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MKA-kalender 
 
 

Vrijdag 14 december 2012 

 

 
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk. 
 

19.00 h bibliotheek (open tot 19.45 h) 
19.30 h gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, 

raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbel-
tje... Mineraal van de maand : Jeremejewiet uit Namibië (zie artikel verder in 
dit nummer). 

 

20.15 h  
 
 
 
Smaragd is geen onbekende in Brazilië, maar je kan het evenmin moeders mooiste noemen. Dat is, tot er 
onlangs specimens gevonden werden die wél de gemmologische en mineralogische moeite waard zijn. 
Uiteraard kregen deze vondsten al snel de nodige aandacht en werd er uitgebreider geprospecteerd. Hoe het 
juist zit met resultaten van deze prospecties, wat de mogelijke verwachtingen zijn, hoe goed de "stenen" zijn, 
waar ze gevonden worden en hoe ze ontstaan zijn, kortom, het hele verhaal zal deze avond door niemand 
minder dan Dr. Hanco Zwaan, gemmoloog verbonden aan Naturalis te Leiden (Nederland), uit de doeken 
gedaan worden. 
 
OPGELET: er bestaat een kleine kans dat de spreker om beroepsredenen verhinderd zou zijn. Voor alle 
zekerheid hebben we een reserve-lezing:  
Herwig Pelckmans met "De polarisatiemicroscoop: onbekend maar welgezind". 
Dit "oud" toestel kan door mineralenverzamelaars uiterst nuttig zijn bij de determinatie van hun vondsten. 
Wat kunnen we ermee en hoe moet het ? Wel, dat komt u deze avond te weten als de andere spreker 
verhinderd zou zijn ! En anders heb je deze voordracht te goed voor een volgende gelegenheid . 
 
 
 

Zaterdag 15 december 2012 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h. 
 
Zultaniet, de kameleon onder de edelstenen 
Jef Leybaert 
 
De naam zultaniet mag dan nieuw zijn, maar dit mineraal is al sinds 1801 bekend onder de naam diaspoor. 
Zultaniet, diaspoor van edelsteenkwaliteit, ontdekte men eerst in 1977, maar de steen is slechts sinds kort op 
de markt geïntroduceerd. Zultaniet is erg zeldzaam en wordt slechts op één locatie gevonden. Waar ? Dat 
komen we zaterdag te weten. Bekende juweelontwerpers, o.a. Erica Courtney en Rhonda Faber Green, 
importeerden zultaniet in hun nieuwste creaties die te bewonderen waren op tal van Awards uitreikingen in 
Amerika. 
 
Eén van de belangrijkste eigenschappen van zultaniet, die deze steen zo speciaal en aantrekkelijk maken, is 
de kleurverandering of het alexandriet-effect. 
Wat de overige eigenschappen en toepassingen van deze steen zijn, zal Jef ons uitleggen. En zoals we van 
hem gewend zijn, kunnen we weer mooie beelden verwachten. 
Iedereen is welkom. 

Hanco Zwaan
"Nieuwe Braziliaanse smaragd"
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December 2012 : uitstap naar Aachen 
 

 
Vermits de wintermaanden bij uitstek geschikt zijn om een 
museumpje mee te pikken, en vermits Duitsland alom 
geroemd wordt voor zijn Kerstmarkten, organiseert de MKA 
een daguitstap naar Aachen.  

 
Op donderdag 13 december bezoeken we, na een lekkere en budgetvriendelijke lunch in een uit-
stekend Thais restaurant, de "Lehrstuhl und Institut für Mineralogie und Lagerstättenlehre" van de 
Universiteit van Aachen. Na het onthaal door Prof. Dr. Michael Meyer, hoofd van het instituut, volgt 
een geleid bezoek aan de Mineralogische Sammlung en enkele laboratoria. Nadien kan je nog ge-
zellig kuieren over de Kerstmarkt van Aachen. 
 
Inschrijven kan uitsluitend via e-mail bij Herwig Pelckmans (zie binnenkaft), vermits het aantal 
plaatsen om organisatorische redenen beperkt is tot 20 personen. Meer info volgt uiteraard later 
via e-mail. 

 
 

MKA-nieuws 
 
 

 
 
We vernamen het overlijden van Pater Johan Terryn op 23 Juli 2012 in de leeftijd van 86 jaar. Hij 
was onafgebroken lid van de MKA sinds het begin van de jaren zeventig tot nu - gedurende meer 
dan 40 jaar dus. Vroeger kwam hij vaak naar de vergaderingen en was hij ook een trouwe 
bezoeker van Minerant. Hij kwam geregeld bij de familie Van hee thuis, want hij was indertijd 
"leverancier" van de typische hevig groen fluorescerende hyaliet van de Chalk Mountain Mine, 
Spruce Pine, Mitchell Co., North Carolina, USA. Johan had daar familie, en reisde daarom af en toe 
naar dat gebied in de Verenigde Staten. Hij was een bijzonder vriendelijke man, en heel 
bescheiden. Alweer een lid van het eerste uur dat we zullen moeten missen. Langs deze weg 
bieden we de familie ons medeleven aan. 
 
 
 

 
De 38ste internationale mineralenbeurs, MINERANT 2013, vindt plaats op 27 en 28 april 2013 
in Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, in Antwerpen.  Het reglement is ongewijzigd 
t.o.v. vorig jaar.  Het standgeld bedraagt 45 EUR/m. 
 
Wenst u als exposant deel te nemen aan MINERANT 2013 : 

 
 Indien u de voorbije jaren reeds exposant was, dan ontvangt u het inschrijvingsformulier 

en reglement automatisch. 
 U nam nog niet deel als exposant,  contacteer dan Paul Bender, 

paul.bender@skynet.be, 03 4408987 en alle praktische informatie wordt u bezorgd. 

In memoriam... 

Minerant 2013 - uitnodiging exposanten 
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 De column van Cronstedt 
 
 

De grootste... 
 
Neen, dit is geen uiting van een 
teveel aan mannelijke hormo-
nen. Ik wil helemaal niet de 
grootste hebben. Daar heb ik 
overigens niet de plaats voor, 
laat staan het geld. Dergelijke 
dingen horen in feite in musea 

te staan. En in dit geval ben ik ze daar ook tegenge-
komen: de grootste antimonietkristallen ter wereld. 
Je kan ze zelf ook gaan bewonderen, en je hoeft er 
nauwelijks voor naar het buitenland. Ze staan im-
mers te pronken in … Haarlem! 
 
