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MKA-kalender 
 
Vrijdag 2 april 2010 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om 20.00 h. 
 
 
 
 
 
 
Damaraland en Kaokoveld, in het noordwesten van Namibië, behoren tot de laatste vrijwel 
ongerepte gebieden in Afrika, waar het wild nog vrij baan heeft. Op de meest troosteloze 
en desolate plaatsen wordt hier en daar op kleine schaal naar edelstenen gezocht. Deze 
avond wordt verslag gedaan van een reis in september 2009 doorheen deze gebieden, 
langs onder meer de roze kwarts en petaliet groeven van de Namib, de amethisten van de 
Goboboseb bergen, prehniet van Copper Valley, dioptaas van Omaue, sodaliet van het 
2,5 miljard jaar oude Epupa complex, en de aquamarijnen en toermalijnen van het Erongo 
gebied. Verder worden er achtergrondinformatie en tips gegeven voor wie zelf eens Nami-
bië wil bezoeken. 

 
 

Vrijdag 9 april 2010 

 

 
Maandelijkse  vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Eldsdonk. 
 
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... Deze maand worden specimens van bafertisiet van de Fountain quar-
ry, Fountain, Pitt County, North Carolina, USA aangeboden. Meer details 
hierover vind je elders in dit nummer. 

 
20.15 h  
 
 
 
 
 
 
Het is met veel genoegen dat we onze Noorderbuur Ko Jansen nog eens als onze spreker 
verwelkomen. Ko staat gekend als een Eifel-kenner, een boeiend verteller en een uitste-
kend fotograaf. Deze avond geeft hij ons een overzicht van de mineralen die je kan vinden 
in enkele interessante vindplaatsen in de Eifel : de basalten van de Emmelberg en de 
Löhley in Üdersdorf. Ook de Graulei in Hillesheim komt aan bod; met prachtige foto’s van 
zeolieten en andere, zelf gevonden mineralen. Het wordt zonder twijfel een avond om van 
te smullen ! 
 
 

Ko Jansen
" Minerale impressies van Emmelberg, 

Löhley en Graulei " 

Piet Knijnenburg
“Namibië”
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Zaterdag 10 april 2010 

 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in 
Edegem-Eldsdonk, van 9.30 tot 12 h.  
 
Practicum als voorbereiding op Minerant 
Ook dit jaar hebben we met de Werkgroep Edelsteenkunde een stand op Minerant. Naast 
informatie over onze activiteiten, determineren we er edelstenen van Minerant-bezoekers. 
Deze vergadering gebruiken we om ons daarop voor te bereiden. We houden een practi-
cumvergadering met alle beschikbare apparatuur en we spreken er af wie op Minerant on-
ze infostand komt bemannen. Verder houden we nog een bespreking over de kenmerken 
die kritisch zijn voor de kwaliteitsbepaling van kleurstenen. 
 
 

 
Zoals u reeds kon lezen in het vorige nummer, gaat de MKA op bezoek bij het KBIN op 24 
april 2010. Naast de vaste tentoonstellingen, zullen we die dag ook kunnen genieten van 
een speciale rondleiding, met een geleid bezoek aan de mineralogische collecties, de Ra-
man-spectroscoop, de oude mineralogische instrumenten, en als alles meezit zelfs een 
kijkje in de Dautzenberg-bibliotheek ! 
 
Om iedereen toe te laten ook de vaste tentoonstellingen te kunnen bewonderen, spreken 
we reeds af om 10u STIPT aan het ingangsloket van het museum. Na afhandeling van de 
administratie kan iedereen dan vrij ronddwalen in het museum tot 13u. 
 
's Middags is er een lunchpauze voorzien van 12.15 tot 12.45 in de picknickruimte, waar 
20 plaatsen voor ons gereserveerd werden. Het nuttigen van een eigen lunchpakket is en-
kel toegestaan in de picknickruimte. Spijs en drank is ook te koop in het Dino Café. Eten 
of drinken buiten deze zones is niet toegestaan in het museum. 
 
De rondleiding achter de schermen van de Mineralogische Afdeling start om 13.00 aan de 
vestiaire van het museum. Einde van het museumbezoek is voorzien tussen 17u en 18u. 
Wie wil kan daarna nog gezellig samen genieten van een eenvoudige maar authentieke 
Griekse maaltijd. 
 
De inkom van het museum bedraagt 3 euro per < 18 jarige en 6 euro per volwassene. In-
schrijven kan best zo snel mogelijk via e-mail of SMS naar Herwig Pelckmans (zie 
binnenkaft Geonieuws) met de vermelding KBIN + de voornamen van de deelnemers aan 
het bezoek + Griek JA of Griek NEE. Na bevestiging van uw inschrijving dient u tevens 
het juiste bedrag voor uw bezoek VOOR 17 april 2010 over te maken op rekening 979 
6329021 67. Het aantal deelnemers is om praktische redenen beperkt tot 20 personen. 
Zoals gewoonlijk: wie eerst komt, eerst maalt. Snel inschrijven is dus de boodschap ! 
 
Een smaakmakertje vindt u reeds op : 
http://www.natuurwetenschappen.be/science/collections/minerals 
 
 

 

24 april 2010 : KBIN 
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Beurzen en tentoonstellingen 
Periode 23/4/2010 - 18/5/2010 
 
 
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html 
 
23-25/4 US DENVER. Holiday Inn. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E). <mz0955@aol.com> 

www.mzexpos.com/colorado_spring.htm 
24/4 SK BRATISLAVA. Stredisko kultury 1. 9-18 h. Beurs (M-F). <jirkovitalos@centrum.sk> 
24/4 CZ PŘÍBRAM. Dům kultury Příbram, Legionářů 400. 9-14 h. Beurs (M-F-J-E). 

