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mka-kalender 
 

Vrijdag 5 oktober 2001 

 

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

 
Wie mineralen verzamelt worstelt vrij snel met de vraag: hoe krijg ik mijn stenen proper ? De 
vaatwas is meestal verboden terrein, en in de wasmachine maken ze teveel lawaai... Dan maar 
met de hogedrukreiniger er tegenaan ? Of in de microgolfoven? Met boenwas, koperpoets of 
afwasmiddel ? Of gewoon mee in bad... Gezien mineralen natuurlijke scheikundige verbindingen 
zijn, kunnen we voor hun reiniging uiteraard het beste ten rade gaan bij een echte chemicus. Rik 
Dillen, ons aller redacteur van Geonieuws, is niet alleen voor zijn hobby, maar ook door zijn beroep 
dagelijks bezig met chemische stoffen. Zijn jarenlange ervaring in dit domein doet hij vanavond met 
veel plezier uit de doeken. Dit wordt onbetwist de "properste voordracht sinds jaren gegeven" !  
 
 

Zondag 7 oktober 2001 
 
Excursie naar de mijnterrils van Winterslag. Hiervoor moest uw inschrijving reeds op 
15 september binnen zijn. Voor informatie contacteert u de heer Richard De Nul (zie 
binnenkaft).  
 
 

Vrijdag 12 oktober 2001 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “OP-SINJOORKE” van de Vlaamse Jeugdherberg, 
Eric Sasselaan 2 te  Antwerpen (d.i. langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar 
vervoer : tram 2 of 4. 
 
19.30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-

ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of... gewoon een 
gezellig babbeltje... Deze maand wordt als mineraal van de maand roedderiet 
uit de Eifel aangeboden (onder voorbehoud).  

 

20.30 h 
 
 
 
 
Sainte-Marie-aux-Mines is vooral gekend voor de grote mineralenbeurs die daar elk jaar in juni 
doorgaat. De omgeving kent echter ook heel wat mijngeschiedenis. Paul en Hugo nemen u 
vanavond boven- en ondergronds mee op sleeptouw door deze streek. De corpulentsten onder u 
zullen halfweg waarschijnlijk blijven steken, maar met de anderen wordt het einddoel ongetwijfeld 
bereikt... U wil toch ook de oplossing van dit mysterie kennen? Dan mag u deze dia- en 
videovoorstelling absoluut niet aan uw neus voorbij laten gaan! 

Hugo en Paul Bender 
Sainte-Marie-aux-Mines : alles behalve de show ! 

Rik Dillen 
"Mineralen GOED reinigen" 
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Zaterdag 13 oktober 2001  
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h : "Meten is weten". 
 
Wanneer men een edelsteen aanschaft, dan is het o.a. van belang om te weten hoe zwaar deze 
steen is. Om het karaatgewicht van een steen vast te stellen, maakt men tegenwoordig gebruik 
van speciaal daartoe vervaardigde elektronische balansen. Omdat de werkgroep edelsteenkunde 
zopas een dergelijke balans heeft aangeschaft, gaan we op deze vergadering in op het gebruik 
van deze balans. Verder gaan we de afmetingen van een aantal edelstenen opmeten met behulp 
van een aangepaste schuifpasser. Uitgaande van de afmetingen van een geslepen edelsteen en 
gebruik makende van enkele eenvoudige vergelijkingen kan men het gewicht van een steen bij 
benadering bepalen. We gaan dat eens uitproberen en de resultaten toetsen aan de wegingen. 
Eigen stenen meebrengen mag uiteraard. 
 
 
 

Zaterdag 3 november 2001 
 
Ten huize van… Ko Jansen 
Wij kennen allemaal Ko Jansen van zijn prachtige dia's van mineralen en van zijn 
boeiende mineralogische uiteenzettingen. Op zaterdag 3 november 2001 krijgen we de 
gelegenheid om zijn verzameling Eifelmineralen van de Emmelberg- en de Lileygroeve te 
Üdersdorf door de microscoop te bekijken. Ko gaat deze mooie vulkaanmineralen 
uitgebreid documenteren met dia's en zal ons leren hoe we deze mineralen van elkaar 
kunnen onderscheiden. Praktisch zal Ko toelichten in welke gesteenten we deze 
mineralen kunnen vinden. We worden ook uitgenodigd om enkele specimens mee te 
brengen en te bekijken. Dit is een unieke gelegenheid om onze vraagtekens van deze 
vindplaats te onderwerpen aan een deskundig oog. 
 
Praktisch : Ko woont te Oudenbosch, Nederland. De afstand is ongeveer 60 km vanaf 
Antwerpen. Samenrijden is natuurlijk mogelijk. We worden verwacht bij Ko omstreeks 
10.00 h 's morgens. Het einde wordt voorzien rond 17.00 h. Iedereen brengt een 
lunchpakket mee. Koffie, thee of melk worden voorzien door de gastvrouw.  
Ieder brengt zijn eigen microscoop en lichtbron mee. Inschrijving is verplicht voor 3 
oktober bij Richard De Nul (zie coördinaten op de binnenkaft). Het aantal deelnemers is 
beperkt tot 7. Eerst is eerst ! Mede dank zij de gastvrijheid van onze Noorderburen is deze 
uitstap een aanrader voor elke Eifelverzamelaar. 

 
Beurzenkalender : 
 
Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
     S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel de beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 

 
20/10  A WIEN. Restaurant Wienerwald, Märzstrasse 1. 9-16 h. Beurs ; tent. over apatiet 
20-21/10 GB CHELTENHAM. Racecourse. 10-17 h. Beurs. <rocksngems@aol.com> 
20-21/10 D FRANKFURT.  Jahrhunderthalle Frankfurt-Höchst. 11-18 h. Beurs (E) 
20-21/10 D FREIBURG-IM-BREISGAU. Neue Messe, hal 3 (bij luchthaven). 10-18/10-17 h. Beurs. 
20-21/10 D GELSENKIRCHEN.  Revierpark Nienhausen. Beurs. 
20-21/10 D GIFHORN. Schloss Gifhorn, Rittersaal. 10-18/11-16.30 h. Beurs (meteorieten). 

Tentoonstelling over marsmeteorieten. http://www.meteorite-lab.de/ <lab@t-online.de> 
20-21/10 D GÜTERSLOH. Stadthalle. 14-18/11-17 h. Beurs (M-F). 
20-21/10 A INNSBRUCK.  Stadtsäle, Universitätsstrasse. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
20-21/10 A KATZELSDORF (Wiener Neustadt).  9-16 h. Beurs. 
20-21/10 CZ PRAHA. 8-17/8-15 h. Beurs (M). <petra.burdova@nm.cz> 
20-21/10 D WUPPERTAL-ELBERFELD.  Rathaus Elberfeld. 10-17 h. Beurs (M-F). http://www.vfmg-

bergmark-wuppertal.de/ 
20-21/10 F ARLES-SUR-TECH (66). Klooster. Beurs. 
20-21/10 F TOULON-LA-VALETTE-DU-VAR (83). Salle Charles Couros, Les Espaluns. Beurs. 
20-21/10 F GUEUGNON (71). Maison pour tous. Beurs. 
20-21/10 F TOURS (37). Parc des Expositions, hal 3. Beurs. 
20-21/10 F LE MANS (72). Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville d'Arnage. Ruil-beurs. 
21/10  D BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkampstrasse. 11-17 h. Ruil-beurs (M-F). 
21/10  D EHRENFRIEDERSDORF. Besucherbergwerk. Beurs. <zinngrube-ehrenfriedersdorf@t-

online.de> 
21/10  D OBERTSHAUSEN. Bürgerhaus, OT Hausen. 10-17 h. Beurs (M-F). 
21/10  D ROSENHEIM. Kongresszentrum. 11-18 h. Beurs (M). 
21/10  A STEYR.  Stadtsäle. 9-16 h. Beurs (M-F). 
21/10  NL NIJMEGEN.  Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5. 10-17 h. Beurs. 
21/10  D ZWICKAU.  Ballhaus "Neue Welt", 10-16 h. Beurs (M). 
22/10  D GÖTTINGEN.  Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F-E). 
26-28/10 D MÜNCHEN.  Neue Messe Riem. 9-18 h. Beurs (za enkel handelaars). 

http://www.mineralientage.de/ 
26-28/10 A WIEN.  Haus der Begegnung, Schwenderberg 41. 10-18/10-17/10-15 h. Beurs (M). 
27-28/10 F CERNAY.  Espace Grün, 9-19/9-18 h. Beurs (M-F). 
27-28/10 F SAINT-PHILIBERT-DE-GRAND-LIEU (44).  Site de l'Abbatiale. Beurs. 
27-28/10 F NIORT (79). Stadhuis. Beurs 
27-28/10 I CESENA. Quartiere Cesuola. 9-12.30 en 14-19 h. Beurs (M-F). 
27-28/10 CH SOLOTHURN.  Landhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
27-28/10 CH ZÜRICH.  11-18/10-17 h. Beurs (M). 
27-28/10 DK RANDERS. Assentoft-hal. Beurs (M). 
28/10  NL AMSTERDAM.  Sportcentrum Universiteit, De Boelenlaan 46 (bij RAI-station). 10-17 h. 