Niet zonder reden is het Teylers Museum in Neder-
land erg trots op dit specimen van wereldklasse. De 
aanblik ervan is indrukwekkend: diverse, mooi beëin-
digde, staalgrijze, prismatische kristallen tot 71 cm 
lang (!) en zo'n 5 cm diameter maken deel uit van 
een esthetisch evenwichtig aggregaat. Het grootood 
(kom nou, kleinood kan je het écht niet noemen) 
werd hoogstwaarschijnlijk in de jaren 1882-1886 ge-
borgen in de Ichinokawa Mine op het eiland Shikoku 
(Japan). Niettegenstaande de ouderdom, zijn de ho-
ge metaalglans en de lengtestreping op de kristallen 
nog duidelijk zichtbaar. 
 
Uiteraard werd mijn kritische nieuwsgierigheid ge-
prikkeld door de stoutmoedige beschrijving  “groot-
ste antimonietkristallen ter wereld”. Niet dat ik aan 
alles twijfel, maar tenslotte stond ik hier wel in het 
oudste museum van Nederland, én werd het speci-
men zo'n 130 jaar geleden gevonden. De mogelijk-
heid dat er ondertussen grotere kristallen ontdekt 
waren en dat bijgevolg de uitleg van het museum 
verouderd was, was zeer reëel. Dus schoot ik een fo-
tootje van de stokstijve stibniet (voor zover dat ging 
met die glazen stolp waarin het staat te pronken) en 
nam me voor één en ander eens te checken zodra ik 
weer thuis was. 
 
En zo geschiedde! Even Googlen met “largest anti-
monite crystals” bracht me al snel naar The Giant 
Crystal Project op strahlen.org, waar heel wat inte-
ressante info te rapen valt over grote kristallen van 
dit mineraal in het algemeen, en over de Ichinokawa 
Mine in het bijzonder. Op de webpagina in kwestie 
(zie referenties) lezen we ook dat er  antimonietkris-
tallen tot 1 meter (!) zouden gerapporteerd zijn van 
deze Japanse vindplaats, maar er staat ook bij dat 
het grootste kristal dat de auteurs konden bevesti-
gen, zich bevindt in de Wada Collection (in Japan) en 
“slechts” 60 cm lang is. Grappig in feite, als je weet 
dat de bezieler van de webstek waarop dit staat te 
lezen een … Nederlander is! 

 
Dan maar even kijken of er niets in de klassieke lite-
ratuur verschenen is over dit onderwerp. Aha, in 
1999 beschreef Jeroen van Rhijn het Teylers-speci-
men als “het grootste antimonietkristal ter wereld” 
(zie referentie). In dit artikel staat ook hoe het uit-
eindelijk in het Teylers Museum belandde : aange-
kocht door de conservator in 1884 voor 705 francs. 
De kristalgroep is “één van de staatsgeschenken 
door de Japanse minister-president Tsunashiro Wada 
tijdens een staatsbezoek aan Duitsland in Berlijn aan 
zijn gastheren geschonken”. 
 
Hey, da's toevallig ... twee keer de naam Wada. 
Wazouda te betekenen hebben? Was die minister- 
president tevens mineralenverzamelaar? Best moge-
lijk natuurlijk, alhoewel … de enige Tsunashiro Wada 
die ik kan vinden uit die periode blijkt tevens de “va-
der van de Japanse Mineralogie” te zijn. Geboren in 
1856, is de kans erg klein dat ie het op zo'n jonge 
leeftijd tot minister-president schopte. Hij werd wel 
prof mineralogie aan de unief van Tokyo, stichter van 
de Geological Survey of Japan, en grondlegger van 
de beste verzameling van Japanse mineralen ooit (de 
fameuze Wada Collection die nu deel uitmaakt van 
het Ikuno Mine and Mineral Museum). Logisch dat er 
ondertussen ook een mineraal naar hem genoemd 
werd (het vrij zeldzame silikaat wadaliet). 
 
Blijft dus de vraag: hoe is die antimoniet juist in 
Duitsland geraakt als staatsgeschenk? Of werd het 
specimen gewoon rechtstreeks aangekocht ? Wada 
was immers een fervent mineralenverzamelaar, die 
ook wel Japanse specimens uitwisselde met interna-
tionale musea. Zou het verhaal van het staatsge-
schenk verzonnen zijn om het specimen nog meer 
“status” te geven? Een antwoord op deze vragen  
leest u hopelijk in een volgende column... 
 

Investigatieve groetjes,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenties 
http://giantcrystals.strahlen.org/asia/ichinokawa.htm 
http://fineart.ha.com/c/item.zx?saleNo=6008&lotIdN

o=6309 
Rhijn, J.C. van, 1999. Het grootste antimonietkristal 

ter wereld. Grondboor & Hamer, 53(3-4), 54-55.  
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Belofte maakt schuld... tijdens de mineralenbeurs in Sainte-Marie-aux-Mines beloofde ik aan jullie 
redacteur een kort verslagje te schrijven over onze belevenissen aldaar. En zo geschiedde... 
 
Sainte-Marie-aux-Mines 2012... wat zou het worden dit jaar ? Na al de perikelen rond de beurs 
waarover in diverse media (ook in Geonieuws) uitvoerig bericht werd was ik toch erg benieuwd 
naar de aanpak van de nieuwe organisatie. Het oorspronkelijke scenario van twee beurzen op nau-
welijks 40 km van elkaar werd ons, verzamelaars, gelukkig bespaard. Maar de hamvraag was voor 
iedereen of alles even goed zou verlopen als voordien, want we waren helemaal gewend geraakt 
aan het bekende scenario. 
 
Woensdagmiddag kwamen we aan in Sainte-Marie-aux-Mines. Na een weinig zoeken naar een par-
keerplaats (op woensdag, de dag voor de officiële opening, valt dat allemaal nog erg mee), en de 
nodige telefoontjes in verband met onze toegangskaarten konden we al snel naar binnen. Mij viel 
toen al de aanwezigheid op van veel veiligheidspersoneel dat heel vriendelijk was en bereidwillig 
om je te helpen. 
 