<marcinikova@diamo.cz> 
24/4 DE DRESDEN. TU, Mommsen/Dülferstraße. 10-16 h. Beurs (M-F). 
24-25/4 AT WIEN.  Hilfswerk, Schottenfeldgaße 29. Beurs (M-J). <zanaschkamineralien@a1.net> 
24-25/4 DE ULM.  Donauhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M).  
24-25/5 DE BAD EMS/LAHN. Kursaal, Römerstraße. 10- 17 h. Beurs (M). <bode-verlag@t-online.de> 

www.emser-mineralientage.de 
24-25/4 DE MÜNCHEN. Tonhalle, Kultfabrik, Grafingerstraße 6. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). 

<edelstein-stephan@t-online.de>  www.muenchnerfruehjahrsboerse.de 
24-25/4 DE BAD SÄCKINGEN. Kursaal. Beurs (M-F-J-E). <kupries-dorner@web.de> 
24-25/4 IT NALS. Haus der Vereine, Dr. Gregor-Gasser-Straße 10. Beurs (M). 

<georg.unterrainer@rolmail.net> 
24-25/4 IT PIANEZZA (TO). Salone delle Feste, Via Moncenisio 5. Beurs (M-F-E). 
25/4 DE LAHR.  Sulzberghalle. 10-17 h. Beurs (M). <info@mineralien-freunde-ortenau.de> 

www.mineralienfreunde-ortenau.de 
25/4 AT AMSTETTEN. Johann-Pölz-Halle (Eishalle). 9-17 h. Beurs (M). 
25/4 FR ANGERS (49). Salle Auguste Chupin. 
29/4-2/5 RU SINT-PETERSBURG. Muchina Art School, Solianoy Pereulok 13. <info@gemworld.ru>  

www.gemworld.ru 
30-4/2/5 CZ TIŠNOV. Sokolovna, gymnázium +zákl. škola. 11-19/9-19/9-16 h. Beurs (M). 

<andrej.sucko@wo.cz>  www.mineral-tisnov.wz.cz 
1-2/5 FR SAVIGNEUX (42). Salle polyvalente. Beurs. 
1-2/5 FR GIVENCHY-EN-GOHELLE (62). Salle des fêtes. Beurs. 
1-2/5 FR STELLA-PLAGE (62). Maison du temps libre. Beurs. 
1-2/5 AT BEZAU/BREGENZERWALD. Hauptschule, Brezeggsaal, Platz 138. 10-18 h. Beurs (M-F-J).  
1-2/5 CH BUCHS (SG). Berufsbindungszentrum. Beurs (M-J). <silvio.graessli@bluewin.ch> 
1-2/5 CH LA CHAUX-DE-FONDS. Palexpo. 10-18/10-17 h. <hj.sieber@bluewin.ch>  www.sn-mp.ch 
1/5 DE ILFELD. Harzhotel "Zur Sonne". Beurs (M). <jwesiger@yahoo.de>  www.manganit.de 
1-2/5 AT WIEN. Städtische Schulgebäude, Längenfeldgasse 13. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
1-2/5 DK VISSENBJERG. Fünen-eiland (tussen Middelfart en Odense). Vissenbjerg-Hallerne, 

Indraetsvej. <nordiskstenmesse@hotmail.com>  www.stenmesse-fyn.dk 
2/5 DE AUE/SACHSEN.  Kreiskulturhaus, Goethestraße. 10-16 h. Beurs (M).  
2/5 NL HEERLEN. Corneliushuis, Heulstraat 2. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E) 
7-9/5 IT ROMA. Fiera di Roma, Ingresso Nord. 10-18.30 h. Beurs (M). 

<info@romamineralshow.com>  www.romamineralshow.com 
7-9/5 RO IASI. Beurs (M-J). <info@mineralexpo.eu>  www.mineralexpo.eu 
8-9/5 SL TRZIC.  Sporthal. 9-19/9-18 h. Beurs (M-F). 
8-9/5 FR BLAGNAC (31). Salle Polyvalente Ramier. Beurs. 
8-9/5 FR THOUARS (79). Centre Jacques Prévert. Beurs. 
 

 

MINERANT 2010
8-9 mei 2010 

Antwerp Expo - Jan Van Rijswijcklaan 191 
www.minerant.org/mka 

secretariaat@minerant.org 
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8-9/5 DE ASCHAFFENBURG. Frankenstolz Arena, Seidelstraße 2. 11-17/10-17 h. Beurs (M). 
<peter.loehr@aschaffenburg.de>  www.aschaffenburg.de 

8-9/5 DE ERFURT. Stadtgarten, Dalbergseweg 2 a. Beurs (M).  
8-9/5 CH LUZERN. Lumag-Halle, Allmend. 10-17 h. Beurs (M-F). <hhbuegi@bluemail.ch>  

www.mineralien.ch 
12-16/5 NO  LOM. Fossheim Stencenter. 
15-16/5 DE MOSBACH. Alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J-E).  
15-16/5 DE RIEGELSBERG.  Riegelsberghalle. <galerie-zauberwelt@web.de> 
15-16/5 AT VILLACH. Volkshaus Völkendorf, Neubaugasse 9. Beurs (M-F-J-E). 

<zanaschkamineralien@a1.net> 
15-16/5 IT GENOVA. Cotone Congressi, Porto Antico. 9.30-18 h. Beurs (M-F-J-E). 

<genovamineralshow@libero.it>  www.webmineralshow.com/genova.htm 
15-16/5 FR MONTCEAU-LES-MINES (71). Embarcadère, quai Jules Chagot. Beurs (M-F). 
15-16/5 FR BARCARES (66). Mas de l'Ille. Beurs. 
18/5 DE THEUERN/KÜMMERSBRUCK. Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1. Beurs (M). 