Beurs (M-F-J-E). http://www.xs4all.nl/~geared/ 
28/10  D MARBURG.  Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F). 
2-4/11  GR ATHENE.  Royal Olympic, 28 Diakou Str. Beurs (M-F-J-E). >minat@hol.gr> 

http://users.hol.gr/~minat 
2-4/11  GOS SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, 13 Soljanoi pereulok. Beurs (M-F-J). 

<info@gemworld.ru> http://www.gemworld.ru/ 
2-4/11  CZ TISNOV. Solokovna gymnasium. 14-20/8.30-18/8.30-16 h. Beurs (M). 

<sokoltisnov.min@wo.cz>  http://www. mineral.cz/tisnov/ 
3/11  D PÖHLA. Luchsbachtal, Bergbaugelände. 9-16 h. Beurs (M). 
3/11  NL PURMEREND. Partycentrum "De Doele", Koemarkt 56. 10-17 h. Beurs. 
3/11  F BOSMIE-L'AIGUILLE / LIMOGES (87). Salle Georges-Bizet. Ruil-beurs. 
3-4/11  D AACHEN. Eurogress. 11-18 h. Beurs (E). 
3-4/11  D BREMEN.  Messezentrum. 11-18 h. Beurs (M-F-J-E). 
3-4/11  D STUTTGART-FELLBACH.  Schwabenlandhalle. 11-18/10-17 h. Beurs. Tentoostelling over 

mineralen uit Pakistan. 

Beurzen vóór 14/10/2001: raadpleeg ook het vorige nummer van Geonieuws, op pp. 154-156. 
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3-4/11  D ENNEPETAL.  Haus Ennepetal. 10-18/10.30-17 h. Beurs (M-E). Tentoonst. Clara. 
<chagemann@aol.com> 

3-4/11  D FRANKFURT-BORNHEIM. Pfarrzentrum St.Josef, Berger Str. 135. 10-17 h. Beurs. 
3-4/11  F ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.  Salle des fêtes municipale, 158 route de Lyon. Beurs. 
3-4/11  F SURGERES (17).  Salle du Castel Park. Beurs. 
3-4/11  GB KEMPTON PARK.  Racecourse. 10-17 h. Beurs. <rocksngems@aol.com> 
 

3-4/11 B LIEGE. Palais des Congrès. Intermineral. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

   Info : De heer M. Warnier, Avenue des Fossés, B-4500 Huy. 
     Tel. 085 232939 
 
3-4/11  A LINZ. Volkshaus Bindermichl, Uhlandgasse 5. 12-17/10-16 h. Beurs (M). 

<otto.lang@salzburg.co.at>  http://www.mineralienmessen.at/ 
3-4/11  CH CHUR. Kirchgemeinde Haus Brandis. 10-17/12-17 h. Beurs (M). 
3-4/11  DK VISSENBJERG. Vissenbjerghal, Idraetsvej. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
4/11  D GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
4/11  D HERDORF.  Knappensaal/ 10-17 h. Beurs (M). 
4/11  D LANDHUT.  Sporthalle ETSV-09. 11-18 h. Beurs (M). 
4/11  D LEHRTE (HANNOVER). Kurt-Hirschfeld-Forum, Burgdorfer Str. 16. 11-17 h. Beurs (M-F). 
4/11  A MICHELDORF. Volksschule. 9-16 h. Beurs (M-F). 
4/11  D TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-17 h. Beurs (M-F). 
4/11  A YBBS. Volksheim. 9-127 h. Beurs (M). 
4/11  NL ROTTERDAM.  Holiday Inn, Schouwburgplein 1. Beurs. 
9-11/11 F LYON (69).  Espace Tête d'Or, 103 Bd de Stalingrad, Villeurbanne. Beurs. 
10/11  CH AARAU. Ladenstrasse Tellizentrum. 8-17 h. Beurs (enkel Zwitserse mineralen) 
10-11/11 F DHATELLERAULT (86). Salle Camille Pagé, Avenue Camille Pagé. Beurs. 
10-11/11 F LES PENNES MIRABEAU (13). Salle Tino Rossi. Beurs. 
10-11/11 D DORTMUND. Westfalenhalle. Beurs (M). http://www.westfalenhalle.de 
10-11/11 D HEIDENHEIM. Konzerthaus. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J). 
10-11/11 A KORNEUBURG. Stadtsaal (bij Rathaus). 9-17 h. Beurs (M-F). 
10-11/11 B MONTIGNY-LE-TILLEUL. Foyer Culturel. 9-18 h. Beurs (M-F). 
   Info : Monsieur André FOUCART, 2 av. des Eglantines, B-6110 Montigny-le-Tilleul 
     Tel/fax 071 515769  <sky53711@skynet.be> 
10-11/11 GB NEWMARKET. Racecourse. 10-17 h. Beurs. <rocksngems@aol.com> 
10-11/11 A WIEN. Festsaal der Stadt, Längenfeldgasse 13. 10-18/10-17 h. Beurs (M). 
11/11  D BAD KISSINGEN. Tattersaal, Reithausplatz. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
11/11  D BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J). 
11/11  NL ENSCHEDE. Vrijhof, Universiteit Twente, Hengelosestraat. 10-17 h. Beurs (M-F). 

<geologica@introweb.nl> 
11/11  NL OSS. Den Iemhof, Sterrebos 35. 10-17 h. Beurs. 
11/11  A LANGENLOIS. Josef-Rucker-Volkshogeschule. 9-17 h. Beurs (M, géén J). 
11/11  D MOSBACH. Mehrzweckhalle Schaafheim. 10-17 h. Beurs (M-F). 
11/11  CH BERN. BEA Expo Bern. 9-18 h. Beurs (M-F). 
 

 

18/11  B BERCHEM.  Alpheusdal. Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 
   Info :  Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. 
     Tel. 03/6517926. 
     http://www.acam.be/  -  <info@acam.be> 
 

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 november 2001, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD  Zwijndrecht
Info + 31 182 538539

<henk.verhoeckx@wxs.nl>

Internationale beurs van mineralen en fossielen
17 november 2001, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD  Zwijndrecht
Info + 31 182 538539

<henk.verhoeckx@wxs.nl>
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mineralen van de osumilietgroep 
in de eifel 
 

richard bongers 
 
 
Dit artikel is een vertaalde bewerking van een artikel van Alice en Eugen Rondorf, 
specialisten bij uitstek voor deze regio, dat in Der Aufschluss verscheen. Het werd in 1997 
door onze zustervereniging Geode uit Zwijndrecht (Nederland) in de vorm van een 
themanummer uitgegeven. Het gaat om de mineralen osumiliet, roedderiet en eifeliet die  
deel uitmaken van de osumilietgroep. 
 

