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MKA-kalender 
 
 
 
 

Vrijdag 9 januari 2015 

 

 
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, raad-

plegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... 
Mineraal van de maand : phosphohedyphaan - informatie verder in dit nummer.  

 
20.15 h '25 jaar reizen naar de Deccan Traps, India' 
 door Georges Claeys 
 
Op deze avond gaan we mee op excursie naar het exotische India, 
onder de deskundige leiding van ons medelid Georges Claeys. 
Georges gaat reeds 25 jaar op mineralogische reis naar de Deccan 
Traps en heeft dus al heel wat ervaring opgedaan in dit gebied. Hoe 
dit land van contrasten evolueerde van 'enkele zeolietjes uit Poona' tot 
de diverse mineralenvindplaatsen van vandaag, wat de Deccan Traps 
zijn en waarom er zoveel specimens gevonden worden, en welke mi-
neralen deze streek zo bekend hebben gemaakt: Georges zal het ons 
met zijn eigen foto's en veel passie uitleggen en illustreren. Uiteraard 
mag je deze avond niet missen! 

 
 
 

 

Zaterdag 10 januari 2015 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 
'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 9.30 h tot 12 h.  
 
Spectroscopie 
Theo Muller 
 
Een paar maanden terug heeft de MKA een spectroscoop aange-
schaft. We gaan dit apparaat gebruiken tijdens het determinatie-
proces van edelstenen en zelfs mineralen. Op deze vergadering 
geeft Theo Muller daarover een presentatie. Hij bespreekt de wer-
king van de spectroscoop, de basisregels van absorptie en trans-
missie, hoe kleur ontstaat en de interpretatie van de spectra. Deze 
belangrijke lezing met demonstratie van de spectroscoop mag je 
niet missen! 
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Zaterdag 10 januari 2015 
 

 
Cursus kristallografie (sessie 6) in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 13.30 h 
tot 16.30 h (enkel voor ingeschreven cursisten).  
 
Onderwerpen :  
• kristalklassen in het hexagonaal stelsel 
• kristalklassen in het trigonaal stelsel 
• bepalen van kristalklasse of kristalstelsel aan reële kristallen 
• kristallen tekenen met de computer 

 
 
 
 
 

 

Zaterdag 24 januari 2015 
 

 
Vergadering werkgroep 'Micromounts'  in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 
13.30 h tot 16.30 h. 
 
Bariet 
Etienne Mans 
 
We hebben allemaal wel barietkristalletjes in onze verzameling. Laten we eens kijken naar de ver-
schillende vormen, kleuren, insluitsels en begeleidende mineralen die in verschillende vindplaatsen 
voorkomen. Ik denk al zeker aan een aantal Belgische vindplaatsen waar bariet te vinden was of is. 
Mont-sur-Marchienne, Beez, Fleurus, Blaton, Lompret, Chanxhe, Resteigne..., wat natuurlijk niet 
wil zeggen dat we een vindplaats zoals Clara, met zijn vele verschillende barietvormen moeten uit-
sluiten. Breng indien mogelijk je eigen microscoop, micromount-materiaal en mineralen mee. 
Iedereen is uiteraard van harte welkom. 
 

 
 
 
 

De cursisten die zich hebben ingeschreven voor de cursus kristallografie werden per e-mail over deze ver-
gaderingen ingelicht. De cursus is volgeboekt en inschrijven is niet meer mogelijk. 

 

De redactie van Geonieuws en het 
bestuur van de MKA wensen u van harte 
een schitterend en steen-rijk 2015 toe ! 
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MKA-nieuws 
 
 

 
 
Op 24 oktober 2014 overleed in het UZA in Antwerpen ons medelid 
Roland Le Fevere de ten Hove. Hij is net geen 72 geworden. Hij 
kwam geregeld naar de MKA-maandvergaderingen. Langs deze weg bie-
den we de familie ons oprecht medeleven aan. 
 
 

We vernamen ook het overlijden op 17 oktober 2014 van Mevrouw Gaby Mellaerts, echtgenote 
van Raymond Vanderlinden, die velen onder ons kennen als de bezieler van de bekende mineralen-
vereniging van Hannut, de 'Club Hannutois d'Amateurs de Minéralogie et Paléontologie' 
('C.H.A.M.P'). Ook aan Raymond en zijn familie bieden we ons medeleven aan, en wensen hem 
veel sterkte toe in deze moeilijke periode. 
 
 

 
De beide auteurs van dit nieuwe en heel boeiende boek, Bruno 
Van Eerdenbrugh en Jean Detaille, zijn voor de meeste MKA-
leden geen onbekenden. Bruno heeft zelfs al enkele lezingen 
gegeven voor de MKA. In dit boek hebben ze 25 jaar ervaring 
samengebracht op het vlak van de geschiedkundige, mineralo-
gische en geologische aspecten van goud uit Belgische bodem. 
 
Het Franstalige boek met 128 pagina's bevat 92 foto's en 
schema's m.b.t. Ardens goud. Je kan een exemplaar rechts-
treeks bij de auteurs bestellen; de prijs is 22 €. 
 