Mijn eerste vraag aan de mij bekende dealers was dan ook : "en... ?? hoe is het gegaan ?". Toen 
al kreeg ik lovende woorden over de organisatie. Alles bleek even vlot, zoniet zelfs vlotter te verlo-
pen dan bij de oude versie. De stoffige zijstraat waar veel dealers stonden was vers geasfalteerd, 
de parkeermogelijkheden waren uitgebreid, de opbouw ging sneller en vlotter enzovoort. Alleen 
maar positieve geluiden dus. 
  
Maar ik kwam natuurlijk niet om de organisatie te beoordelen, maar om te kijken wat ik kon mee-
nemen voor mijn verzameling... de mineralen dus. Omdat ik me nog altijd als een systematische 
verzamelaar beschouw ligt mijn focus dus meer op de systeemmineralen, alhoewel ik ook altijd uit-
kijk naar klassiekers. 
 
Er waren weer veel Marokkaanse, Indische en Pakistaanse standen, met het gebruikelijke aanbod. 
Ik bezoek altijd dat soort standen vluchtig, en zoals gewoonlijk was ik er vlug klaar. Wel zag ik 
voor het eerst de prachtige blauwe barieten uit Nador ! Naderhand vond ik die ook bij de  

SSaaiinnttee--MMaarriiee--aauuxx--MMiinneess 22001122 

PPaauull  BBoonnggaaeerrttss  
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"betere" handelaren, en zij hadden de allermooiste exemplaren vooraf uitgeselecteerd, met grote 
prijsverschillen als gevolg. Ondertussen vind je dergelijke stukken op zowat alle dealersites en fora 
op het internet. 
  
Ik was erg blij toen ik zag dat Luiz Menezes, de godfather van de Braziliaanse systematiek terug 
gezond en wel aanwezig was met zijn gebruikelijke schitterende aanbod. Enkele frappante minera-
len die mij zijn opgevallen : een reuzengroot monaziet kristal, namelijk een tweelingkristal van wel 
10 cm ! Verder een heel rijk én groot, maar duur specimen van matioliiet, en een van de allerbeste 
atencioiet-specimens die ooit gevonden werden. Het gaat in beide gevallen om fosfaten uit Brazilië. 
 
Ook liet Luiz me de gramaccioliiet zien die besproken werd in de Mineralogical Record. Dit erg zeld-
zame mineraal lijkt heel goed op hematiet... kijk dus je oude hematieten uit Brazilië maar eens 
goed na !  
 
Bij Micha Murashko vind je altijd het meest vreemde materiaal ! Het meest extreme kun je bij hem 
vinden, meestal dan onooglijk klein en relatief duur. De iets gangbaardere systematiek is hier ook 
te vinden tegen interessante prijzen. Gezien het feit dat het altijd vreselijk druk is aan zijn stand 
zal de prijs/kwaliteit verhouding wel kloppen, neem ik aan. Micha had weer materiaal van Hatrurim 
(Israël/Palestijnse gebieden), typevindplaats van shulamitiet, maar veel nieuwigheden van die 
vindplaats kon hij me niet tonen. Hij liet me wel een lonsdaleiet in matrix zien. Dit was een geluks-
treffer, omdat bij het zagen voor onderzoekmateriaal opviel dat de kern erg hard was. Men had 
blijkbaar zonder het te beseffen een lonsdaleiet (een polymorf van elementair koolstof) kristal van 
2 mm doorgezaagd ! Het ging om een van de weinige matrixstukken van dit mineraal ! Er waren 
dus twee helften : een voor het museum in Lausanne en een voor een gelukkige Belg . 
 
De buur van Micha was Jean-Claude Leydet. Ik ontmoet hem altijd op de grote beurzen en ook hij 
heeft altijd wat onder de tafel staan (en ook erop uiteraard) ! Voor umohoieten (een 
uranylmolybdaat) uit Frankrijk en andere Franse systematiek kan je altijd bij hem terecht aan mijns 
inziens nog verzamelaars-prijzen. Ook heeft hij altijd de iets betere Marokkaanse stukken op zijn 
stand. 

Spectaculaire fluorietkristallen 
van Asturias, Spanje 
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Kwartskristallen van Bierghes, Waals Brabant, België. Stand André Demory. 
 
Steffen Michalski had weer een deel van de Klaus Petitjean verzameling bij ! Hier moet je als ver-
zamelaar echt de tijd nemen om deze stukken zorgvuldig na te kijken. Petitjean had een erg goede 
smaak en zocht naar mooie representatieve stukken. Voor het Odenwald was hij zelfs een van de 
coryfeeën in Duitsland. Hij staat aan de basis van de ontdekking van niet minder dan 6 mineralen ! 
Petitjeaniet is overigens naar hem genoemd.  Als je dus een medenbachiet wil of een rappoldiet, 
neem dan eens contact met Steffen op : hij biedt mooie specimens aan van interessante minera-
len, en dat tegen accepteerbare prijzen. Zo kon ik van hem een trögeriet kopen uit Johanngeor-
genstadt. Het recycleren van oude verzamelingen is een interessant gegeven waar ook eens aan 
artikel aan gewijd kan worden . 
 
Ook Wolfgang Wendel had weer een schitterende stand, met een sterke mix van klassiekers, es-
thetische én systematische mineralen. Toegegeven, zijn materiaal is niet goedkoop, maar wel een 
lust voor het oog ! Hij had een deel van de Bahman collectie bij en een deel van de - mij niet be-
kende - Mayer verzameling. Wat een schitterende stukken dat die heer Mayer verzamelde ! Wow ! 
Dit moet zeker in zijn totaliteit een indrukwekkende verzameling geweest zijn ! Er zijn overigens uit 
deze verzameling al vele stukken naar de Verenigde Staten vertrokken. Een sturmaniet en een se-
randiet met analciem lagen nog net binnen mijn budget . 
 
 
Links : bijzonder mooi  tanzanietkristal van enkele cm hoog (Merelani Hills, Lelatema Mountains, Arusha, 
Tanzania), dat je had kunnen kopen voor 24900 €. 
Rechts : dioptaaskristallen van Tsumeb, Namibië, waarvoor je wel 4700 € moest neertellen... 
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Ook prima specimens van zilvermineralen (waar ik 
een zwak voor heb - ik ben ook maar een mens ) 
zijn altijd bij hem te vinden. 
 
Ook bij Mikon, Krantz en Philip Becker moet je zeker 
eens rondneuzen. En in het theater vind je de ge-
bruikelijke dealers met echt enkel superlatieven ! Het 
prijsniveau lijkt me elk jaar te stijgen, maar met wat 
goede wil en wat onderhandelen kan je altijd nog 
mooie stukken kopen ! Goedkoper zal het wel niet 
worden vrees ik. 
 