1. INLEIDING 
 
Volgens Fleischer (1999) behoren de volgende mineralen tot de osumilietgroep (die vroeger 
(Strunz, 1977) als milarietgroep werd aangeduid). In kolom 2 wordt het jaar vermeld waarin 
voor het eerst iets over het mineraal werd gepubliceerd. Met uitzondering van emeleusiet (or-
thorhombisch) kristalliseren deze mineralen uit volgens het hexagonale stelsel. Hun structuur 
bestaat uit dubbelgelaagde zeszijdige ringen (Si12O30)12 (Cyclosilikaten, zie fig. 1). 
 
milariet 1870 KCa2AlBe2Si12O30.0.5H2O
armeniet 1939 BaCa2Al6Si9O30.2H2O 
osumiliet 1953 (K,Na)(Fe2+,Mg)2(Al,Fe3+)3(Si,Al)12O30 
roedderiet 1966 (Na,K)2(Mg,Fe2+)5Si12O30

merrihueiet 1965 (K,Na)2(Fe2+,Mg)5Si12O30 
sogdianiet 1968 (K,Na)2(Li,Fe2+)3(Zr,Ti,Fe3+)Si12O30 
yagiiet 1969 (Na,K)1.5Mg2(Al,Mg)3(Si,Al)12O30 
brannockiet 1973 KLi3Sn2Si12O30 
darapiosiet 1976 KNa2Li(Mn,Zn)2ZrSi12O30 
sugiliet 1977 KNa2(Fe2+,Mn2+,Al)2Li3Si12O30 
emeleusiet 1978 Na4Li2Fe3+

2Si12O30 
eifeliet 1983 KNa3Mg4Si12O30 
osumiliet-(Mg) 1983 (K,Na)(Mg,Fe2+)2(Al,Fe3+)3(Si,Al)12O30 
poudretteiet 1987 KNa2B3Si12O30 
chayesiet 1989 K(Mg,Fe2+)4Fe3+Si12O30 
dusmatoviet 1997 K(K,Na,□)(Mn2+,Y,Zr)2(Zn,Li)3Si12O30

berezanskiet 1998 KLi3Ti2Si12O30

 
Osumiliet, osumiliet-(Mg), roedderiet en eifeliet komen in de Eifel voor, 
en wel in slakkenvulkanen uit het Kwartair, zowel in de Oost- en 
Westeifel als in de Niveligsberg in de Hoogeifel. Van de 15 mineralen 
van de osumilietgroep zijn er in de Eifel tot heden 4 in de silikaat-
voerende xenolieten (= van het basisgesteente qua samenstelling 
afwijkende insluiting, waarin de gezochte mineralen voorkomen) 
aangetroffen. 
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OSUMILIET  (K,Na) (Fe2+,Mg)2(Al,Fe3+)3(Si12O30) 
OSUMILIET-(Mg) (K,Na) (Mg,Fe2+)2(Al,Fe3+)3(Si12O30) 
 
Slechts enkele jaren na de ontdekking (en eerste publikatie van Miyashiro, 1956) in de 
Japanse provincie Osumi, waarnaar het mineraal werd genoemd, werd opnieuw osumiliet 
gevonden, en wel op 5 andere Japanse vindplaatsen, op 6 plaatsen in Antarctica en ook op 
diverse andere plaatsen in de wereld. Het mineraal werd in 1983 (Schreyer et al.) ook als 
petrogenetische indicator beschreven. Osumiliet wordt thans buiten de Eifel op maar liefst 20 
andere vindplaatsen aangetroffen. 
 
In de Eifel zijn osumiliet en osumiliet-(Mg) tot nu toe in de volgende 14 slakkenvulkanen 
gevonden : Herchenberg, Sattelberg, Ettringer Bellerberg, Wartgesberg, Rothenberg bij Bell, 
Hasenberg bij Trittscheid, Kahlenberg bij Zilsdorf, Eicher Sattel, Emmelberg, Wannenköpfe, 
Wingertsberg bij Mendig, Niveligsberg, Roter Berg/Wollmerater Kopf, Kallenberg bij 
Oberstadtfeld (Auf 'm Kopp). 
 
ROEDDERIET  (Na,K)2(Mg,Fe2+)5(Si12O30) 
 
Dit vrijwel aluminiumvrije, of ten minste aluminiumarme magnesiumsilikaat werd eerst in 
meteorieten aangetroffen. Enkele jaren later werd het ook ontdekt in vulkanen in de Eifel, en 
wel op 4 vindplaatsen : Ettringer Bellerberg, Eicher Sattel, Emmelberg (bij Üdersdorf) en 
Wannenköpfe. 
 
EIFELIET  Na3KMg4(Si12O30) 
 
Dit mineraal lijkt sterk op roedderiet. Het is in de Ettringer Bellerberg slechts één keer 
gevonden. Voor de - overigens zelden - op de Duitse beurzen aangeboden micromounts 
betaalt u dan ook 25 tot 50 Euro ! 
In chemisch opzicht bevat het meer kalium en minder magnesium dan roedderiet 
 
 

2. VINDPLAATSEN IN DE EIFEL 
 
De vulkanen in de Eifel kunnen in drie afzonderlijke zones worden ingedeeld : 
 
a. De tertiaire vulkanen van de Hoogeifel in het gebied van Adenau - Kelberg - Ulmen. 
 
Aktief vulkanisme kwam in dit gebied vooral zo'n 22 - 47 miljoen jaar geleden voor. De 
heftigste uitbarstingen zouden in een aaneengesloten periode van ca. 8 miljoen jaar hebben 
plaatsgevonden (W. Meyer, 1986). Met een hoogte van 746,9 m is de Hohe Acht de hoogste 
vulkaan. In dit voornamelijk tertiaire vulkaangebied bevinden zich ook 12 kwartaire 
eruptiegebieden (Büchel & Mertes, 1982). 
 
b. De kwartaire vulkanen van de Oosteifel. 
 

Deze beslaan een gebied van zo'n 400 km2 met tenminste 121 plaatsen waar erupties 
plaatsvonden (Windheuser et al., 1982).  
De zwaarste uitbarstingen vonden plaats : 
 400.000 jaar geleden in het gebied rond Rieden (Riedener Kessel); 
 200.000 jaar geleden bij het dorp Wehr (Wehrer Kessel); 
 13.000 jaar geleden bij de gevaarlijkste, hoogexplosieve uitbarsting van de Laacher 
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Geografische situering van de kwartaire vulkanen in de Oost- en Westeifel (naar Büchel en 
Mertes, 1982, p. 410). 
 

See-vulkaan. Uit een magmakamer van ca. 56 km3 werd in totaal 5,3 km3 uitgeworpen! 
Deze tot dusver zwaarste vulkaanuitbarsting in de Eifel heeft, volgens onderzoekingen 
van de Zwitserse botanicus K.F. Kaiser aan boomringen in het bos bij Dättnau (bij 
Winterthur/Zwitserland), geleid tot een verslechtering van het klimaat in Europa. 

 
c. De kwartaire vulkanen van de Westeifel 
 
Deze vulkanen liggen verspreid over een gebied van zo'n 600 km2 met 230 plaatsen waar 
erupties plaatsvonden (Büchel & Mertes, 1982). Ook in dit gebied komen enkele tertiaire 
vulkanen voor. De uitbarsting waarbij het Ulmener Maar is ontstaan vond 10.000 jaar geleden 
plaats. Het was de laatste vulkaanuitbarsting in de Eifel. Enkele tientallen jaren geleden 
spraken geologen nog over de 'dode' vulkanen van de Eifel. Volgens Schmincke (1982) is het 
vulkanisme in de Eifel echter nog geenszins definitief verdwenen. 
 
Ten Zuiden van Adenau zijn de afzonderlijke kwartaire slakkenvulkanen van de Hoogeifel 
aangegeven (met o.a. de bekende Niveligsberg bij Drees). Zij vormen de verbinding tussen 
de beide grotere kwartaire vulkaanvelden van de Oost- en Westeifel. De tertiaire vulkanen 
van de Hoogeifel zijn op dit kaartje niet aangegeven (het zijn er meer dan 300 !). 
 
2.1. De Ettringer Bellerberg 
 
Uit de krater van deze 2 km ten Noorden van Mayen gelegen slakkenvulkaan vloeiden 3 
dikke leuciet-tefriethoudende lavastromen met een dikte van zo'n 60 meter in het Ettringer-, 
Mayener- en Kottenheimer Feld. Dit laatste gebied wordt ook wel als Winfeld aangeduid. 
Door de firma A. Caspar (Ettringen) wordt de kern van deze krater in dagbouw ontgonnen. 
Helaas geldt hier al enige jaren een zoekverbod. Het zal u niet verbazen dat vindingrijke 
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verzamelaars uit de Eifel desondanks toch steeds weer met nieuwe vondsten op de proppen 
komen. De bewaker schijnt op zondagmorgen flink uit te slapen... 
 