<renate.wise@museumtheuern.de> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen 
 S schelpen E edelstenen MM micromounts 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de 
redactie van Geonieuws, liefst per e-mail. 

De collectie (480 exemplaren) van 
wijlen Jos Botermans wordt tentoon-
gesteld in het bezoekerscentrum De 
Klapekster, Kolonie 41 in Wortel 
(Hoogstraten). 
 
De tentoonstelling loopt nog tot 31 
augustus 2010, en is toegankelijk op 
donderdag, vrijdag en 
zaterdagnamiddag van 13 tot 17 uur, en 
op zondag van 13 tot 18 uur. 
 
Iedereen is welkom, de toegang is 
gratis. 
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Minerals with Belgian Roots, from hopeite 
(1824) to tazieffite (2009) 
Eddy Van Der Meersche, Paul De Paepe en 
Georges Stoops, Academia Press, Gent, 232 p., 
ISBN 978 90 382 1531 0, prijs 30 € + verzendings-
kosten. 
 
Van de meer dan 4000 mineralen hebben er een 
honderdtal een directe relatie met België. Uiteraard 
zijn er eerst en vooral de mineralen met een Belgi-
sche type-vindplaats. De naam verwijst dan vaak 

naar de originele vindplaats, of eert een wetenschapper die actief is/was in de mineralo-
gie. 
 
Anderzijds zijn heel wat mineralen van buitenlandse oorsprong genoemd naar Belgische 
wetenschappers, gezagsdragers en mensen die op een of andere manier een rol hebben 
gespeeld in de geschiedenis van de exploratie van 
Afrika. Nog nooit werden foto's van alle mineralen 
met zo'n Belgische link in één boek verzameld, sa-
men met de biografie van de persoon naar wie het 
mineraal genoemd werd en tal van andere wetens-
waardigheden. Dit boek vult deze leemte op, en 
werpt een nieuw licht op de geschiedenis van de mi-
neralogie in België. 
 
De wetenschappelijke beschrijving van de mineralen 
werd bewust heel beknopt gehouden, omdat dat bui-
ten het opzet van dit werk viel. De gegevens werden 
bij elkaar gezocht via allerlei kanalen, niet alleen we-
tenschappelijke tijdschriften, maar ook ongepubli-
ceerde documenten en diverse archieven. 
 
Je krijgt nu de kans om je persoonlijke exemplaar te 
bestellen door (ten laatste op 12 april 2010) 24 € per 
exemplaar over te maken op bankrekening 
001-0985379-32 
(IBAN BE90001098537932, BIC GEBA BEBB) 
t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-
Waas. 
 
Het boek moet dan wel afgehaald worden op een 
MKA-vergadering of bvb. op Minerant (graag daar-
over een afspraak maken, bij voorkeur via e-mail 
rik.dillen@skynet.be). 

 

Een nieuwe tentoonstelling... 
én een nieuw boek ! 
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De column van Cronstedt 
 
 

The French Blue 
 
Wie niet echt vertrouwd is met 
deze bijnaam, denkt misschien 
dat het hier gaat over die 
prachtige blauwe fluorieten 
van Frankrijk. Mis poes, dit 
onderwerp dekt een veel 
hardere lading ! De "Franse 

Blauwe" gaat evenmin over het blauwtje dat ik 
opliep tijdens mijn veroveringspogingen van die 
leuke Française. Neen, het gaat over die myste-
rieuze, blauwe diamant die uiteindelijk wereldbe-
roemd werd onder een andere naam... 
 
We schrijven 1605, wanneer in Parijs Jean Bap-
tiste TAVERNIER wordt geboren. Als zoon en neef 
van de bekende cartografen Gabriel en Melchior 
Tavernier, raakt hij geïnspireerd door de 
ontdekkingsreizigers en hun exotische verhalen 
die door zijn vader minutieus worden opgetekend. 
Wat voor velen jongensdromen blijven, wordt voor 
deze jonge man werkelijkheid: al snel doorkruist hij 
heel Europa. Tussen 1630 en 1668 onderneemt J-
B niet minder dan 6 reizen naar Perzië en India! 
Zijn lotgevallen overstijgen de meeste sprookjes: 
hij maakt kennis met erg invloedrijke prinsen en 
koningen, handelt in de prachtigste edelstenen en 
flirt met de mooiste Oosterse schoonheden. Veel 
mensen noemen hem zelfs nu nog de grootste 
edelsteenhandelaar aller tijden ! 
 
Op het einde van zijn zesde reis, slaagt hij erin een 
kolossale, blauwe diamant van 116 karaat naar 
Parijs te brengen. De Zonnekoning raakt in de ban 
van deze wonderlijke edelsteen en biedt hem niet 
minder dan 147 kilogram goud in ruil voor The 
Tavernier Blue. Tavernier aanvaardt en als dank 
wordt hij zelfs door Louis XIV tot Baron van 
Aubonne uitgeroepen. Dit is echter pas het begin 

van het verhaal voor 
de diamant zelf, die 
via The French Blue 
uiteindelijk zal eindi-
gen als de Hope dia-
mant, heden ten dage 
nog te bewonderen in 
het Smithsonian Insti-
tution (Washington, 
USA). 
 
Maar The French 
Blue is sinds kort ook 
de titel van een  
 

 
 
historische roman, geschreven door Richard W. 
WISE, een Amerikaans gemmoloog en auteur uit 
Massachusetts. Als fervent wereldreiziger en edel-
stenenhandelaar geraakt ook hij gefascineerd door 
de reisverhalen van Tavernier. Voor dit boek heeft 
de auteur zich vooral gebaseerd op "Les six voya-
ges de Jean Baptiste Tavernier" (TAVERNIER, 
1676) en enkele andere werken van deze nobele 
Fransman. Door zijn literatuurstudie te verweven 
met zijn eigen ervaringen, is WISE erin geslaagd 
een levendige roman te schrijven die de lezer blijft 
boeien en de grens tussen werkelijkheid en fictie 
voortdurend laat vervagen. 
 