Ik had de indruk dat er iets minder Chinezen waren 
dan voorheen, maar omdat ik niet echt een band 
heb met China bekijk ik dit ook niet zo in detail. Of 
misschien ben ik er gewoon op uitgekeken...  
 

Er waren ook een paar mooie handstukken van de uraniummineralen francevilliet en vanuraliet.  
Een naar Belgische normen wel heel spectaculair lot kwartsen werd aangeboden door André De-
mory : prachtige groepen met kwartskristallen tot 10 cm van Bierghes, Waals Brabant. Hij had ook 
nog een paar stukken van vorig jaar over van schalenblende met pyrietkristallen van Seilles, Na-
mur. 
 
Al bij al was ook versie 2012 van de beurs van Sainte-Marie-aux-Mines bijzonder geslaagd. 
Sommige mineralen zijn stilaan erg duur geworden, maar als je goed zoekt en er je tijd voor neemt 
kun je nog altijd een heleboel interessante dingen op de kop tikken tegen aanvaardbare prijzen. En 
qua organisatie en atmosfeer was deze beurs een voltreffer. De goede dingen van de oude traditie 
werden voortgezet, de onvolkomenheden weggewerkt. Volgend jaar hopen we er met hetzelfde 
enthousiasme weer bij te zijn ! 
 

Alle foto's bij dit artikel © Rik Dillen. 
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Intens-blauw jeremejewietkristal van 12 x 12 mm op foitiet matrix. Ameib farm, Namibië. 
Foto © Pierre Rondelez, verzameling Helga Verheyden. 
 
Dit zeer zeldzame mineraal werd voor het eerst beschreven door de Franse mineraloog Augustin 
Alexis Damour (1883), die het de naam jeremejewiet gaf, verwijzend naar de Russische mineraloog 
en mijningenieur Pavel Vladimirovich Eremeev (Jeremejew in het Duits) (1830-1899). 
 
Het mineraal werd ontdekt in 1869 op de Soktuj berg in het Adlun-Chilon gebergte, Nerschinsk dis-
trict, Oostelijk Siberië, Rusland. Slechts een paar geïsoleerde kristallen tot 5 cm lengte werden op 
de typevindplaats geborgen. De lichtgele kristallen werden eerst voor de gele beryl-variëteit helio-
door aanzien. 
 
Voor meer dan 100 jaar werd jeremejewiet beschouwd als één van de zeldzaamste mineralen ter 
wereld, tot in 1973 een tweede vindplaats werd ontdekt bij “Mile 72”, ten noorden van Swakop-
mund, aan de kust van Namibië. De zeer toevallige ontdekking werd gedaan door een dame ge-
kend als “Tannie Klippie”, de echtgenote van John Marais. John was door de staat aangesteld als 
bestuurder van een “road-grader”, een soort bulldozer voor het fijnere werk bij het vlakmaken van 
pistes (dat zijn de grintwegen die voor hoofdbanen moeten doorgaan in Namibië), en zijn vrouw 
sleet haar dagen vaak, gebukt lopend, achter haar echtgenoot's “grader” op zoek naar mooie 
steentjes voor haar verzameling en/of voor verkoop. 
 
In 1973 was John aan het werk bij mijlpaal 72, dat is 72 mijl ten noorden van Swakopmund. Dit 
“Mile 72” voorkomen is een vlak terrein ongeveer 750 meter verwijderd van de kustlijn, waar harde 
door de continue oceaanwinden gepolijste, graniet dagzoomt boven het zand. John Marais' machi-
ne legde een paar lichtblauwe kristalletjes bloot die uit het graniet verweerd waren en Tannie 
Klippie was er als de kippen bij om ze op te rapen. Deze specimens vonden uiteindelijk hun weg 
naar de scherpe ogen van de mineralen- en edelsteenhandelaar Sid Pieters uit Windhoek. 
 
Aanvankelijk dacht Sid dat hij kleine aquamarijntjes gekocht had maar analyse identificeerde ze als 

Mineraal van de maand
jeremejewiet 

Pierre Rondelez 
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jeremejewiet. Dit werd later bevestigd op het Ge-
mological Institute of America, Carlsbad, California, 
U.S.A. na onderzoek op een edelsteen-kwaliteit “Mi-
le 72”  jeremejewiet, gefacetteerd door Richard T. 
Liddicoat (denk aan liddicoatiet, een lid van de toer-
malijngroep). 
 
Sid Pieters diende vlug een aanvraag in voor drie 
300 m X 600 m claims op de plaats waar Tannie 
Klippie de kristallen opgeraapt had. Peter Kitler zou 
de ontginning leiden en toermalijn-specialist Jan 
Coetzee uit Usakos nam het boren en exploderen 
voor zijn rekening. 
 
Ze besloten om een sleuf door het graniet te trek-
ken beginnend aan de Oostelijke grens van de 
claims om zo loodrecht  de verticale ader, waar 
(hopelijk) de jeremejewiet pockets zaten, in weste-
lijke richting te volgen. Het duurde niet lang voor in 
de verweerde graniet-ader de eerste holte te voor-
schijn kwam met een aantal heldere maar kleurloze 
kristallen tot 7,6 cm. Vol goede moed werd de sleuf 
nu verder doorgetrokken door 5 à 6 m harde gra-

niet, steeds een diepte aanhoudend van anderhalve meter. Dit zware werk leverde slechts een 
schamele handvol losse, kleurloze kristallen op uit kleine spleten langs de ader. 
 
Later stootten ze op een kleine, smalle verticale zone van grijze tot zwarte, korrelige kwartsiet die 
hun sleuf doorkruiste op zo'n 90 graden. Hier, op het kruispunt van de twee aders, was de enige 
plek waar blauwe jeremejewiet kristallen het daglicht zagen. De grootste pockets met de beste 
kristallen zaten in een straal van amper één meter van het middelpunt van het kruispunt. Begelei-
dende mineralen in de tot 10 cm grote holtes waren albiet, kwarts, lepidoliet, apatiet, schorl en 
gips. Voor zover we weten werd nooit onderzocht waarom enkel de jeremejewietkristallen van dit 
specifieke kruispunt die diepblauwe kleur vertoonden. Met hernieuwde moed werd dit kwartsader-
systeem ontgonnen tot op een diepte van 3 meter. Slechts zeer weinig kleurloze kristallen van klei-
ner formaat en slechte kwaliteit waren het resultaat. Ontgoocheld werd alle verdere ontginning 
stopgezet. 
 