Van deze vindplaats zijn twee uitvoerige beschrijvingen bekend (W. Schottler (1897/1898) en 
W. Schüller (1990)). De volgende mineralen zijn voor het eerst ontdekt in de Bellerberg : 
ettringiet (1874) ; mayeniet (1961-1964) ; brownmilleriet (1961-1964), eerste natuurlijke voor-
komen ; strätlingiet (1976) ;  roedderiet (1977-1980), eerste vindplaats op aarde ; eifeliet 
(1980-1983), tot nu toe de enige vindplaats ;  jasmundiet (1981-1983) ;  willhendersoniet 
(1984) (ook op een ltaliaanse vindplaats) ; reinhardbraunsiet (1985) ; bellbergiet, een hexa-
gonale zeoliet, in kalkbrokken (1990) ; ternesiet, een blauw, orthorhombisch calcium-
sulfosilikaat, genoemd naar de bekende Eifelverzamelaar/handelaar Bernd Ternes (Mayen) 
(1993) ; tschörtneriet (1999) ; schäferiet (2000) en verder een groot aantal voor deze streek 
zeer zeldzame mineralen als jenniet, portlandiet, powelliet, tenoriet, hydrocalumiet, 
volborthiet, cuspidien en kaliumhoudende cordieriet (hoog-cordieriet). 
 
De Ettringer Bellerberg bevat van alle Eifelvulkanen verreweg de meeste insluitingen met een 
van het basisgesteente afwijkende samenstelling. Het gaat daarbij vooral om silikaat- en 
calciumrijke xenolieten met een doorsnede die variëert van 1 cm tot meer dan 1 meter. Het 
voorkomen van deze grote aantallen insluitingen in een (wereldwijd gezien) relatief kleine 
Eifelvulkaan heeft geleid tot een ongewone rijkdom aan mineralen : tot heden zijn er 125 
verschillende mineralen gevonden. De interessantste mineralen van de osumilietgroep, in 
prachtig gevormde kristallen zijn in deze vulkaan ontdekt. Alléén hier komen alle vier de 
mineralen van de osumilietgroep in de Eifel voor. In tegenstelling tot de meestal zeer 
fijnkorrelige of verglaasde xenolieten in de slakkenvulkanen van de Herchenberg, Eicher 
Sattel, Sattelberg en Emmelberg zijn de osumiliethoudende insluitingen van de Bellerberg 
overwegend korrelig-kristallijne gesteenten die wat op gneiss gelijken. 
 
De lagen met de grootste mineralenrijkdom kwamen tussen 1975 - 1985 aan het daglicht, na 
die periode kwamen bijna geen noemenswaardige vondsten meer voor. Vanaf 1978 werden 
verzamelaars niet meer toegelaten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de werkzaamheden in 
de groeve binnen enige jaren worden beëindigd. 
 
2.2. De Emmelberg bij Üdersdorf/West-Eifel 
 
In de lavazandgroeve van de slakkenvulkaan Emmelberg (een olivijn-nefelien-gesteente) 
kwamen na 1975 rijke mineraalvondsten voor, meestal in xenolieten. De uitbarsting vond 
vermoedelijk enkele tienduizenden jaren geleden plaats. In de lavastroom van de enige 
honderdduizend jaren oude basaltlavavulkaan van de Liley (Üdersdorf) kwamen geen 
mineralen uit de osumilietgroep voor. Het gaat hier om meliliet-nefeliniet-gesteente. 
 
Kleine insluitingen van vroegere zandsteen in sterk verhitte slakken bestaan voornamelijk uit 
kwarts en cristobaliet en in mindere mate uit cordieriet, osumiliet en mulliet. De rode kern van 
de insluitingen is omgeven door een grijze contactzone, die in vulkanisch glas zwevende 
osumiliet-kristallen bevat (Schreyer, 1983). In de groeve wordt niet meer gewerkt. De 
vondstmogelijkheden zijn thans dan ook vrijwel nihil. Maar vanaf 1980 was de Emmelberg 
een van de beste vindplaatsen voor het - aanvankelijk zeer zeldzame - roedderiet. De eerste 
roedderietkristallen werden door J. Jahn (Neuwied) in de Emmelberg gevonden en aan de 
universiteit van Bochum onderzocht. Roedderiet werd regelmatig in de Emmelberg 
gevonden. Osumiliet daarentegen kwam op deze vindplaats zeer zeIden voor. 
 
In de Emmelberg werd door verzamelaars ook jeremejewiet gevonden. Ook op enkele  
 
andere vindplaatsen in de Eifel is dit mineraal (in beduidend kleinere hoeveelheden en 
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kwaliteit) gevonden (Wannenköpfe en Niveligsberg). In de lagere delen van de groeve kan 
men met wat geluk nog altijd kleine, osumilietkristallen vinden. 
 
Osumiliet en roedderiethoudende xenolieten komen in de hierna beschreven slakkenvul-
kanen in de Eifel zelden of extreem zelden voor. In enkele gevallen is zelfs sprake van één 
enkele vondst door een verzamelaar. 
 
2.3. Herchenberg 
 
Deze vulkaan ligt ongeveer 2 km ten Noord-Westen van Burgbrohl/Oosteifel. 
Het is een slakkenvulkaan met lavagang (meliliet-nefeliniet). lnsluitingen van tertiaire kleihou-
dende sedimentgesteenten zijn in de slakken betrekkelijk licht gebrand en nauwelijks 
compact. De slechts ten dele verhitte zones bestaan voornamelijk uit kwarts, tridymiet, 
cristobaliet, veldspaat (sanidien) en mulliet. De delen waarin nefelien is binnengedrongen 
bevatten in de holten osumiliet, in paragenese met biotiet, hematiet, cordieriet, 
pseudobrookiet, topaas en enkele van de hiervoor genoemde mineralen (Schreyer et al., 
1983). De Herchenberg is in de Eifel de eerste vindplaats van osumiliet, dat mineralogisch 
werd gedetermineerd (Hentschel et al., 1977). Roedderiet is tot heden in de Herchenberg nog 
niet gevonden. 
 
2.4. Eicher Sattel 
 
Meestal wordt deze vulkaan aangeduid als Nickenicher Sattel. De groeve ligt 1 km ten 
Noorden van Nickenich en bestaat uit meerdere met elkaar verbonden slakkenkegels met 
lavastroom (leuciet-basaniet). De lava bevat nu en dan insluitingen van vroegere 
klei-gesteenten, waarin zich net als bij de Herchenberg osumiliet en andere mineralen in 
holten hebben gevormd (Schreyer et al.,1983). In deze grote slakkenvulkaan werd door de 
gebroeders Bous uit Mendig de tweede roedderietvondst in de Eifel gedaan. Daarna is 
roedderiet hier nog maar enige malen gevonden. De laatste tijd is de Eicher Sattel een van 
de betere roedderietvindplaatsen met xenolieten tot wel 30 kg ! 
 
2.5. Sattelberg 
 

Zo'n 1,5 km ten Zuid-Oosten van Nickenich en 2 km ten Noorden van Kruft ligt een kleinere 
leuciet-basaniet slakkenvulkaan, die een zadelvorm heeft. In de oudere geologische literatuur 
wordt deze vindplaats meestal Weinberg of Nickenicher Sattel genoemd. In grotere 
slakkenbrokken komen incidenteel sterk omgezette xenolieten van vroegere kleigesteenten 
voor. In de holten hiervan worden osumiliet en aanverwante mineralen als in de Herchenberg 
gevonden (Schreyer et al., 1983).  Deze osumilietvoerende xenolieten treden, net als in de 
Ettringer Bellerberg, in een groenig, onduidelijk gelaagd tot massief gesteente van 
aaneengesmolten lavabrokken op. In deze 'groene hoek' van de Sattelberg wordt sinds het 
voorjaar van 1993 weer gewerkt. 
 
In dit materiaal kwamen osumiliethoudende xenolieten voor, waarin in eenzelfde holte de 
beide blauwe mineralen osumiliet en cordieriet naast elkaar voorkwamen. Roedderiet is tot 
nu toe slechts twee maal gevonden. De veel grotere slakkenvulkaan van het Eicher Sattel ligt 
op slechts 2,5 km ten Noord-Oosten van de Sattelberg. 
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2.6. Wannenköpfe 
 
De vulkaangroep van de Wannenköopfe 2,5 km ten Noord-Oosten van Ochtendung en deels 
tot de gemeente Saffig behorend, bestaat uit een groot aantal kleinere vulkanen, die men zou 
kunnen rekenen tot de phlogopiet-leuciet-basaniet vulkanen (Schmincke, 1977). Tot heden 
kwamen osumiliethoudende xenolieten slechts voor in het oostelijk deel van dit omvangrijke 
groevegebied, dat dicht bij de A61 ligt. In een nauwkeurig begrensd deel van de groeve van 
200 tot 300 m2, dat bestaat uit harde slakkenbrokken, kwamen in de perioden 1980/1981 en 
1987/1988 silicaat-insluitingen voor met een omvang tot wel 1,5 m. De beide mineralen van 
de osumilietgroep, osumiliet-(Mg) en roedderiet kwamen hier extreem zelden voor. De 
winning op deze plek werd in het voorjaar van 1988 beëindigd. In dit oostelijkste deel van de 
groeve zijn de lagen van de verschillende uitbarstingen goed te onderscheiden, deze 
uitbarstingen volgden kort na elkaar. In 1995 werd weer op deze interessante plek gewerkt. 
 