Het boek werd in november 2009 uitgegeven door 
de Brunswick House Press en heeft ISBN 978-
0972822367. Met zijn harde kaft en 584 pagina’s is 
het een romannetje van 1.2 kilo! Bovendien is het 
werk geïllustreerd : er staan onder andere enkele 
originele figuren uit Tavernier’s werk in. Nagenoeg 
alle commentaren die ik heb kunnen vinden waren 
uiterst positief. Kortom, een echte aanrader, die 
ook qua richtprijs meevalt: 25 US dollar. Momen-
teel staat ie zelfs in promotie. 
 

Enchanté, ma chérie !    

 
 
 
 
 
Meer info op: 
http://thefrenchblue.com 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hope_Diamond 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Tavernier 
http://www.amazon.com/French-Blue-Richard-W-
Wise/dp/0972822364 
 

[Foto's © Rik Dillen, 1994] 
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Mineraal van de maand 
bafertisiet 
 
 

Rik Dillen 
 
Deze maand komen we nog eens terecht in de wereld van de sorosilicaten, je 
weet wel, silicaten met telkens groepjes van twee SiO4-tetraëders met één ge-
meenschappelijk zuurstofatoom, zodat de formule van het eenheidje Si2O7

6+ 
wordt. 
 
Bafertisiet zit in een select groepje van o.a. 
 
bafertisiet Ba(Fe2+,Mn2+)2TiOSi2O7(OH,F)2 
hejtmaniet Ba(Mn2+,Fe2+)2TiOSi2O7(OH,F)2 
delindeiet (Na,K)3(Ba,Ca)4(Ti,Fe,Al)6Si8O26(OH)14

jinshajiangite BaNaTi2Fe2+
4(Si2O7)2O2(OH)2F 

cámaraiet (*) Ba3Na(Fe2+,Mn)8Ti4(Si2O7)4O4(OH,F)7 
(*) Hier en daar nog gekend als "IMA2009-011" (Sokolova E. et al., 2009) 
 
 

 
Structuur van bafertisiet met TiO6-oktaëders en Si2O7-eenheden. 

Naar Danian et al., 2002. 
 
We zullen je niet vervelen met details over de kristalstructuur. Wie daarover de details wil 
weten raadpleegt best Strunz en Nickel (2001), of, voor nog meer details, Ferraris et al. 
(2008) of Zuming, Y. et al. (1999). 
 
Qua samenstelling is het enigszins vergelijkbaar met taramelliet (Peng Ch'i-Jui, 1959 en 
Fleischer, 1969). Het vormt, zoals een aandachtige lezer als u dat al afgeleid had uit de 
bovenstaande tabel, een reeks met hejtmaniet : als Fe overheerst is het bafertisiet, als Mn 
de bovenhand haalt is het hejtmaniet. 
Bafertisiet is monoklien, ruimtegroep Cm, met als roosterparameters a = 10.60 Å, b = 
13.64 Å, c = 12.47 Å, β = 119.5°, Z = 8. 
 
Het komt voor als korrels in gesteenten, of zelden als tamelijk vlakkenarme rhombische 
tot naaldvormige kristalletjes, lengterichting volgens [100], en wat afgeplat volgens {001}. 
De splijtbaarheid is perfect volgens {001}. De hardheid is ongeveer 5 in de schaal van 
Mohs, en de dichtheid is 3.8. De kleur varieert van rood tot bruin, beige en roze-achtig. 
Bafertisiet is twee-assig negatief. 
 
Bafertisiet komt voor in hydrothermale aders, samen met o.a. aegyrien, fluoriet (denk aan 
de fluor in de formule), bariet (Ba in de formule), bastnäsiet en tal van andere mineralen 
van Ti, Zr en zeldzame aarden. Het kon ook synthetisch bereid worden via een in-de-
proefbuis hydrothermaal proces (Ferraris et al., 2008). 
 
De type-vindplaats is de Bayan Obo afzetting, Darhan Muminggan, Baotou League, Mon-
golië, China. Hoewel deze vindplaats niet bekend in de oren klinkt, gaat het om de groots-



 
Geonieuws 35(4), april 2010  79 

te afzetting van zeldzame-aarden-mineralen ter wereld. De vindplaats werd in 1927 ont-
dekt, en oorspronkelijk ontgonnen voor het aanwezige ijzererts, maar al gauw raakte be-
kend dat het vol zat met zeldzame aarden-mineralen. Niobium-ertsen werden er pas in de 
jaren 50 ontdekt. De schattingen van de voorraden lopen wat uiteen in de literatuur, maar 
er wordt toch gerekend met een slordige 40 miljoen ton ertsen die rond de 5 % zeldzame-
aarden bevatten. Dat is zomaar eventjes een slordige 70 % van de bekende ontginbare 
wereldvoorraad. Voeg daar nog aan toe zowat 1 miljoen ton niobium (uitgedrukt als oxide) 
en als klap op de vuurpijl een kleine 500 miljoen ton ijzererts en meer dan 100 miljoen ton 
fluoriet. 
 
Bayan Obo is voor 12 mineralen de type-vindplaats, waarvan enkele namen mooie. tong-
twisters zijn : aeschyniet-(Nd), bafertisiet, baotiet, cebaiet-(Ce), β-fergusoniet-(Ce), β-
fergusoniet-(Nd), daqingshaniet-(Ce), dingdaohengiet-(Ce), huanghoiet-(Ce), magbasiet, 
zhangpeishaniet. Een mica-mineraal dat pas vorig jaar ontdekt is, wacht nog op een nieu-
we naam, die het voorlopige nogal onpersoonlijke IMA2009-017 moet vervangen. In totaal 
werden er in dit gebied al meer dan 100 verschillende mineralen geïdentificeerd. 
M.b.t. de vindplaats vind je meer informatie via www.mindat.org/loc-720.html. 
 
