bedienden als full-time job hadden het schrijven
en beantwoorden van brieven met betrekking tot de verzameling. In ieder geval hield Georges zich
buiten de kantooruren en in het week-end zo goed als dag en nacht met zijn steentjes bezig.
Gedurende een bepaalde periode had hij zelfs aparte firma's opgericht om zijn mineralen te beheren,
met name Brumina en Stoneflower.
Hij heeft soms grote partijen mineralen aangekocht, maar de tijden zijn sindsdien erg veranderd. In
die jaren kon je vaak nog materiaal gewoon cadeau krijgen van mijnuitbaters, waarbij je enkel de
portkosten betaalde.
Het vluchtig doornemen van zijn correspondentie-dossiers heeft me vele dagen werk gekost; het
gaat immers om een paar duizend pagina's, waarbij de geschiedenis van 1960 tot 1992 zich voor je
ogen schijnt af te spelen.

De contacten
Dat Georges heel veel aandacht en werk besteedde aan zijn netwerk staat buiten kijf. Met honderden
mensen, wereldwijd, hield hij geregeld contact. Dat verliep uiteraard heel wat moeizamer dan vandaag, nu we beschikken over e-mail en Facebook. Georges had wel een stevige talenknobbel. Kun
je een antwoord uit Rusland niet lezen? Dan leer je toch algauw het Russisch alfabet van buiten...!?
Een partij mineralen is onderweg uit Moscou
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Een van zijn meest intensieve contacten was Dr. Georg Gebhard (Duitsland). Met hem en zijn echtgenote ontwikkelde zich een hechte vriendschap. Naar Gebhard werd overigens het mineraal gebhardiet genoemd, dat net zoals vanackeriet ook afkomstig is van Tsumeb.
Hij had o.a. contacten (en hier spreek ik enkel over wat uitvoerig gedocumenteerd is in zijn archieven) met instituten en musea over de ganse wereld. Om je een idee te geven een kleine greep
hieruit:
Univ. Virginia Charlottesville, USA
Harvard University, Massachusetts, USA
Sofia Museum, Bulgarije
Universidade Araraquara, Sao Paolo, Braz.
Dept. Prod. Mineral, Bahia, Brazilië
Bergen University, Noorwegen
Chernyshan Museum, Leningrad, Rusland
Geol. Museum Grozny, Rusland
Lvov Museum, Lvov, Rusland
Inst. of geochemistry of rare elements,
Moscou, Rusland
Geol. Museum Simferopol, Krim
Schiereiland
University of Minnesota, USA
Geol. Mus. Buryat, Ulan-Ude, Rusland
University of Western Australia, Perth
Bergakademie Freiberg, Duitsland

Harrow Coll. of Higher Educ., Northwick, UK
Greenland Geological Research, Groenland
K.B.I.N., Brussel, België
Belgische Ambassade, Moscou, Rusland
Smithsonian Inst., Washington, DC, USA
Norbergs Grubaktiebolag, Zweden
Kohlswa Jernwerks Aktiebolag, Zweden
Sveriges Industriförbund
Ulster Museum, N-Ierland
State of Utah, USA

Fersman Museum, Moscou
Moscow State Museum, Moscou, Rusland
Mineral. Museum Tomsk, rusland
Siberian Geol. Museum, Novosibirsk, Rusl.
Geol. Museum Yerevan, Rusland
University of Delaware, USA
Landesmuseum Graz, Oostenrijk
Canadian Mus. Nature, Ottawa, Canada
University of Copenhagen, Denemarken
Gemeentebestuur Ivigtut, Groenland

Universidade Fed. de Minas Gerais, Brazilië

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
Tervuren, BE
Museum Leningrad
Université de Liège, Luik, België
Stora Kopparberg, Zweden
Svenska Gruvföreningen

Narodoni Museum, Praag, Tjechië
Uppsala University, Zweden
Musée d'Histoire Naturelle, Paris, Frankrijk
Geol. Museum Kiev, Ukraïne