2.7. Rothenberg 
 
In de directe omgeving van de Laacher See, 1,5 km ten Westen van Maria Laach (in de 
gemeente Bell) ligt deze grote slakkenvulkaan, een basaniet, waarvan de bovenste lagen 
reeds zijn weggehaald. In de laatste twee jaar kwamen hier op een plek van ten hoogste 100 
m2 bij elkaar kleinere silicaat-insluitingen voor waarin veel sanidien en topaas en incidenteel 
goed gevormde osumilietkristallen zijn gevonden. Voor de Oosteifel is de Rothenberg de 
laatste tijd de beste osumilietvindplaats, die overigens in de komende tijd zal worden 
ontgonnen. Roedderiet is extreem weinig aangetroffen. 
 
2.8. Wingertsberg Bij Mendig 
 
Deze tuf- en slakkenvulkaan, 1,5 km ten Zuiden van de Laacher See, bestaat uit een 
nefelien-leuciet-tefriet (W. Meyer, 1986). Een deel van de onderste lavastroom van Mendig is 
uit deze vulkaan afkomstig. Door het afgraven van bimslagen zijn in de afgelopen jaren ba-
salt-slakken blootgelegd, waarin de osumiliethoudende xenolieten overigens zeer spaarzaam 
zijn gevonden (vondsten van F. Bous, Mendig). De vindplaats is erg klein, levert als regel 
weinig goede vondsten op en is daarom in verzamelaarskringen nauwelijks bekend. Vroeger 
werden hier bij het afgraven van de bimslagen uitgestoten brokstukken (Duits : 
"Auswürfling"), afkomstig van de Laacher See vulkaan, gevonden. De vindplaats ligt direct 
naast de camping in de buurt van de Laacher See. Behalve osumiliet kwamen de volgende 
mineralen voor : topaas, mulliet, blauwe korund, enstatiet, biotiet en nog enkele andere, 
meestal vondsten van eenzelfde verzamelaar (F. Bous, Mendig).  
 
2.9. Wartgesberg 
 
Ongeveer 1,5 km ten Oosten van Strohn bij Gillenfeld ligt deze grotere slakkenvulkaan die is 
opgebouwd uit 2 lavastromen (basaniet) en (voor het grootste deel) uit sterk met elkaar 
versmolten slakken, lapilli-tuffen en breccies. Hier is tot heden zeer zeIden osumiliet 
aangetroffen, roedderiet daarentegen (nog ?) niet. 
 
 

 [vervolg op p. 189] 
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2.10. Kahlenberg Bij Zilsdorf 
 
Deze vindplaats is een al jaren buiten bedrijf gestelde slakkengroeve met lavastromen 
(nefeliniet-leucitiet), zo'n 1,5 km ten Zuid-0osten van Zilsdorf midden in een bosgebied direct 
naast de Dohmberg. Mertes (1983) duidt deze vindplaats aan als Kahlenberg (bij Dreis), 
omdat de Dreiser Weiher met het dorp Dreis op 2 km ten Zuid-Oosten daarvan ligt. De 
mineralisatie van deze vulkaan lijkt sterk op die van het vulkaancomplex van Üdersdorf met 
de zeldzame mineralen barytolamprophylliet en vésigniéiet. Zowel van osumiliet als 
roedderiet is maar één vondst bekend en wel door dezelfde verzamelaar (Jahn, Neuwied). 
 
2.11. Kallenberg (Auf 'm Kopp) 
 
Direct ten Zuiden van de Nerother Kopf en 2 km ten Noorden van Oberstadtfeld ligt de 
vulkaankegel van de Kallenberg, die door de firma E. Scherrer (Kastellaun) wordt ontgonnen. 
Mertes (1983) duidt het gesteente aan als leucitiet-nefeliniet, maar geeft de vindplaats de 
onjuiste naam Kahlenberg. Omdat op de topografische kaart geen naam wordt vermeld, 
wordt deze slakkenvulkaan door W. Meijer (1986) "hoogte 636 Zuid-Oostelijk van Neroth" 
genoemd. Op oude kaarten van Tranchot en van Müffling (1803-1820) (155 Dockweiler en 
167 Wallenborn) komt de naam Kallenberg voor. Op nieuwere kaarten ontbreekt deze naam. 
Op de gewone geografische kaart wordt de lokatie aangeduid als Auf 'm Kopp. Osumiliet en 
roedderiet zijn hier zeer zelden gevonden. 
 
2.12. Roter Berg/Wollmerather Kopf 
 
Enige jaren geleden is men met de ontginning van deze op een afstand van 800 m ten 
Zuid-Westen van het dorp Wollmerath gelegen slakkenvulkaan gestopt. Deze vulkaan 
bestaat uit bijna zwarte slakken en lava (nefelien-leuciet). Zowel van osumiliet als roedderiet 
is slechts één vondst (uit 1991) bekend. 
 
2.13. Hasenberg 
 
Op nauwelijks 1 km ten Zuiden van de Emmelberg en 0,5 km ten Zuid-Westen van 
Trittscheid ligt deze, thans vrijwel afgegraven, slakkenvulkaan. Uitsluitend in een niet 
ontgonnen deel van de groeve, dat door verhitting bijzonder hard is geworden, kwamen zeer 
zeIden osumiliet- en roedderiethoudende xenolieten voor. Osumiliet en roedderiet van deze 
vindplaats komen sterk overeen met het materiaal van de Emmelberg. Het gesteente van de 
Hasenberg heeft dezelfde samenstelling als dat van de Emmelberg (olivijn-nefeliniet). Het zijn 
zeer 'jonge' vulkanen in de Westeifel. 
 
2.14. Niveligsberg bij Drees 
 
Van de weinige kwartaire slakkenvulkanen van de Hoogeifel heeft - zij het extreem zeldzaam 
- alleen de Niveligsberg bij Drees (direct ten Zuiden van de Nürburgring) osumiliet- en 
roedderiethoudende xenolieten opgeleverd. De enige roedderietvondst lijkt uiterlijk zeer sterk 
op het materiaal van Üdersdorf. De Niveligsberg is door vondsten van zeer fraai gevormde 
rutielkristallen pas een paar jaar bekend als mineralenvindplaats. Bij de winning van lavazand 
is een zeer harde steenpijler vrijgekomen en uitsluitend op die plek is wat te vinden. Mertes 
(1983) noemt het gesteente leucitiet-nefeliniet. De vindplaats is niet ongevaarlijk, ze is 
namelijk heel klein en aan beide zijden zijn door de lavawinning steile wanden van ruim 10 
meter diep ontstaan. Meer gedetailleerde gegevens over deze vindplaatsen en hun 
mineralisatie zijn door Hentschel gepubliceerd in 1983 en 1987. 
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3. BESCHRIJVING VAN DE MINERALEN 
 
3.1. OSUMILIET en OSUMILIET-(Mg). 
 
Deze beide cyclo-silicaten, waarnaar de osumilietgroep is genoemd, werden enkele jaren na 
hun ontdekking in een Japanse vulkaan op meerdere plaatsen op aarde gevonden, zoals in 
de inleiding reeds werd aangegeven. 
 
Voorkomen van osumiliet in de eifel. 
 
Toen osumiliet voor het eerst in het Laacher See-gebied werd gevonden, werd het - net als in 
Japan - voor cordieriet aangezien, waar het heel goed op lijkt. Osumiliet werd door Brauns in 
1911 al ontdekt in een xenoliet uit het Laacher See-gebied en door hem beschouwd als 
'optisch één-assige cordieriet'.  
 
Begin 1975 vond een verzamelaar uit Koblenz (M. Knipper) in het Eicher Sattel vrijstaande en 
ongewoon goed gevormde blauwe hexagonale kristallen die voor saffier werden aangezien. 
Kort daarop werden soortgelijke vondsten in de Herchenberg gedaan en dit materiaal werd 
door Hentschel (1977) na analyse 
definitief herkend als osumiliet. Na 
enkele vondsten in de Herchenberg dook 
osumiliet in wat grotere hoeveelheden en 
zeer goed gekristalliseerd op in de 
Ettringer Bellerberg (ontdekking van 
Hentschel, 1977). 
 