Een andere beroemde vindplaats is het Verkhnee Espe Massief, Tarbagatai Range, 
Shyghys Qazaqstan Oblysy Oblast'), Kazakhstan, waar het eveneens voorkomt in een af-
zetting van zeldzame aardmetalen. Foto's van een aantal zeldzaamheden van deze vind-
plaats (© Pavel M. Kartashov) kun je bekijken via 
www.mindat.org/gallery.php?loc=18519  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorsnede van een groot 
kristal (12 mm lang !) van 
bafertisiet van het Verkh-
nee Espe massief, verge-
zeld van albiet en 
aegyrien. Gevonden door 
A.V. Stepanov, 
verzameling en foto © 
Pavel M. Kartashov. 

 
Het mineraal van deze afzetting dat op MINDAT nog mysterieus IMA2009-011 wordt ge-
noemd heeft ondertussen ook een naam gekregen : cámaraiet, met als formule 
Ba3NaTi4(Fe2+,Mn)8(Si2O7)4O4(OH,F)7. Op het moment dat je dit leest zal het wellicht op 
MINDAT al aangepast zijn. 
 
Bafertisiet werd ook in Noord-Korea gevonden, in de Abdong (Aptong) Zr-Nb afzetting, 
Pyonggang-gun, Kangwon Provincie. Pavel Kartashov ontdekte op die vindplaats in 2002 
een nog niet beschreven Fe-Ti-silicaat, dat heel goed op bafertisiet lijkt, maar er structu-
reel van verschilt. Eenvoudig gezegd gaat het om een bafertisiet-fase, waarin BaF2 laag-
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jes in de structuur vervangen zijn door watermoleculen. Je kan een foto van dit materiaal 
bekijken via www.mindat.org/min-39454.html (Pavel Kartashov, 2010). 
 
Verder zijn er nog vindplaatsen in Tadjikistan, Canada en Rusland (Lykova et. al. 
(2009). In het Burpala massief, bij de Maigunda rivier, Buriatia, Transbaikalia werd een 
bafertisiet gevonden die ongeveer evenveel mangaan bevat dan ijzer, maar net niet vol-
doende om er een afzonderlijk mineraal van te maken. 
 
In de Verenigde Staten zijn twee vindplaatsen bekend, eentje in Massachusetts, en het 
materiaal dat we deze maand aanbieden komt van de Fountain quarry, Fountain, Pitt 
County, North Carolina, USA. De groeve wordt momenteel (met een paar tientallen an-
dere groeven in de streek) uitgebaat door Martin Marietta Minerals en produceert voor-
namelijk gecalibreerde steenslag. 
 
De bafertisietspecimens die aangeboden worden bevatten lichtbeige tot roze bafertisiet-
aggregaatjes in witte kwarts met zwarte aegyrien. 
 
Historiek 
 
In dit geval was het niet eenvoudig om originele informatie bij elkaar te sprokkelen, want 
het grootste deel van de ontdekkings- en beschrijvingsgeschiedenis speelt zich af in het 
Chinees en het Russisch. Maar dank zij het internet en de hulp van Pavel Kartashov gaan 
stilaan toch ook de wat moeilijker toegankelijke deuren open. 
 
Qua naamgeving is het nog eenvoudig : de naam bafertisiet is gewoon afgeleid van de 
namen van de elementen in de formule : Barium Ferrum Titanium Silicon. 
Zoals stilaan de gewoonte is geworden in dit tijdschrift, moeten we ook voor dit mineraal 
alweer vaststellen dat de oorspronkelijke identificaties, analyses en naamgeving niet van 
een leien dakje zijn gelopen. Dat heeft allicht te maken met het feit dat het ontdekt werd in 
China in de jaren 60, toen die nog niet veel kaas gegeten hadden van IMA-achtige toe-
standen, en ze aldaar aan de lopende band "nieuwe" mineralen uitvonden die dan vaak 
variëteiten bleken te zijn van reeds bestaande mineralen. Zo duiken in de oorspronkelijke 
publicatie mineraalnamen op als feng-huang-shih (dat is een thoriumhoudende variëteit 
van britholiet-(Ce) gebleken), pao-t'ou-k'uang (in latere literatuur niets meer van terug te 
vinden) en shen-t'u-shih (dit is een variëteit van thoriet of thorogummiet). Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat in de databank van de IMA voor dit mineraal geen officieel type-spe-
cimen geregistreerd is. 
 
Bij de beschrijving van bafertisiet van de typevindplaats in Mongolië is in het begin een en 
ander foutgelopen. Semenov et al. (1959) vergaten het fluor-gehalte te bepalen, en na-
men als formule aan BaFe2Ti[Si2O7]O(OH,Cl)2. Toen een paar jaar later, in 1965, ook ba-
fertisiet werd gevonden in het Verkhnee Espe massief in Kazachstan (Yakovlevskaya en 
Mineev, 1965) werd bij de analyse ook F bepaald. De onderzoekers hadden daaruit afge-
leid dat ze een nieuw mineraal ontdekt hadden, namelijk het F-dominant analogon van 
Semenov's bafertisiet uit 1959. Toen ze het type-materiaal opnieuw onderzochten, kwa-
men ze tot de conclusie dat de oorspronkelijke analyse fout was, en dat beide materialen 
volkomen identiek waren (Pavel M. Kartashov, 2010). 
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Het ottréliet mysterie ontrafeld ! 
 