In december 1974 viel de Zuid-Afrikaanse edelsteenslijper Duncan Miller “de eer en het voorrecht” 
te beurt om, samen met zijn slijp- en facetteergereedschap, overgevlogen te worden naar Wind-
hoek. Het was zijn taak om 20 jeremejewiet specimens van edelsteenkwaliteit te slijpen en te fa-
cetteren. In de dagen rond Kerstmis van dit jaar, in het heetst van de Namibische zomer en voort-
durend geplaagd door de bijtende zandwinden, kroop Duncan Miller, samen met Sid's assistent, let-
terlijk op de knieën over de stilgelegde claims om jeremejewiet kristalfragmenten te recupereren. 
Als beloning mocht hij, bij terugkeer naar Zuid-Afrika, een paar lichtblauwe en kleurloze brokjes 
behouden, twee ervan had hijzelf gefacetteerd ! 
 
Volgens Herting en Strunz (1979) werd een tweede belangrijke ontdekking gedaan in augustus 
1976 toen, na voorzichtig boren en exploderen, nog een grote pocket vrijkwam op amper 100 m 
ten oosten van het reeds beschreven kruispunt. Deze supervondst zou volgens beide auteurs een 
100-tal goed ontwikkelde blauwe kristallen tot 5 cm lang en 0,5 cm breed opgeleverd hebben. 
Volgens Peter Kitler en Jan Coetzee echter zouden uit deze pocket slechts reliktische, slecht 
gevormde jeremejewietkristallen van mindere kwaliteit geborgen zijn. 
 
In 1998 werd de Khan River Mining Company opgericht door Bryan Lees van “Collector's Edge” in 
Golden, Colorado en C.J. Johnston, een Amerikaanse mineralenhandelaar en geoloog die in 

Mile 72 

Erongo 
Mountains 
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Omaruru, Namibië woonde.  Hun intentie was om voort te ontginnen in de pegmatietgangen rond 
Mile 72 in de hoop om meer jeremejewiet-pockets bloot te leggen. De werken begonnen vroeg in 
januari 1999 en na het ontruimen en opkuisen van de “Kitler Pit” startte de eerste gemechaniseer-
de mijnbouw rond Mile 72. Ondanks de zeer moeilijke werkomstandigheden werd meer dan 2700 
ton rotsen verwijderd in de eerste zes maanden. Het enorme voordeel van het werk met de zware 
machines was zo overweldigend dat meer graniet ontgonnen werd in de eerste twee weken dan 
gedurende de ganse Sid Pieters periode van 1973 tot 1976 ! 
 
Binnen de eerste drie weken werd, direct onder de plaats van waar het beste materiaal in 1973 
kwam, een pegmatiet-ader aangetroffen met ongeveer 300 jeremejewietkristallen. Allemaal waren 
het kleurloze tot lichtgele specimens, weliswaar van goede kwaliteit en tot 5 cm groot maar tot hun 
teleurstelling had maar één exemplaar een lichtblauwe kleur. Gedurende de daaropvolgende 12 
maanden werden nog eens 14 “doelwitten” geïdentificeerd en naar schatting nog 2300 ton 
gesteente verwijderd. Daarnaast werden ook nog 15 bijkomende sleuven uitgegraven. Deze 
immense inspanningen leverden interessante veldspaat, kwarts en toermalijn specimens maar 
geen enkel bijkomend jeremejewietkristal. Dit betekende het definitieve einde van elke verdere 
ontginning rond Mile 72. 
 
Tijdens de MKA-reis naar Namibië in 2002 werd overigens gecampeerd in de buurt van Mile 72, 
maar jeremejewietspecimens werden toen niet gevonden (om eerlijk te zijn werd er ook niet 
intensief naar gezocht). Op het strand zijn hier en daar zones met donkerrood zand, dat naderhand 
bijna volledig uit granaat (almandien) bleek te bestaan. 
 
Ondertussen werd jeremejewiet aangetroffen op enkele andere locaties. In de Eifel, Duitsland werd 
het achtereenvolgend op drie locaties als microscopisch kleine kristalletjes gevonden: in de Emmel-
berg, Wanneköpfe en Niveligsberg ontginningen. Daarnaast in het Sagaing District, Myanmar en in 
het Kukurt Massief, Pamir gebergte in Tadjikistan. Van deze laatste vindplaats zijn slechts een tien-
tal gele tot bruine, weinig doorzichtige kristallen, tot 5 cm. lengte, gekend. 
 
In maart 2001 werden nieuwe pegmatiet-aders met jeremejewietkristallen ontdekt in Namibië, 
bijna op de top van een geïsoleerde berg op het grondgebied van de farm Ameib 60, nabij de 
grens van Farm Davib Ost. Deze farm Ameib 60 situeert zich ongeveer halfweg tussen het dorp 
Tubussis en de stad Usakos, aan de zuidkant van het Erongo gebergte. Tijdens de MKA-reis van 
2010 naar Namibië werd op het terrein van deze farm gecampeerd. De natuur is hier 
adembenemend mooi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ameib farm, ten zuiden van het Erongo-
gebergte in Namibië. Foto © Rik Dillen 
(2010). 
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Links : in het dorpje Tubusis kun je (o.a.) jeremejewiet op de kop 
tikken (en veel ander lekkers uit het Erongo-gebied). MKA-reis 
naar Namibië 2010. Foto © Rik Dillen. 
 
Rechts : De steile helling van het Erongo gebergte, waar de small 
scale miners in het harde graniet naar mineralenpockets zoeken. 
Op de achtergrond, de vlakte waar o.a. de Ameib farm ligt. 
Foto © Herman Du Plessis April 2012. 
 
 
Net zoals bij de Mile 72 werden ook nu weer deze kleine kristalletjes eerst aanzien als aquamarijn-
tjes. Ze vertoonden weliswaar een ietwat afwijkende, meer lavendelblauwe, kleur maar toch werd 
er weinig aandacht aan geschonken, vooral omdat tezelfdertijd uit grotere pockets in de nabijheid 
veel grotere, prachtige aquamarijnspecimens vergezeld van hoogglanzende schorl met al dan niet 
nog rookkwarts erbij, te voorschijn kwamen . 
 