Bij het doorworstelen van zijn correspondentie kom je heel veel namen tegen die je bekend in de
oren klinken, omdat naar de correspondent in kwestie een mineraal genoemd werd. Alweer een
greep hieruit: Georg Gebhard (gebhardiet), Terry S. Ercit (ercitiet), Ole V. Petersen (peterseniet(Ce), John S. White (whiteiet), René Van Tassel (vantasseliet), Michel Deliens (deliensiet), Renaud
Vochten (vochteniet), Richard W. Barstow (barstowiet), Forrest en Michael Cureton (curetoniet),
Richard V. Gaines (gainesiet), Rolf Fahle (fahleiet), A.-M. Fransolet (fransoletiet, parafransoletiet),
J.J. Jedwab (jedwabiet), G. Comblain (comblainiet), Paul Piret (piretiet), J. Moreau (moreauiet), Josef
Imhof (imhofiet)...
Georges contacteerde dus talrijke instituten om specimens of informatie te krijgen, maar de liefde
was wederzijds: hij kreeg geregeld aanvragen van instituten die op zoek waren naar een bepaald
species voor onderzoek. Zo was er de vraag van Richard Gaines naar een specimen van scheteligiet.
René Van Tassel was op een bepaald moment bij zijn onderzoek naar Belgische fosfaatmineralen
naarstig op zoek naar een met zekerheid gedetermineerd exemplaar van vashegyiet, dat blijkbaar in
het KBIN niet beschikbaar was. Helaas bleken de verschillende specimens die Georges later aan
René Van Tassel bezorgde uiteindelijk geen vashegyiet te bevatten
Wat de handelaars betreft kende hij zowat iedereen, wereldwijd, die in het métier zat, bvb.
Allen Minerals, USA
Hans Berger, Lanersbach, Oostenrijk
Alain Caubel
Lawrence Conklin, USA
Forrest Cureton, USA
Earth Science Materials
Rolf Fahle, Duitsland
Fraziers minerals, USA
Galas Minerals, USA
Gebhard, Georg, Duitsland
Howard Minerals, USA
Josef en Toni Imhof, Zwitserland
Ulrike Kahn, Duitsland
Geomar, Nederland
Mineral Mailbox, USA
Mineralogical Research Co., USA
Möhler Mineralien, Oostenrijk
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Museum Idar-Oberstein, Duitsland
F. Parkinson, UK
Wolfram Roemer, Duitsland
Richard Tayler, UK
Towan Mineral Centre, UK
Hans-Jürgen Wilke, Duitsland
Wright's Rockshop, USA
Walter Zeitschel, Duitsland
Richard Barstow, UK
Günther Böhrer, Duitsland
W.D. Christianson, Canada
Crystal Showcase, USA
J. Deleff, Brazilië
Daniel Erling, USA
Filer's, USA
K. Frost Mineralien, Duitsland
David Garske, USA

Horn Minerals, USA
Valentin Huonder, Zwitserland
Peter Indergand, Zwitserland
Victor Klein, Duitsland
Krantz Mineralienkontor, Duitsland
Mineralienkönig, Oostenrijk
Minerals Unlimited, USA
Üta Müller, Duitsland
New, David, USA
Keith Proctor, USA
Strathclyde Studio, UK
Topaz Mineral Exploration, USA
Sam Weller, UK
Worldwide Mineralogical Co., USA
Wyoming Rockshop, USA
Arctic Circle Minerals, Zweden
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Met andere Belgische verzamelaars en met verenigingen had hij niet zoveel contact. In zijn correspondentie hebben we sporen gevonden die leiden naar o.a. Albert Van hee, Eddy Van Der Meersche,
Louis Coumont, Francis Coune, Martial Borzée en Piet Gelaude.