Osumiliet, osumiliet-(Mg), roedderiet en 
eifeliet behoren tot hetzelfde kristal-
systeem (hexagonaal) en vertonen de-
zelfde vormen. Daarom kan in eerste 
instantie worden volstaan met het 
behandelen van de vormen van osumi-
liet. De tekeningen zijn overgenomen 
uit het omvangrijke werk van Schreyer 
et al. (1983). 
 
Alleen de eenmalig in de Ettringer Bellerberg gevonden zeer ijzerrijke osumiliet zou met deze 
naam moeten worden aangeduid. In de hier gevonden xenoliet van ca 2 kg kwam witte en lila 
mulliet het meest voor en men trof slechts weinig rozetvormig opgebouwde 
osumiliet-kristallen aan. 
 
Osumiliet-(Mg) komt zelden voor in de Ettringer Bellerberg, Emmelberg, en uiterst zelden in 
de rest van de Eifel. 
 
De kleur van osumiliet-kristallen in de Eifel 
 
Osumiliet komt bij alle vindplaatsen voor in verschillende tinten blauw (donkerblauw, blauw 
lichtblauw grijsblauw) en de kristallen zijn helder of doorschijnend. Dichroisme van blauw 
naar bruin tot olijfbruin is vaak duidelijk waar te nemen. Veel kristallen zijn echter door oxyda-
tie van het ijzer-aandeel (Fe2+) oppervlakkig rood gekleurd vooral wanneer de kristallen in 
het gesteente zijn ingebed (in de tabellen wordt dit materiaal aangegeven als osumiliet BII. 
Soortgelijke rode oxydatieranden zijn ook bij andere vulkanische of metamorfe mineralen uit 
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dit gebied, b.v. van forsteriet. cordieriet en roedderiet bekend (Schreyer et al., 1983). 
Osumiliet komt in de Eifel ook voor als kleurloze kristallen en zeer waarschijnlijk ook in 
geelachtige tinten (Ettringer Bellerberg, Eicher Sattel en Sattelberg). 
Tweeling-kristallen van osumiliet komen uiterst zelden voor. 
 
Paragenese van osumiliet in de Eifel 
 
Zeer veelvuldig : sanidien, mulliet. 
Veelvuldig :  pseudobrookiet, hematiet, biotiet, topaas, tridymiet. 
Minder vaak :  cordieriet, sillimaniet, korund, spinel. 
Zelden : cristobaliet, hoogtemperatuur kwarts, forsteriet, hoogtemperatuur 

cordieriet (kaliumhoudend, hexagonaal). 
Zeer zelden : roedderiet, magnetiet, zirkoon, enstatiet, amfibool, wagneriet. 
 
Opvallend is dat mineralen die samen met osumiliet voorkomen altijd tot de uitgesproken 
'hoog-temperatuur' mineralen behoren (bijv. korund, mulliet, cristobaliet, hoogtemperatuur 
cordieriet, enz.). Petrologisch gezien geeft het voorkomen van osumiliet dus een interessante 
indicatie van de omstandigheden (hoge temperaturen) waarbij het gesteente destijds is 
ontstaan' (Schreyer et al., 1983). 
 
We vermelden enkele opmerkelijke vondsten uit de Ettringer Bellerberg : 
 Osumiliet waarop roedderiet is uitgekristalliseerd. 
 Osumiliet in een paragenese met ijzerhoudende roedderiet. 
 IJzerrijke osumiliet.  
 Osumiliet met afwijkende kleur (osumiliet BII) . 
 Osumiliet in een paragenese met cordieriet. 
 Osumiliet in een paragenese met korund. 
 
Problemen met de naamgeving 
 
Uit analyses blijkt dat materiaal van de verschillende vindplaatsen grote verschillen vertoont 
in de verhouding Fe/Mg. Dat geldt zelfs voor materiaal van eenzelfde vindplaats. Daarom 
werd in 1973 al aan de IMA voorgesteld om de magnesium-rijke osumiliet de naam 'osumiliet 
(K,Mg)' toe te kennen. De IMA wees die naam echter af. Tot heden is het probleem van de 
naamgeving nog niet definitief opgelost. Tot die kwestie uit de wereld is. wordt in de 
publikaties van o.a. Schreyer (1983) de magnesiumrijke osumiliet aangeduid als 
magnesio-osumiliet en de ijzerrijke als ferro-osumiliet. Officieel blijft het voorlopig bij osumiliet 
en osumiliet-(Mg). 
 
3.2. Roedderiet 
 
In de periode tussen 1965-1969 werden in meteorieten 3 nieuwe mineralen ontdekt, die alle 
drie in het hexagonale kristalsysteem konden worden ingedeeld en tot de silikaatmineralen 
behoorden : 
 
Merrihueiet (1965): (K,Na)2(Fe,Mg)5Si12O30 
 
Dit nagenoeg aluminiumvrije silikaat werd gevonden in zeer minieme xenolieten (doorsneden 
van 15/100 mm), die bestonden uit aggregaten van nog kleinere exemplaren. 
De kleur is groenachtig-blauw, pleochroisme van kleurloos tot groenachtig blauw. Merrihueiet 
komt slechts zelden voor, in de vorm van insluitingen in vertweelingde klino-enstatiet en 
klino-bronziet in meteorieten. 
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Dit aluminiumrijke silicaatmineraal vonden onderzoekers uit de Verenigde Staten als zeer 
kleine kleurloze korrels met een maximale grootte van 0,8 mm in de ijzermeteoriet van 
Colomera. In 1996 werd het mineraal voor de eerste maal op aarde aangetroffen in een 
vulkaan bij Klöch (Stiermarken). 
 
Yagiiet (1969): (Na,K)1.50Mg2.00(Mg,Fe,AI,Ti)3.00(SiAl)12O30 
 
Roedderiet (1965) (Na,K)2(Mg,Fe)5Si12O30 
 
Ook dit bijna aluminiumvrije silicaat werd (net als merrihueiet) in kleurloze korreltjes en 
kristalbrokstukken in enstatiet-chondriet van de Ind-Arch-meteoriet ontdekt, die op 7 april 
1897 in Transkaukasie neerstortte. In de paragenese van deze meteoriet kwamen voor: 
enstatiet, klino-enstatiet, troiliet, nikkelijzer en geringe hoeveelheden van schreibersiet, 
plagioklaas, tridymiet, oldhamiet, glas en koolstof alsmede 2 onbekende mineralen. 
 
Seifert en Schreyer (1969), die synthetisch vervaardigd materiaal met de chemische 
samenstelling K2Mg5Si12O30 onderzochten (vergelijk deze formule maar eens met die van 
roedderiet), namen daarom aan, dat dit mineraal in natuurlijk gevormde staat waarschijnlijk 
alleen in buitenaards materiaal zou kunnen voorkomen. In dat materiaal zou bovendien 
aluminium vrijwel moeten ontbreken, omdat door de aanwezigheid van dit element in 
gesteenten op aarde een geschikt chemisch milieu voor de vorming van roedderiet ontbreekt 
(Hentschel et al., 1980). Vanuit die optiek moet men de ontdekking van het voorkomen van 
roedderiet in de Eifel zien. 
  
3.2.1. Het voorkomen van roedderiet in de Eifel 
 
Ettringer Bellerberg 
 
In de herfst van 1975 vond een verzamelaar (H. Speis, Meerbusch) in een kwarts-sil-
limaniethoudende en zeer poreuze xenoliet in de Ettringer Bellerberg zeer goed gevormde 
hexagonale kristallen met een lichtgele kleur en helder doorzichtig. Stukken van deze vondst 
zijn later als monster B aangeduid. In januari 1976 vonden de gebroeders Bous (Mendig) 
eveneens in de Ettringer Bellerberg een vrijwel gelijk uitziende xenoliet met een vezelige 
structuur zoals van sillimaniet. Deze xenolieten kwamen alleen voor in donkergrijze 
basaltslakken met veel holten. Ze vielen alleen al door hun uiterlijk op, ten opzichte van de 
overige daar voorkomende xenolieten. Ook in deze xenoliet werden ongewoon fraai 
gevormde en (naar 'Eifelmaatstaven') relatief grote, heldere, gele hexagonale kristallen 
gevonden die deels donkere insluitingen bevatten. Die tweede vondst werd later in de 
beschrijvingen van deze eerste aardse roedderietvindplaats aangeduid als monster A. 
 