Hier duurde het terug een tijd tot analyses aantoonden dat de kleine lavendelblauwe aquamarijn-
tjes eigenlijk jeremejewietkristallen waren. Nu werden de zwarte mineralenzoekers aangespoord 
om goed uit te kijken naar deze “nieuwe soort”. Het eigenlijke vindgebied was niet groter dan een 
100 m² op een steile helling nabij de top van de berg maar toch werden er naar schatting een dui-
zendtal jeremejewiet specimens geborgen. De meerderheid van de Farm Ameib jeremjewieten wa-
ren kleiner dan 2 cm, maar een respectabel aantal, meer dan 200, zou groter dan 5 cm geweest 
zijn. 
 
Kristallen “ontginnen” in het Erongo gebergte is eenvoudigweg een kwestie van hard manueel 
werk. De “small scale miners” - zo worden de zwarte mineralenzoekers betiteld, vergelijkbaar met 
de Zwitserse "Strahlers" - moeten eerst een paar km lopen vanaf de grindweg tot aan de voet van 
het gebergte, waar hun een zware klim wacht tot bij de vindplaatsen. Hierboven is geen water en 
ze moeten alle drank en mondvoorraad, samen met hun uitrusting, naar boven torsen. De meer-
derheid van de “prospectors”, er zijn er zo'n 250, hebben niets meer dan een hamer, een paar bei-
tels en een schop om er het harde graniet mee aan te vallen, toch worden er holtes tot meer dan 
zes meter diep mee uitgehakt ! 
 
De meest recente jeremejewiet werd gevonden op het terrein van de Ameib farm, Namibië. In de 
eerste week van februari 2010 werden, op de bodem van een eerder leeggehaalde holte, sporen 
ontdekt van jeremejewiet-houdend gesteente. Tot april 2010 zijn hier dan terug -naar schatting- 
een 800 tal kristallen gevonden met meestal blauwe kleur, zeer verschillend van tint, gaande van 
zeer flets, lichtblauw tot intens donker violet-blauw. Soms kwamen ook kleurloze, lichtgele en licht-
groene specimens voor, zelden zijn verschillende tinten op hetzelfde kristal te zien. 
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Grillige, uitgeloogde jeremejewietkristallen van 16 mm hoog. Rechts blauwe jeremejewietkristallen, georiën-
teerd gegroeid op de binnenwand van een foitiet-buis. Beeldbreedte 4 cm. Ameib farm, Erongo, Namibië. 
Foto's © Pierre Rondelez. 
 
Wat deze laatste vondst bijzonder interessant maakt is het absoluut unieke voorkomen. De jereme-
jewietkristallen zijn gegroeid op de binnenwanden van holle buisvormige structuren. Zowel de 
binnenkant als de buitenkant van deze “buizen” is bekleed met zeer kleine, naaldvormige, zwarte 
en donkergroene toermalijnkristallen. Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat het gaat om het 
zeer zeldzame foitiet (Jahn 2010). De jeremejewietkristallen uit deze vondst zijn zeer dikwijls op 
natuurlijke wijze geëtst en/of uitgeloogd en vertonen dan ook zeer grillige, attractieve vormen. Bij 
het openen van deze, zeer harde, buizen blijkt dat ze dikwijls opgevuld zijn met een witte, kleiach-
tige, massa, tot nog toe niet onderzocht ! Bij het uitwassen/verwijderen van deze klei komen de 
meeste jeremjewietkristallen los van de wand en worden ze aangeboden als dubbelbeëindigde 
enkelkristallen. Kleine vitrinestukken met jeremejewietjes op foitiet matrix zijn een zeldzaamheid. 
Alle jeremejewiet-specimens die als mineraal van de maand aangeboden worden komen uit de 
vondst van 2010 op het terrein van de Ameib farm, Namibië. 
 
 

 
Jeremejewiet : technische fiche 
 
 

Rik Dillen 
 
 
Jeremejewiet behoort tot de zgn. monoboraten met bijkomende anionen (namelijk F-- en OH-- ofte 
hydroxylionen), met als formule Al6(BO3)5F3. In deze formule kan F gedeeltelijk vervangen worden 
door OH--ionen, zodat we eigenlijk beter zouden schrijven Al6(BO3)5(F,OH)3. Het is familie van o.a. 
hambergiet, warwickiet, ludwigiet en pinakioliet. Jeremejewiet is hexagonaal (puntgroep 6/m) en 
vormt bijna altijd prismatische tot naaldvormige kristallen. De belangrijkste vlakken zijn het pinaco-
id en enkele prismavlakken en dipyramiden. Roosterparameters : a = 8.558 Å, c = 8.1831 Å, Z = 
2. Jeremejewiet vertoont geen splijting, en de breuk is schelpvormig. Het is broos en vertoont een 
glasglans. 
 
De kleur kan variëren van kleurloos tot wit, geelachtig, bruin en blauw, en het mineraal is meestal 
doorschijnend en soms gezoneerd. De streekkleur is wit. Jeremejewiet fluoresceert redelijk vaak 
wit (LW) tot blauwwit (SW). Jeremejewiet kan gemakkelijk verward worden met beryl (var. aqua-
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marijn). De hardheid is ongeveer 7, en de densiteit is ongeveer 3.3 g/cm³. Jeremejewiet bevat 
soms interessante meerfasige insluitsels (gas, vloeistof, vast). Omdat het vrij hard is, doorschijnend 
en een mooie kleur heeft, wordt het geregeld als halfedelsteen geslepen. Thanachakaphad (2009) 
beschrijft in detail een collectie van meer dan 400 kristallen. 
Jeremejewiet wordt altijd hydrothermaal gevormd. De belangrijkste vindplaatsen werden al ver-
noemd : de Ameib farm en Mile 72 in Namibië, Soktuj Gora in Oost-Siberië, Rusland en verschillen-
de plaatsen in de Eifel, Duitsland. Verder werd jeremejewiet nog gevonden op een vijftal plaatsen 
in Myanmar, en ook in Tadjikistan (Pamir gebergte). Al bij al blijft jeremejewiet toch een heel zeld-
zaam mineraal. 
 