 
 

Herwig Pelckmans 
 
Bij het maken van de webpagina's Dit is Belgisch voor de website van onze club, werd 
mijn nieuwsgierigheid gewekt door wat ik eerst vond (of beter niet vond) over ottréliet. Wat 
volgt is een relaas van een voornamelijk elektronische speurtocht naar de oorsprong van 
de namen van dit mineraal. Mede dank zij Google kon de geschiedenis helemaal uitgespit 
worden en werd het een boeiend verhaal... 
 
Als we kijken naar het lijstje van de mineralen met een Belgische typevindplaats, zien we 
dat ottréliet tot de oudst beschreven soorten behoort. De meeste boeken en websites 
rangschikken het op de vierde plaats, na hopeiet (1823), halloysiet (1826) en willemiet 
(1830). Dat komt omdat de eerste grondige beschrijving van ottréliet pas verscheen in 
1833 (Davreux). 
 
De historiek van de ontdekking van ottréliet in België gaat echter véél verder terug. Als je 
het werk van Davreux erop naslaat, lees je het volgende: 
 
 

 
 
 
"Dit merkwaardig gesteente, ontdekt in Ottré (Groothertogdom Luxemburg) in 1809 door M. 
Dethier, en door deze geoloog ottrélithe genoemd, is een talkachtige leisteen, …" 

 
Nog iets verder in de beschrijving staat: 
 

 
 
 
 
"Deze soort diallage, die door de meeste auteurs ottrélithe en door anderen ourthélithe 
wordt genoemd, werd in 1812 geanalyseerd voor M. Vauquelin, ..." 

 
Uiteraard ligt het dan voor de hand, zich af te vragen waarom iedereen Davreux (1833) 
aanhaalt, als er al een analyse gekend is uit 1812. Dus grepen we naar de meest recente 
Les minéraux de Belgique, om te zien wat Hatert et al. (2002) hierover te vertellen had-
den. In dit boek vinden we in feite de beschrijving van het mysterie : 
 

"L’histoire de la découverte de l’ottrélite en Belgique présente quelques points ob-
scurs. Le minéral a été découvert en premier lieu à Ottré par L.F. Dethier en 1809 
(Dethier, 1818 ; Davreux, 1833 ; de Limbourg, 1886-1887). L’inventeur l’aurait nom-
mé « diallage métalloïde » (de Limbourg, 1886-1887) ou ottrélite (Davreux, 1833), 
mais la publication où apparaissent pour la première fois ces deux noms nous est in-
connue. L’opuscule de Dethier (1818) fait encore mention de diallage métalloï-
de alors que, quelques années plus tard, von Leonhardt (1821) et Haüy (1822) utili-
sent le terme ottrélite, toujours sans références. Signalons en outre que Haüy (1822) 
cite erronément la Saxe comme lieu de découverte." 
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"De geschiedenis van de ontdekking van ottréliet in België vertoont enkele grijze zones. 
Het mineraal werd voor het eerst ontdekt in Ottré in 1809 door L. F. Dethier. De ontdekker 
zou het "diallage métalloïde" of "ottrélite" genoemd hebben, maar de publicatie waarin 
deze namen voor het eerst verschenen, is ons onbekend. Het boekje van Dethier uit 1818 
spreekt nog van "diallage métalloïde", terwijl enkele jaren later zowel Von Leonhardt (1821) 
als Haüy (1822) de benaming ottrélite gebruiken, steeds zonder referenties. Haüy vermeldt 
overigens Saksen als foutieve vindplaats." 

 
In de tweede editie van Les Minéraux de Belgique wordt dus noch de term ourthélite, 
noch de analyse van Louis-Nicolas Vauquelin vermeld. Daarentegen staat er wel in dat de 
eerste publicatie van ottréliet niet gekend is. Dat is sterk ! Zou het echt niet mogelijk zijn 
om die eerste publicatie terug te vinden? Misschien kon ik er wel achter komen, door op 
het internet intensief en doordacht te gaan zoeken… De uitdaging was geboren; het ottré-
liet mysterie schreeuwde om opgelost te worden! 
 
Mijn eerste idee was eens op het web te zoeken naar een boek van Vauquelin. En ja 
hoor, al snel vonden we dat deze wetenschapper de auteur was van de Manuel de 
l'Essayeur, een boek dat ... in 1812 gedrukt was ! Helaas had de inhoud van dat boek 
niets te maken met ottréliet. Een ander bekend werk van deze Franse chemicus, zijn 
Dictionnaire de chimie et de métallurgie, verscheen in 1815. Maar ook in dat boek geen 
woord over ottréliet. Het spoor liep dus dood... 
 
Dan maar verder zoeken met de combinatie Vauquelin en ottrélite. Dat leverde een link 
naar de Description géognostique du Grand-Duché de Luxembourg van Auguste Engels-
pach-Larivière (1828) op, die schrijft : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
"De variëteit diallage lamelliforme, die men de naam ottrélite gegeven heeft, vindt men 
dicht bij Providroux, tussen Ottré en Bihain, ... M. Wolff, naturalist en handelaar te Spa, 
maakte het als eerste kenbaar; hij stuurde een specimen naar M. Vauquelin, die het 
analyseerde ...” 

 
Aha, dat betekent alvast twee dingen. Enerzijds is dit een oudere referentie (1828) dan 
die van Davreux (1833). Anderzijds treedt er een tweede ontdekker van ottréliet op de 
voorgrond; hoogst interessant! Want ook al was deze man geen geoloog, hij had wel de 
tegenwoordigheid van geest gehad en de moeite genomen om zijn onbekend specimen te 
laten analyseren.  
 