Het eerste onderzoek naar beide monsters werd uitgevoerd door Dr. G. Hentschel. Hij had 
het vermoeden dat de heldere gele hexagonale kristallen wel eens roedderietkristallen 
zouden kunnen zijn (Hentschel, 1977). Dit vermoeden werd door latere chemische analyses 
bevestigd waarbij werd vastgesteld dat de chemische samenstelling van monster A de ideale 
formule van roedderiet zeer dicht benaderde (Hentschel et al., 1977 en 1980). 
De beide monsters A en B waren afkomstig van kwarts-sillimaniet-xenolieten met een 
gewicht van ca. 5 kg, zoals ze in de jaren erna op deze vindplaats meestal werden 
aangetroffen. Incidenteel kwamen ook xenolieten van 10 tot zelfs 20 kg voor. 
De paragenesen van beide monsters verschilden niet noemenswaardig van elkaar, met 
pseudobrookiet, tridymiet, ortho- en geelbruine klinopyroxeen, hematiet en wat minder vaak 
spinel en cristobaliet. 
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Bij een andere vondst van een lichtbruine, poreuze kwarts-veldspaat-xenoliet met grote 
kwartsinsluitingen werden bruine, ondoorzichtige hexagonale kristallen gevonden, die echter 
inwendig helder en geel van kleur waren. Deze later als monster C aangeduide roedderiet 
bleek de tot dusver ijzerrijkste in de Eifel gevonden roedderiet met 5,8 gewichts-% ijzer, maar 
met een tekort aan natrium, hetgeen leidde tot problemen met de naamgeving. In monster C 
kwamen de volgende begeleidende mineralen voor : groene pyroxeen, bruine 
ortho-pyroxeen, amfibool, kwarts en tridymiet. De bruin-ondoorzichtige ijzerhoudende 
roedderiet kwam maar zeer zelden in deze xenolieten voor: 
 
In juli 1979 werd in de Ettringer lavagroeve (H. Doll, Ettringen) een ca. 50-75 kg zware, 
xenoliet gevonden waarin hexagonale roedderietkristallen voorkwamen met afmetingen van 
1-3 mm, in bijna alle, niet eenvoudig aan te duiden kleuren en tinten. In de vakliteratuur wordt 
deze vondst aangeduid als monster D. 
 
De kleur varieert van kleurloos tot lichtgeel, geel, oranje, groen, groen-blauw, blauw, diepdon-
kerblauw, rood, roodbruin, waarbij deze relatief grote kristallen zowel helder doorzichtig, 
doorschijnend tot nagenoeg opaak voorkwamen. Enkele van deze ondoorzichtige kristallen 
waren bedekt met een duidelijk te onderscheiden laag van ijzeroxyde. Bij een enkel kristal 
met een blauwe of groene kleur trad pleochroisme op van blauw op de basis en geelgroen op 
de prismavlakken. 
 
De chemische analyse van een blauw roedderietkristal wees een ijzergehalte van 4.45% uit 
en lag daarmee onder het ijzergehalte van monster C. Later werden nog meer roedderiet 
bevattende xenolieten gevonden en nauwkeurig geanalyseerd. 
 
In augustus 1979 werd een 20 kg zware typische kwarts-sillimaniet-xenoliet aangetroffen met 
roedderietkristallen in skeletvorm, en in 1980 werd een zeer ongewone xenoliet gevonden 
met bruingekleurde osumilietkristallen waarop kleurloze, heldere roedderietkristallen waren 
afgezet. Deze vondst werd hiervoor al uitvoerig beschreven. Bekend is dat bij 
vulkaanuitbarstingen de chemische samenstelling van de vrijkomende gassen vaak wijzigt. In 
dit geval hebben waarschijnlijk eerst aluminiumrijke gassen in combinatie met de mineralen 
van de xenoliet het (aluminiumrijke) mineraal osumiliet gevormd. In een daarop volgende 
aluminiumvrije gasfase zijn de roedderietkristallen dan vermoedelijk ontstaan. 
 
In februari 1981 werd voor de eerste - en enige - keer een 50 kg zware fijnkorrelige 
kwarts-xenoliet gevonden waarin meestal geel gekleurde, maar door bruine insluitingen 
donkerbruin uitziende roedderietkristallen in paragenese met bixbyiet en brauniet, twee 
mangaanhoudende mineralen, zijn aangetroffen. Bixbyiet en brauniet werden in de Eifel 
uitsluitend in de Ettringer Bellerberg gevonden. De roedderietkristallen waren kort- tot 
langprismatisch, maar enkele kristallen waren ook extreem dun. Volgens de vinder (J. Jahn, 
Neuwied), kwamen in deze eveneens ongewone xenoliet ortho- en klinopyroxeen en 
tridymiet voor. In een bepaald deel van de xenoliet werden ook rosekleurige 
roedderietkristallen gevonden, in een kleurschakering als van rosekwarts. 
 
Op 13 maart 1982 werd een 2 kg zware xenoliet gevonden met veel hoogtemperatuur kwarts 
en heldere, kleurloze roedderietkristallen. Andere mineralen werden nauwelijks aangetroffen. 
 
De laatste noemenswaardige vondst van een xenoliet met roedderiet dateert van 29 
augustus 1989. Het was een stuk van ca. 30 kg waarin nogal wat heldere, kleurloze 
roedderietkristallen werden ontdekt, deels met steile pyramidenvlakken en zeer veel 
hoogtemperatuur kwarts. 
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Typerend voor het voorkomen van roedderiethoudende xenolieten in de Ettringer Bellerberg 
waren meerdere kilo zware insluitingen (in tegenstelling tot b.v. de Emmelberg) met de 
begeleidende mineralen hoogtemperatuur kwarts en enstatiet, evenals geelbruine pyroxeen 
en tridymiet. 
 
Emmelberg 
 
Dat de Emmelberg de rijkste vindplaats voor roedderiet in basaltische slakken van de gehele 
Eifel was, werd ontdekt door J. Jahn uit Neuwied. In de jaren 1980/1981 kwamen in een 
bepaalde laag zowel kleine alsook vele kilo zware sedimentaire silicaat-xenolieten voor (Duits 
: "Ton-Xenolith") met meestal kleine, kleurloze roedderietkristallen. Ongewoon in deze 
roedderiethoudende xenolieten was het ontbreken van sillimaniet, dat typerend was voor de 
meeste kwarts-sillimaniet-xenolieten van de Ettringer Bellerberg (monster A en B). 
 
Op een wat groter handstuk van deze silicaat-houdende xenoliet kwamen naast veel kleine 
roedderietkristallen ook veel kleine enstatiet-kristallen voor. Dit mineraal is een typische 
begeleider van roedderiet in de Bellerberg-xenolieten. Van 1980 tot op heden werd 
roedderiet, dat meestal in kleinere kwarts-xenolieten voorkwam, op deze vindplaats 
veelvuldig gevonden, meestal in heldere lichtgele of kleurloze kristallen met en zonder 
donkere insluitingen. Aan de oppervlakte van deze kwartshoudende sedimentgesteenten had 
zich een dunne laag gevormd en bij het oplossen daarvan kwamen er meestal kleine, zelden 
wat grotere roedderietkristallen onder te voorschijn. 
 
Een heel enkele keer bevatten de ronde tufbommen eveneens roedderiethoudende kleinere 
xenolieten, waarin dan meestal zeer goed gevormde roedderietkristallen waren te vinden. 
Zeker zo zeldzaam waren kleinere kwarts-sillimaniet-xenolieten met roedderiet. 
 
Eicher Sattel/Oosteifel 
 
In deze zeer grote groeve is heldere roedderiet met een felgele kleur gevonden in 
kwarts-sillimaniet-xenolieten. De roedderiet van hier lijkt sterk op die van de monsters A en B 
van de Bellerberg. Er zijn xenolieten gevonden waarvan het gewicht varieerde van 0.5 tot 3 
kg. Enkele jaren geleden kwamen hier grote, ongewone xenolieten voor, waarin hele mooie 
kleine, heldere en meestal plaatvormige, kleurloze roedderietkristallen zijn gevonden, en in 
augustus 1995 werd jeremejewiet aangetroffen. Het is opvallend dat bij alle vindplaatsen 
waar jeremejewiet is gevonden, ook roedderiet voorkomt. 
 