Het type materiaal wordt bewaard in het Mijnbouw Instituut, Sint-Petersburg, Rusland onder num-
mer 412/1. 
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Wavelliet, of hoe het paard dat de 
haver verdiende, het niet kreeg 
 
Chris Deroo 
 

 
Er zullen maar weinig verzamelaars zijn die geen wavelliet in hun verzameling hebben. De mees-
ten, zoals ik, bezitten waarschijnlijk verschillende exemplaren van dit prachtige mineraal. Maar het 
aantal verzamelaars dat de ware toedracht achter dit mineraal kent, is ongetwijfeld omgekeerd 
evenredig aan het aantal stukken in hun verzameling. Daarom, enige toelichting… 
 
De naamgeving 

 
Hoewel verschillende bronnen (Hey’s, Mindat) verwijzen naar 
de beroemde Ierse arts en mineraloog William Babington 
(°1756 - 1833), wordt toch algemeen aangenomen dat het 
mineraal wavelliet voor het eerst beschreven werd door de En-
gelse chemicus Sir Humphry Davy (°1778 - 1829) in 1805. 
Dat gebeurde tijdens een voordracht voor de ‘Royal Society’ op 
14 februari van dat jaar. 
 
Hoe zit de vork nu aan de steel ? De ‘Penny Cyclopedia of the 
Society for the Diffusion of Useful Knowledge’ uit 1835 maakt 
één en ander duidelijk : ‘the physical appearance as well as 
chemical qualities led him (Babington) to suspect that a 
substance send from Cornwall by Dr. Wavel, which was at first 
considered as a species of zeolite, was a mineral not described 
before, a suspicion which was confirmed by the analysis of Dr. 
Davy’. 
 
Blijkbaar werd het materiaal naar Babington, die vervolgens 
Davy belastte met het onderzoek, gestuurd. Dat verklaart dan 
ook meteen waarom Davy op het einde van zijn voordracht 
aangaf dat Babington had voorgesteld om het mineraal uit De-
vonshire naar Dr. William Wavell (°1756 - 1829), die het zou 
hebben ontdekt, te noemen. Babington had er ook aan toege-
voegd dat indien men een naam gebaseerd op de chemische 
samenstelling verkoos, ‘Hydrargilliet’, naar het Griekse ‘’ 
en ‘’, wat resp. ‘water’ en ‘klei’ betekent, als verwijzing 
naar de chemische samenstelling, hem gepast leek. En hoewel 
Davy persoonlijk voorstander was van de naam ‘Hydrargilliet’, 
werd de naam toch niet weerhouden. En misschien maar goed 
ook want deze was gebaseerd op de chemische analyses van 
Davy, die achteraf onjuist bleken te zijn. De combinatie van 
fosfaat en fluor, bleek met de, in die tijd, voorhanden zijnde 
chemische technieken immers moeilijk te determineren. Davy 
vermoedde wel dat zijn analyse een hiaat vertoonde en dat er 

fluor aanwezig was, maar heeft dat vermoeden blijkbaar nooit hard gemaakt. 
 
Dat vermoeden had ook de Engelse mineraloog Rev. William Gregor (°1761 - 1817). Het is duide-
lijk dat Gregor beseft dat er naast Aluminium nog iets in Wavelliet aanwezig was, toen hij in 1805 

William Babington 
(1756-1833) 

Sir Humphry Davy 
(1778-1829) 



 
252  Geonieuws 37(10), december 2012 

zijn rapport aan de ‘Royal Society’ schreef : ‘[…] what acid is 
it? It does not seem to be either the phosphoric or fluoric 
acids, the latter of which became the first object of my suspici-
on’. Gregor’s verslag werd echter na dit van Davy ingediend, 
zodat het werk van deze laatste prioriteit kreeg. 
 
Het eerste onderzoek 
 
Anderzijds was Gregor wel één van de eersten die enig onder-
zoek naar Wavelliet verrichtte. Hij meldde dit in een brief aan 
de Engelse mineraloog Philip Rashleigh of Menabilly (°1729 - 
1811) in juni 1801 : ‘I met with a very extraordinary speci-
men from Stenna Gwinn mine, not long since. I think it is a 
new species. I enclosed a small piece or two in a little box, 
which I entrusted to the care of Mrs. Harriett Rashleigh. – The 
specimen I saw was a very beautiful one, acicular Crystals ad-
hering & encrusting Quartz. I strove all I could to get it for 
your Cabinet, but I fear that my endeavors will be fruitless. I 
subjected about ten grains of these crystals to analysis. This 
substance is soluble in vitriolic Acid, almost entirely. I have 
reason the think that it is Phosphorous Clay. - I should not 
wonder if the soapy scaly micaceous substance found in the 
same mine, is of the same family. – I wish to have your opi-
nion of the Crystals if they arrive at you(r) house in a perfect 
state. I enclose a bit of the same substance in this letter’. 
 
Gregor heeft het nieuwe mineraal verder onderzocht zoals 
blijkt uit een nieuwe brief in september van hetzelfde jaar : 
‘The Crystals which I sent you from the same mine are not, I 
believe Zeolite. I believe that they are of the same nature, as 
those, which I sent you before and they consisted entirely of 
clay which is I conjecture in combination with the acid of 
Phosphorous. As there is plenty of Apatite Crystals in the Mine, 
it would not be a surprising circumstance of the acid of 
Phosphorous should be found in another combination. […], as 
I hope to clear up all my doubts and difficulties respecting my 
analysis’. 
 
In augustus 1802 meldde Gregor enige vooruitgang : ‘The spe-
cimen which I mentioned to you as being procured by Trego-
ning from Mr. Hawkins [de Engelse geoloog John Hawkins 
(°1761 - 1841)] was a fine ore of the new substance wh. A 
very minute quantity of it enabled me to make, led me to ima-
gine to be phosphor’d clay… But I am certain that the main in-
gredient is Argil (een aluminiumhoudende component)’. 
 
In 1804 schrijft Gregor in een brief aan Hawkins : ‘My experi-

ments prove this mineral is not a Zeolite […] This Mineral therefore consist of either pure alumina 
[…] or of alumina combined with some other earth which I cannot yet separate […] I have found 
no alkali but a small trace of what I have some reason to think to be Phosphoric Acid’. 
 