De resultaten van die analyse hadden we overigens reeds zien staan in Davreux (1833), 
maar het was pas tijdens het herbekijken van de cijfertjes dat we plotseling zagen dat er 
nog naar een voetnoot verwezen werd, waarin staat: 
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"De analyse hier vermeld, is een letterlijke kopie van diegene die in de brief stond van 18 
maart 1812, die de beroemde Vauquelin had gestuurd naar M. Wolff, natuurschilder te 
Spa." 
 

Verder zoeken met Wolff en ottrélithe leverde echter niets nieuws op.  
 
Zoeken naar de origine van ourthéliet met de term ourthelit daarentegen levert wel en-
kele links op. De oudste vermelding die we vinden zou van 1821 moeten zijn… Inderdaad, 
als we verder surfen zien we op pagina 311 van de Grundriss der Mineralogie van E. F. 
Glocker (1821): 

 
 
 
 
 
 
 

"De ourtheliet, een nog weinig gekend kleinschubbig fossiel uit Frankrijk, mag waarschijnlijk 
ook in de glimmerfamilie, en weliswaar tussen lepidoliet en chloriet ondergebracht worden.“ 

 
Veel meer viel er echter niet te rapen. We zaten in feite weer op een dood spoor ... frus-
tratie alom, uiteraard !   
 
Enkele dagen later nog maar eens zoeken naar oude boeken met ottrélith in, en ... wat 
vinden we daar plots ? Een link naar een Engelstalig werk uit ... 1807 ! Dat is haast onge-
looflijk ! Even nakijken wat er juist staat op pagina 391 van dit werk, A Treatise on Minera-
logy van Shepard... . Mmm, die bijhorende formule ziet er véél te modern uit! Is dit boek 
wel van 1807? Even doorklikken naar de titelpagina en ... nee hoor, dat werk is van 1857. 
Verdorie, wat een adrenalinestoot door ... een foutief jaartal !    
 
Dan maar naarstig verder surfen. Even later vinden we een andere link, dit keer naar een 
Duitstalig werk uit 1809. Dat is wel héél straf ! Ons hart slaat opnieuw sneller ... is dit de 
missing link die we aan het zoeken zijn ? Snel doorklikken is de boodschap! Deze keer 
gaat het over Tschermaks mineralogische und petrographische Mitteilungen, Volume 18, 
pagina 278. De tekst blijkt een artikel van Böhmig, weliswaar over ottréliet en zo, maar 
pas verschenen in 1899! Blijkbaar zijn dus lang niet alle jaartallen die je in Google ziet 
staan even betrouwbaar. Weer mis, poes!   
 
Halsstarrig blijven we verder zoeken. Deze keer met de Duitse benaming ottrelit. Tussen 
de tientallen links duikt Das Gebirge in Rheinland-Westphalen van Jakob Nöggerath op. 
Op het titelblad staat onder de naam van de uitgever, het jaartal 1824. Het boek werd ge-
drukt in het oud-Duits, met die typische gothische letters, waardoor ik het nauwelijks kan 
lezen ! Toch doen we even de moeite om de tekst te overlopen, en ... staat daar nu geen 
referentie naar een ouder artikel over ottréliet? 
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Inderdaad, op pagina 189 staat bovenaan te lezen:  
" [Verder naar Ottrez,] waar we de Ottreliet vonden, (*) ..."  

en het sterretje verwijst naar de voetnoot onderaan de pagina, die we hieronder even on-
vertaald maar wel in een modern lettertype weergeven: 

(*) Karstin ( Otrelit, Abänderung des Schillersteins ) ; vergl- Nöggerath's Beschreib. in Von 
Moll's neuen Jahrb. II. S. 379 f. und daraus in von Leonhard's Taschenb. VII, 2. S. 479. 
Ueber den chemischen Bestand siehe ebendaselbst. VIII, 1. den mitgetheilten Brief von 
Vauquelin." 

 
Bovenstaande is waarschijnlijk net zo'n Chinees voor jullie, als het toen voor mij was. 
Alleszins, wat wel uitermate interessant is, is die verwijzing naar een artikel (?) over ottré-
liet, maar deze keer geschreven als otrelit ! Vermits ik die oude schrijfwijze nog niet eer-
der heb gebruikt als zoekterm, glijden mijn vingers met een zenuwachtige nieuwsgierig-
heid over het toetsenbord. Zou dit ons eindelijk leiden tot de ontdekking van de missing 
link ? 
 
De zoekresultaten zijn alleszins bemoedigend. Speurend naar de oudste referenties, zien 
we 1818, 1814, 1813 en tenslotte zelfs het jaartal 1812 op ons scherm verschijnen. 1812, 
da's toevallig het jaar waarin de eerste analyse gebeurde (zie hoger)! De “oudste link” 
brengt ons naar het tijdschrift Neue Jarbücher der Berg- und Hüttenkunde van Karl Maria 
Ehrenbert Von Moll. Op pagina 379 bevindt zich inderdaad een artikel van "Iohan Iacob 
Nöggerath" uit Bonn, met als titel : "Caracteristic des Karstin's (sogenannten Otrelits) aus 
dem Ourthe - Departement".  
De titelpagina van het tijdschrift laat er geen twijfel over bestaan: dit is het tweede volume, 
gedrukt door de Steinischen Buchhandlung van Nürnberg (Duitsland) in 1812. Bingo !    
 

  



 
86  Geonieuws 35(4), april 2010 

In het artikel zelf lezen we dat 
“Heer I. L. Wolff, een schilder uit Spa, ontdekte dit fossiel op het einde van het jaar 1809. 
Men dacht eerst dat het coccoliet was, maar de kristalvorm en de onsmeltbaarheid van dit 
nieuwe materiaal waren niet verenigbaar met die van coccoliet [een oude benaming voor 
afgeronde pyroxeenkorrels, destijds beschreven door D'Andrada in 1799]. Daarom noemde 
de ontdekker het voorlopig maar otrelit, naar het oord waar hij het voor het eerst gevonden 
had." 

