MKA-kalender
Vrijdag 10 maart 2017 - maandelijkse vergadering
Maandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 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: epistilbiet - informatie verder in dit nummer. Op deze
vergadering zullen trouwens ook enkele andere mineralen van de Gibelsbach te zien (en
verkrijgbaar) zijn.

20.15 h

Geschiedenis van het gebruik van
mineralen en mineraalimitaties in de kunst

Vincent Cattersel

Het is met veel genoegen dat we deze avond nog eens een nieuwe spreker verwelkomen in ons midden.
Vincent Cattersel is MKA-lid en verbonden aan de Universiteit van Antwerpen,
waar hij PhD-researcher is aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen, dep.
Conservatie-restauratie.
Deze avond zal Vincent spreken over historische recepturen en technieken
voor mineraalimitaties (zie foto hiernaast van een tabaksdoos uit imitatielak;
Russisch, laat 19de-eeuw) Momenteel werkt hij ook aan de voorbereiding van
een project over "de identificatie van geografisch specifieke spoorelementen
van pigmenten van mineralogische oorsprong", dat hij ons ook zal voorstellen.
Het belooft weer een boeiende avond te worden, met mineralen in een
kunstzinnige hoofdrol ...

Zaterdag 11 maart 2017 - edelsteenkunde
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

'Plastic als vervanger van edelstenen'

Jef Leybaert

Imitaties van edelstenen door synthetische edelstenen, glas, kristal, hars kennen we allemaal, minder
gekend is de imitatie door kunststof zoals o.a. plastic. Wanneer men denkt aan vintage juwelen komt
het woord bakeliet onmiddellijk voor de geest. Bakeliet, aanzien als “het materiaal van 1001 mogelijkheden” en het oudste van de meest voorkomende vroeg 20e-eeuwse kunststoffen, genoot een enorme populariteit. Het kende vele opvolgers en varianten die zeer geliefd waren bij kostuum juwelen.
Bekende ontwerpers als Coro, Trifari en Coco Chanel maakten gretig gebruik van dit nieuw materiaal.
Veel van deze juwelen zijn nog steeds erg gegeerd.

Jef laat ons kennis maken met verschillende variëteiten en handelsnamen als: Celluloid, Beetle, Plaskon, Catalin, Galaliet, Caseïne,
Ivorine en ga zo maar door; een echte hoorn des overvloed van
fascinerende plastics. De opkomst van acryl plastic schiep nieuwe
horizonten waarbij "Luciet" een voorname rol speelde in 't bijzonder
in de “vintage juwelen” tussen 1920 en 1970. Luciet kan worden
geslepen en gepolijst net als eender ander edelsteen. "Moonglow
Luciet" is een opvallende vorm en zeer gezocht door verzamelaars.
Een mooi juweel hoeft niet altijd duur te zijn en kan uit eenvoudige
materialen vervaardigd zijn. Jef neemt ons mee naar het tijdperk
van de sixties van vorige eeuw en laat ons meegenieten van de
uitgebreide toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe kunststof
als vervanger van edelstenen.
Leo Baekeland (18631944), de (Gentse)
uitvinder van bakeliet.

Zaterdag 11 maart 2017 - micromineralen
Vergadering werkgroep 'Micromineralen' in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van

13h30 tot 16h30

'Eigen vondsten determineren'

Paul Mestrom en Herwig Pelckmans
Vrijwel iedere (micro)mineralenverzamelaar heeft wel ergens een laatje of
bakje met “te determineren specimens”.
Deze maand gaan we proberen de inhoud van die laatjes en bakjes wat
kleiner te maken door onze "vraagtekens" eens samen te bestuderen. Zelf
hoop ik een antwoord te krijgen op de vraag wat het mineraal op deze foto
is. Ik vond het in 2003 bij Mt Kenya in Kenia.
Het is de bedoeling dat iedereen 5 specimens meebrengt die hij of zij wil
laten determineren. Natuurlijk kunnen daar heel goed stukjes bij zitten die
tevoorschijn zijn gekomen uit het materiaal (van Blaton, Wittichen,
Lavrion,...) dat meegenomen werd tijdens een van onze vorige bijeenkomsten.
Als je je eigen bino meebrengt, wordt dat uiteraard weer zeer gewaardeerd. Wij zorgen dat er ook nog andere
determinatiehulpmiddelen aanwezig zullen zijn. En om niemand met lege handen naar huis te laten gaan, voorzien
we ook een voorraadje mee te nemen puzzeltjes.