Wannenköpfe 
 
Slechts op één plaats, in de nabijheid van de jeremejewiet-vindplaats, werd, zij het mondjes-
maat, gele roedderiet gevonden zonder begeleidende mineralen, soms in verglaasde 
xenolieten met kwarts. De kristallen waren erg klein en deels verzonken in de verglaasde 
laag. De xenolieten lijken sterk op de kwarts-xenolieten van de Emmelberg. In silicaat-
sediment-insluitingen is tot nu toe geen roedderiet gevonden. Op ongeveer 500 van deze 
kwarts-xenolieten, waarvan de grootte varieerde van enkele cm tot vuistgrootte, kwam één 
roedderiethoudend exemplaar voor. Enkele roedderietkristallen hadden een groenachtige 
kleur (zoals bij eifeliet). 
 
Overige roedderietvoorkomens in de Eifel 
 
De overige nu en dan gevonden roedderiethoudende xenolieten in de kwartaire slak-
kenvulkanen van de Eifel, zoals bij de Hasenberg, Niveligsberg enz. zijn duidelijk pure 
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 toevalsvondsten van een enkele verzamelaar die zich speciaal op het verzamelen van zulke 
stukken heeft toegelegd. De stukken komen het meest overeen met die van de Emmelberg, 
waarbij de xenolieten en de daarin voorkomende roedderietkristallen zeer klein zijn. 
 
Roedderiet komt enkel in de Emmelberg frequent voor, en minder vaak tot zelden in de 
Ettringer Bellerberg en de Eicher Sattel. In de rest van de Eifel komt roedderiet zelden voor. 
Meestal is het vergezeld van bruinachtige tot eerder groene klinopyroxeen, enstatiet, tridy-
miet, en hoogtemperatuur kwarts. Vaak vindt men in de paragenese hematiet en 
pseudobrookiet, zelden cristobaliet, forsteriet en amfibool, en uitzonderlijk sanidien, brauniet, 
bixbyiet, osumiliet, mulliet, cordieriet. 
 

Kristalvormen van 
roedderiet in de 
Ettringer Bellerberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Eifeliet 
 
In de inleiding werd er reeds op gewezen dat eifeliet zich qua kristalstructuur en chemische 
samenstelling onderscheidt van roedderiet. De bijzondere xenolieten waarin eifeliet werd 
ontdekt kwamen zonder uitzondering voor in de Ettringer Bellerberg. In de herfst van 1976 
kwam daar een ca. 10 kg zware fijnkorrelige grijze xenoliet aan het daglicht, waarin tot 1 mm 
grote hexagonale kristallen werden gevonden. Het bleek om een nieuw mineraal te gaan, dat 
tot de osumilietgroep behoort. Men kan eifeliet beschouwen als het resultaat van de 
inwerking van sterk alkalische, magnesiumrijke, maar aluminium-arme hete gassen op de 
insluitingen. De lichtbrekingscoëfficient bleek te verschillen van die van roedderiet (Abraham, 
1980 en 1983). 
 
Niet alleen zagen de eifeliethoudende kwarts-veldspaat-xenolieten er anders uit dan de grijze 
poreuze kwarts-sillimaniet-xenolieten die roedderiet bevatten (monster A en B), maar in 
holten kwamen groene pyroxeenkristallen voor, en dit mineraal is in roedderiet-xenolieten 
uiterst zelden aangetroffen. De kleur van de pyroxeenkristallen is in deze holten vrijwel 
zonder uitzondering geelbruin of grijs. 
 
De kort- tot langprismatische eifeliet-kristallen vertonen vrij eenvoudige kristalvormen, met 
vooral het prisma {1010} en het basis-pinakoïd {0001}. In tegenstelling tot de meestal 
heldere, lichtgele roedderietkristallen kwamen eifeliet-kristallen met een groene kleurzweem 
voor. Ook werden kleurloze (zoals bij roedderiet) en geelkleurige kristallen van eifeliet 
aangetroffen. Hoogst ongebruikelijk in vergelijking met roedderiethoudende xenolieten was 
de aanwezigheid van sanidien. Dit mineraal komt in de paragenese met roedderiet zeer 
zelden voor. In de paragenese met eifeliet komen soms nog tridymiet, pseudobrookiet, 
hematiet en amfibool voor. 
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Bij eifeliet moet men zich wél realiseren dat de vermelde gegevens zijn gebaseerd op één 
enkele gevonden en geanalyseerde xenoliet. In de 15 jaar na de vondst van deze bijzondere 
xenoliet is noch in de Ettringer Bellerberg noch op een van de vele andere roedderietvind-
plaatsen in de Eifel een soortgelijke xenoliet gevonden en, voor zover bekend zullen de 
werkzaamheden in de eifeliet-vindplaats Ettringer Bellerberg binnen enkele jaren worden 
beëindigd, zodat de kans om ooit nog eifeliet te vinden wel bijzonder klein wordt.. 
 
 

4. DETERMINATIEPROBLEMEN 
 
De mineralen van de osumilietgroep in de Eifel, maar ook de daarop gelijkende mineralen 
van deze vindplaatsen kunnen uitsluitend via professioneel onderzoek door deskundige 
mineralogen van elkaar worden onderscheiden en met zekerheid worden gedetermineerd. 
Intussen is echter een groot aantal van deze mineralen gedetermineerd en beschreven, 
zodat anderzijds aan de kleur en het materiaal van de xenoliet waarin het mineraal voorkomt 
toch met enige zekerheid kan worden vastgesteld om welk mineraal het gaat. 
 
Bij heldere lichtgele of kleurloze hexagonale kristallen, die in een kwarts-sillimaniet-xenoliet 
worden aangetroffen, kan men er vrijwel zeker van uitgaan dat dit roedderietkristallen zijn. Bij 
enkele kleuren daarentegen ontstaan bij waarneming door de microscoop flinke 
determinatieproblemen. De volgende tabel kan u misschien een handje helpen : 
 

 kleurloos blauw bruin lichtgeel 
  transparant opaak transparant 
osumiliet-(Mg)     
roedderiet     
eifeliet     
korund     
cordieriet     
nefelien     

 
Met nadruk wordt er op gewezen dat de hier beschreven 4 mineralen van de osumiliet-groep 
uitsluitend na een volledige chemische analyse met 100% zekerheid kunnen worden 
gedetermineerd. De beschikbare informatie over de tot nu toe onderzochte en beschreven 
exemplaren geeft de verzamelaar niettemin voldoende houvast om de eigen vondsten met 
een redelijke mate van zekerheid te kunnen determineren en in de verzameling op te nemen. 
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Belgisch, en... anders ! 
 
Mineralcolor is een buitenbeentje in de wereld 
van de mineralogische amateurtijdschriften. Van 
elk van 2 thema's (Belgische mineralen en Eifel-
mineralen) verschijnen jaarlijks twee afleve-

ringen, elk goed voor 30 op fotopapier afgedrukte kleurfoto's van superkwaliteit (formaat 9 
X 13 cm). Die foto's zijn gemonteerd op zwaar beige karton, dat voorzien is van een kern-
achtige commentaar, gericht op een geïnteresseerd verzamelaarspubliek. De foto's wor-
den slechts éénmalig gepubliceerd in Mineralcolor, en worden niet vrijgegeven voor publi-
catie in andere tijdschriften. 
 
De redacteur en fotograaf, Eddy Van Der Meersche, speurt constant in Belgische en 
Duitse verzamelingen naar nieuwigheden, en de foto's van stuk voor stuk juweeltjes van 
specimens zijn van een onberispelijke kwaliteit, stilaan wereld-bekend ! Om u toe te laten 
een oordeel te vormen is op de volgende vergadering een aantal afleveringen ter inzage. 
Wie een abonnement wil of meer informatie richt zich rechtstreeks tot de heer Eddy Van 
Der Meersche, Frank Baurstraat 11, B-9000 Gent. Tel. en fax 09 2213195. 

 

Vraag en aanbod 
 
Te koop : vezelbelichting, 2-armig, merk Euromex, nieuw ; multislit spectroscoop Rayner ; 
polariscoop (gemaakt door Georges Edwards) ; dichroscoop ; refractometer met buitenaf-
lezing en monochromatische filter. Geïnteresseerden nemen rechtstreeks contact op met 
de heer Jean Relecom, tel 03 6631914. E-mail <Jean.Relecom@skynet.be>. 
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