 
Nöggerath vindt die naam overigens niet echt gepast: 

“Om de ondoelmatigheid van [mineraal]namen allerhande tegen te gaan, ben ik geneigd 
[otrelit] te verwisselen met de benaming Karstin te gebruiken, als een klein eerbetoon aan 
G. O. B. R. Karsten, voor zijn verdiensten in de mineralogie.”  

 
Daarna sluit Nöggerath af met de bedenking dat karstin zich zodanig onderscheidt van 
de andere mineralen, dat het zeker zijn eigen plaats zal innemen in de systematische mi-
neralogie. Want: 

"Noch de grote, Franse kristallotoom, noch de Oberbergwerks-Ingenieur Brochant waag-
den het deze substantie onder te brengen bij een ander [mineraal], en waren van mening, 
zoals de heer Wolff me schreef, dat een chemische analyse moest beslissen over de aard 
van het materiaal." 
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Uit het bovenstaande kunnen we dus af-
leiden dat Wolff ook materiaal ter studie 
naar Haüy en Brochant de Villers ge-
stuurd had. Beiden hadden hun naam 
als mineraloog reeds gemaakt in Frank-
rijk; en omdat Haüy vaak kristallen "op-
offerde" om te zien hoe ze opgebouwd 
waren, had hij van zijn collega's de 
spottende bijnaam kristallotoom (= kris-
tallensnijder) gekregen. 
 
Leuk om lezen is overigens de voetnoot 
die onderaan het artikel bij de eerste 
vermelding van Wolff staat: 
 
"Ik kan er niet omheen bij deze gelegenheid 
de verzamelaars het mineralenmagazijn van 
deze man aan te bevelen; men verkrijgt bij 
hem de getuigenissen van het Ourthe-De-
partement, enkelstukken of ganse suites, in 
goed behouden exemplaren en aan 
goedkope prijzen. Brieven aan de heer 
Wolff moeten in het Frans opgesteld 
worden." 
 
Het leidt dus geen twijfel dat deze na-
tuurschilder ook een handeltje dreef in 
Belgische mineralen en gesteenten. In 
feite zouden we zelfs "Nederlandse" 

kunnen schrijven, want in het begin van de 19de eeuw maakte het huidige België immers 
nog een tijdje deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het zou alleszins de moeite lo-
nen deze figuur wat verder uit te spitten, want de kans is zeer groot dat we hier te maken 
hebben met één van de allereerste Belgische mineralenhandelaars ! 
 
Op verzoek van Wolff maakt Nöggerath in 1812 dus de allereerste beschrijving van ottré-
liet, dat hij tevens omdoopt tot "karstin". Op die naamswijziging komt echter al snel een 
negatieve reactie. Zo lezen we in de Allgemeine Literatur-zeitung vom Jahre 1813 op pa-
gina 118 : 
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"... Otrelit. N[öggerath] vindt deze benaming ongepast en wil het karstin noemen. Een meer 
ongepaste benaming had men zich niet kunnen bedenken, want benamingen naar 
personen die met het fossiel niets te maken hebben zijn in strijd met de regels van het 
geven van mineralogische benamingen…" 

 
Wie dit juist geschreven heeft, konden we (nog) niet achterhalen, maar het leidt geen twij-
fel dat deze mineraloog een groot aanzien genoot, want in 1824 gebruikt Nöggerath braaf-
jes ottrelit in plaats van de benaming karstin die hij in 1812 zelf had voorgesteld!  
 
Bij deze is er weer een mysterie uit de Belgische mineralogie ontrafeld. De ontdekking 
van deze eerstbeschrijving is overigens niet zonder gevolgen: vermits kon aangetoond 
worden dat ottréliet reeds in 1812 beschreven werd, komt het automatisch als eerste in 
het chronologisch rijtje van de mineralen met een Belgische typevindplaats. De referentie 
naar Davreux van 1833 dient uiteraard vervangen te worden door de referentie naar Nög-
gerath (1812). De top 3 wordt dan als volgt: 
 

ottréliet Nöggerath 1812 
hopeiet Brewster 1823 
halloysiet Berthier 1826 

 
En de eerste ontdekker van ottréliet ? Wel, ik betwijfel of dat werkelijk Dethier was, zoals 
hij zelf zou geschreven hebben in 1818, negen jaar na "zijn ontdekking" ! Ik vermoed eer-
der dat ook Dethier in 1809 specimen(s) ter studie heeft gekregen van de heer Wolff. Het 
is alleszins een feit dat Wolff heel wat moeite heeft gedaan om zijn onbekende vondst te 
laten identificeren en beschrijven. Zijn specimens werden door hem niet alleen ter studie 
naar Nöggerath gestuurd, maar ook naar tal van andere wetenschappers (zie hoger). 
Voorts werd deze schilder-mineralenhandelaar reeds in 1812 beschreven als de ontdek-
ker van ottréliet (zie hoger). Het ligt dan ook voor de hand dat hij alsnog de eer krijgt be-
schouwd te worden als de man die het allereerste typemineraal van België gevonden 
heeft. 
 
Wordt vervolgd … want het verhaal is nog niet volledig !  
 

[Herwig Pelckmans, 15 januari 2010] 
 
P.S. Volledigheidshalve kunnen we nog vermelden dat het overigens Nöggerath is, die in 
1824 als eerste wetenschapper ottrelit zal schrijven met dubbele 't' (zie hoger). Zowel 
Von Leonhardt (1821) als Haüy (1822) gebruiken in hun werken de vroegere spellingsva-
riant "otrelit" respectievelijk "otrélite". Waarschijnlijk waren geen van beide op de hoogte 
van de gebruiksvriendelijkheid van Google Maps... 
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