Uiteindelijk werd de aanwezigheid van fluor bevestigd, zoals Gregor schrijft : ‘I have lately had a 
letter from Mr. Davy, in w(hich) he says that he had repeated my experiments & proved the acid to 
be fluoric’, maar merkwaardig genoeg blijkt dit gegeven nooit te zijn gepubliceerd. 
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Waarna de Duitse geoloog en mineraloog Johann Nepomuk 
von Fuchs (°1774 - 1856) dit alles in 1819 samenvatte en de 
aanwezigheid van Aluminium en Fosfor bevestigde. Eigenaar-
dig genoeg vond hij geen Fluor : ‘Alumine 37,2%, Phosphoric 
Acid 35,1% & Water 28%’. De eerste betrouwbare analyse van 
Wavelliet, met als resultaat : ‘Alumine 35,35%, Phosphoric 
Acid 33,4%, Water 26,9%, Fluoric Acid 2,06%, Lime 0,5% and 
oxides of Iron & Manganese 1,25%’, werd eveneens in 1819 
door de Zweedse chemicus Jöns Jacobson Berzelius (°1779 - 
1848) uitgevoerd. 
 
Uit de brieven van Gregor kunnen we ook opmaken dat men 
wavelliet wel geruime tijd voor een Zeoliet heeft gehouden. 
Zelfs in het boek ‘A System of Mineralogy’ van de Schotse 
naturalist en mineraloog Robert Jameson (°1774 - 1854) uit 
1816 wordt het nog bij de Zeolieten ondergebracht. Deze me-
ning vinden we reeds terug in het dagboek van de Engelse 
chemicus Charles Hatchett (°1765 - 1847), waarin hij op 21 
mei 1796 schrijft : ‘Breakfast with Dr. Wavell and set out at 9 

o'clock for South Molton. Dr. W. accompanied us so far as a place called High Down above Lary, 
about one Mile from Lord Fortescue’s Seat at Castle Hill […] The side of this hill has been broken 
down for material to mend the road and exhibits confused strata of black schistus clay mixed with 
some Quartz. Between the flakes of the schistus clay and in the transverse fissures a white radia-
ted substance is found in the form when unbroken of complete hemispheres. This is at present 
supposed to be a Zeolite. […] I observed that even immediately under the grass this crystallized 
substance was found and that it sometimes formed imperfect intermediate strata with the black 
schistose clay to the thickness of 1/8 to 1/2 of an inch’. 
 
De ontdekking 
 
Men gaat er van uit dat Wavell zijn mineraal omstreeks 1800 heeft ontdekt, maar het voorgaande 
laat vermoeden dat hij Wavelliet wel degelijk voor 1796 heeft gevonden. Uit de tekst blijkt duidelijk 
dat hij Hatchett meeneemt naar de High Down Quarry. Wavell was er dus al geweest. William was 
een gerenommeerd arts en chirurg, die na een kort verblijf in Londen (1779-1780), een praktijk 
opende in de Horwood Parochie nabij Barnstaple1 in Devonshire, waar hij omstreeks 1785 zou zijn 
aangekomen. In elk geval staat hij als arts vermeld in de ‘Universal Directory of Trade Commerce 
and Manufacture’ uit 1791. Wavell was geïnteresseerd in geologie en had volgens Robert Jameson 
(°1774 - 1854) een ‘beautiful and interesting collection’ van Wavelliet uit Devon (1816). In 1824 
werd Wavell gekozen tot ‘Fellow’ van de ‘Royal Society’. 

 
(1) Naast de High Down Quarry 
wordt vaak het plaatsje Barnstaple 
of Barnstable genoemd. Dit is geen 
schrijffout. Beiden zijn in feite cor-
rect. Barnstable is een buurge-
hucht van Filleigh, waar de High 
Down Quarry zich bevindt. Barn-
staple is een stadje, zo’n 10Km. 
westwaarts in Bideford Bay, waar 
de Taw-rivier in de zee uitmondt. 

 
 
 
 
 
 
 

Charles Hatchett 
(1765-1847) 
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De ontdekker 
 
Maar of Wavell werkelijk de ontdekker is van Wavelliet is een ander paar mouwen. Uit een voet-
noot in het weinig bekende werk ‘Short Catalogue of British Minerals’ van de Engelse bioloog en 
mineralenverzamelaar James Sowerby (°1757 - 1822) uit 1811 vernemen we : ‘Miss Hill of Taw-
stock in Devonshire, says that her brother, the late Mr. I. Hill, discovered this substance before Dr. 
Wavell went into Devonshire, and sometime before the year 1785’.  
 
En in vol. V van het werk ‘British Mineralogy’ door dezelfde auteur in 1817 lezen we dat ‘Wavellite 
was found by John Hill sometime prior to 1785’. Ook de Engelse prominente geoloog en minera-
loog Townshend Monckton Hall (°1845 - 1899), die eveneens een extensieve collectie wavellieten 
bezat en wiens verzameling vandaag nog te zien is in het ‘Museum of Barnstaple and North De-
von’, schrijft in 1868 dat ‘Wavellite was discovered about the year 1785 by Mr. I. Hill of Tavistock’. 
Tavistock is hier ongetwijfeld een verschrijving voor Tawstock, een plaatsje bij de Taw-rivier nabij 
Barnstaple, waar de Hill-familie verbleef. Verder lijkt het zonder meer aannemelijk dat I. Hill en 
John Hill één en dezelfde persoon zijn. De I en de J liggen immers typografisch zeer dicht bij el-
kaar. 
 
In het ‘Museum of Barnstaple and North Devon’ bevindt zich bovendien een wavelliet-specimen 
voorzien van een gekleefd label in het handschrift van Miss. Elisabeth Hill, de zuster van John, met 
de vermelding dat het stuk ‘was collected by John Hill prior to 1785 from the first vein he 
discovered at High Down Quarry’. 
Het lijkt er sterk op dat Wavelliet enige tijd voor 1785 door John Hill (°1755 - 1805), n.b. een 
collega van Wavell en een gewaardeerde chirurg, die verschillende, later beroemde, oogchirurgen 
zoals John Cunningham Saunders (°1773 - 1810) en Sir William Rawson (1783 - 1827) als 
assistent had, ontdekt werd, en aangezien Wavell omstreeks 1785 in Horwood aankwam, pas 
enige tijd later onder diens aandacht kwam. Vermoedelijk bezorgde deze laatste dan enkele 
specimens aan Babington, die ze voor onderzoek doorspeelde aan Davy, wat er waarschijnlijk toe 
leidde dat Babington Wavell als de ontdekker beschouwde. De Hill-familie zou zich trouwens 
behoorlijk gestoord hebben aan het feit dat Wavell met het mineraal geassocieerd werd. 
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