Verhaaltje of belevenis ?
Het schrijven van dit verhaal, en vooral de voorbereiding ervan, met name het doorworstelen van
een paar duizend pagina's informatie was voor de auteur een echte belevenis. Je ziet tijdens het
verwerken van al die informatie als het ware een jaar of 25 geschiedenis aan je voorbijgaan, en wat
er in de afgelopen 50 jaar niet alleen voor het verzamelen van mineralen, maar in de maatschappij
in het algemeen veranderd is wordt plots heel tastbaar.
Het belangrijkste verschil met 50 jaar geleden is het feit dat veel initiatieven toen veel meer inspanning kostten dan nu het geval zou zijn. Daarenboven duurde alles véél langer. Stel dat je informatie
wilde hebben over een groeve in Finland, waarvan je uiteraard geen adres hebt (geen internet, dus
niet zomaar direct informatie!). Je schrijft dan een brief naar de ambassade van Finland in Brussel
(of naar de Belgische ambassade in Helsinki) waarin je het adres van groeven vraagt. Dan krijg je,
in het beste geval na een paar weken, een brief met het verzoek contact op te nemen met bvb. de
beroepsvereniging van mijnuitbaters in Finland. Dan stuur je een nieuwe brief naar die vereniging,
en krijg je, alweer in het beste geval, na een paar weken een lijst met adressen van specifieke
groeven en mijnen. So far, so good. Dan zoek je in een atlas op waar al die groeven en mijnen
gelegen zijn om er je reis een beetje naar te organiseren. De helft van de dorpsnamen vind je
uiteraard zelfs niet terug in 'The Times comprehensive atlas of the world' (een kanjer van ettelijke
kilo, en opengeplooid 35 cm x bijna een meter!). Vervolg van de actie: een brief schrijven naar elke
groeve die in aanmerking komt voor een bezoek. Als je op die brieven in 20 % van de gevallen een
antwoord krijgt toegestuurd (alweer na weken of zelfs maanden) mag je je gelukkig prijzen. Een
verschil met tegenwoordig is wel dat je toen bijna altijd een positief antwoord kreeg, m.a.w. de
meeste mijnuitbaters vonden het prima als je bij hen wilde komen zoeken.
Heel het hier geschetste verhaal kost nu veel minder moeite, en gaat ook véél sneller: je zoekt op
MINDAT even op welke belangrijke vindplaatsen er in een bepaalde regio zijn, je zoekt via het internet de gegevens van de groeven in kwestie, je schrijft wat e-mails en vanaf een paar uur later komen
de eerste antwoorden binnen en... klaar is kees...
Een ander groot verschil is de vorm van schriftelijke contacten. In de jaren 60 was er de brief en...
het telegram, maar dat laatste was een peperduur communicatiemiddel, te betalen per woord. In de
loop der jaren zie je dan stilaan een 'uiterst modern' communicatiemiddel opduiken: de telefax, die
tegenwoordig ook al in archeologische musea thuishoort.
Nu stoppen we alles in een databank of rekenblad, toen gebeurde alles op steekkaarten of in opschrijfboeken. Georges contacteerde heel frequent diverse musea met de vraag of ze een lijst konden
opsturen van beschikbare mineralen. Heel vaak was het antwoord negatief, gewoonweg omdat zij
dat niet konden omwille van de vorm van hun inventaris, namelijk op steekkaarten. En eventjes de
specimens rangschikken in functie van de vindplaats of de chemische samenstelling was al helemaal
niet mogelijk.
Heel interessant in zo'n archief is het feit dat je een beeld krijgt van de evolutie van de prijzen die
verzamelaars bereid waren te betalen voor mineralen. Het was me vroeger al opgevallen dat voor
specimens uit wat oudere verzamelingen die ik heb overgenomen, voor zover ze op dat gebied
gedocumenteerd waren, de oorspronkelijk eigenaar heel veel geld betaald had. Geloof me vrij, de
prijzen die in de jaren zeventig betaald werden voor systematische mineraalspecimens lagen meestal
véél hoger dan vandaag!
Een paar voorbeeldjes uit de handel tussen Cureton en Georges Vanacker: een maricopaiet-specimen
(200 USD of 185 EUR, 1988); een vantasseliet-specimen van 2.5 cm (85 EUR, 1986). Voor een
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gemiddeld systematiekje, met afmetingen tussen een micromount en een paar centimeter, lag toen
voor de vuist weg de gemiddelde prijs ergens tussen 70-80 en 150 EUR. Dezelfde orde van grootte
zien we ook bij vele andere leveranciers.
Ook in de omgangsvormen zien we doorheen het archief allerlei zaken evolueren (of net niet). Zo
spreken mensen die al twintig jaar met elkaar bevriend zijn, en bij elkaar op bezoek komen, mekaar
nog altijd aan met 'Herr X', of 'Herr Doctor Y'.
Eigenlijk deed over het algemeen iedereen sowieso meer moeite dan tegenwoordig. Enerzijds waren
de groeven-uitbaters veel gewilliger om bezoekers toe te laten, en hielpen ze vaak nog mee zoeken,
of legden al een partij mineralen klaar. Maar anderzijds hadden ook de verzamelaars er doorgaans
meer voor over dan nu (ik weet het wel, ook nu ondernemen sommige verzamelaars nog zware
bergtochten, maar de algemene tendens is er toch).
Hoe dan ook, andere tijden, andere zeden... feit is dat ik het uitspitten van de correspondentie en
documentatie van Georges Vanacker een heel leerrijke en interessante bezigheid gevonden heb, die
mij toch wel een paar heel nieuwe inzichten heeft bijgebracht.
Voor het uitbouwen van gelijk welk type van een 'serieuze' mineralenverzameling (of het nu om een
esthetisch gerichte verzameling is of pure systematiek) zijn een heleboel ingrediënten onontbeerlijk,
waarvan de verhouding sterk kan verschillen naargelang van het type verzameling:
 Kennis van mineralogie en verwante of ondersteunende vakken (vooral chemie); dit is altijd
van het grootste belang. Georges Vanacker heeft bewezen dat je ook via zelfstudie vrij ver
kunt geraken
 Interesse en feeling voor aardrijkskunde
 Gemakkelijk contacten leggen (met andere verzamelaars, handelaars, musea enz.; talenkennis
is hierbij een belangrijke troef), je communicatiekanalen wijd openzetten en voldoende netwerken
 Ambitie, wilskracht en volhardingsvermogen onder het motto: 'no pain, no glory!'
 Een stevige dosis geluk
 En, niet onbelangrijk, voldoende geld (tenzij je een groot deel van je verzameling wil opbouwen met zelf gevonden stukken, maar vergeet niet dat reizen ook geld kost)

Dankwoord
We zijn heel veel dank verschuldigd aan Nadine Vanacker, voor de warme ontvangst waarvan ik bij
elk bezoek mocht genieten, het geduld waarmee ze al mijn vragen beantwoord heeft en de stapels
documentatie die ze me ter beschikking gesteld heeft.
Georges en Dina met de collectie Vanacker
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