Wie een exemplaar wenst schrijft 25 € over (verzendingskos-
ten in België inbegrepen) op bankrekening 
BE65 0014 0188 2796 bij BNP Paribas Fortis (GEBABE7BB). 
Voor meer informatie kun je terecht bij Bruno Van Eerden-
brugh (kan zonder probleem ook in het Nederlands !) via 
brunoau9999@yahoo.com 
 
 
 

 
Op zondag 22 februari 2015 organiseert Nautilus-Gent een ruilbeurs in centrum “De Vierschaar” in Sint 
Martens-Latem. Het is de eerste keer dat ze dit organiseren en ze hopen hiermee wat nieuwe mensen 
aan te zetten tot het ruilen van mineralen. Je kan inschrijven voor een maximum van 2 meter tafel te-
gen 2 (twee) € per lopende meter. Inschrijven kan enkel via post of e-mail : 
Tom Costes, Kerkstraat 43, 9830 Sint Martens-Latem- <tom.costes@me.com> 

In memoriam 

Nieuw boek: 'Chercheurs d'or en Belgique' 

Ruilbeurs Nautilus (Gent) 
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Heeft u uw lidgeld voor 2015 nog niet betaald ? Door voor 5 januari 2015 te betalen blijft u Geonieuws toch 
nog zonder onderbreking ontvangen ! 
We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen, meer toelichting vindt u in het novembernummer 2014 : 
 

 Individueel Gezin Inclusief tijdschrift per post : 

België 27-EUR 32-EUR 10x per jaar, incl. verzendingskosten 

Andere 
landen 

34-EUR 39-EUR 10x per jaar, incl. extra verzendingskosten 

27-EUR 32-EUR Volledige jaargang in één zending in november 
IBAN: BE36 7895 8091 0281  -  BIC: GKCCBEBB 

t.n.v. Mineralogische Kring Antwerpen v.z.w. Marialei 43, 2900 Schoten, België 
 
Uw voordelen als lid, o.a. : alle activiteiten van de vereniging (vergaderingen, werkgroepen, uitstappen, 
website,…), tijdschrift Geonieuws; pdf-versie van het tijdschrift steeds in kleur via de website; e-boeken via 
de website; gratis boeken en tijdschriften ontlenen in de bibliotheek; gratis toegang op MINERANT voor leden 
en geregistreerde gezinsleden,… 
 
 

 
 
Op 9 januari 2015 wordt om 20.00 h een algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw ge-
houden in het lokaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem. Enkel de effectieve leden die op 9 januari 2015 in regel zijn met 
hun lidmaatschapsbijdrage 2015 zijn stemgerechtigd. Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan 
zich door middel van een volmacht door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder zijn 
van meer dan één volmacht. De effectieve leden (of hun gevolmachtigde) worden verzocht het aanwezigheidsre-
gister af te tekenen bij de secretaris. 
 
Agenda algemene vergadering 9 januari 2015  
1. Aanpassing statuten i.v.m. de erkenning als “koninklijke maatschappij” (zie Geonieuws 09/2014) 
2. Varia. 
 
Volgens de wettelijke bepalingen i.v.m. de verenigingen zonder winstoogmerk, kan over de wijziging van de statu-
ten enkel gestemd worden op een algemene vergadering waarop 2/3 van de effectieve leden aanwezig of verte-
genwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt, dient een tweede algemene vergadering ge-
organiseerd te worden (waarop dit quorum niet meer van toepassing is).  
 
 
* Volmacht 
 
Formulier (of kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin van de 
algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze tekst wordt aanvaard.  

Ondergetekende (naam en voornaam), ....................................................., effectief lid van M.K.A. vzw, geeft 
hierbij volmacht aan (naam en voornaam), ..................................................... , effectief lid van M.K.A. vzw, om 
in zijn/haar plaats op 9 januari 2015 te stemmen op de algemene ledenvergadering van de Mineralogische Kring 
Antwerpen vzw.  
 

Datum ....../....../............................  Handtekening ..................................................... 

 

Lidgeld 2015 

Algemene vergadering 9 januari 2015 
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Volgens de statuten van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw worden er op de algemene ledenvergadering van 
13 februari 2015 verkiezingen voor de raad van bestuur georganiseerd. 
 
Interesse om MKA-bestuurslid te worden? Vul dan onderstaand formulier in en bezorg het aan de secretaris 
(P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem) vóór 31 januari 2015. De kandidaten dienen effectief lid van de 
vereniging te zijn (of te worden), hun lidmaatschapsbijdrage 2015 betaald te hebben op het ogenblik van de 
kandidaatstelling, en mogen geen bestuursfunctie in een analoge vereniging uitoefenen. 
 
* Kandidatuurstelling raad van bestuur 
 
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, 2650 Edegem, vóór 31 
januari 2015. 

Ondergetekende (naam en voornaam), .............................................. , effectief lid van M.K.A. vzw, stelt zich 
kandidaat voor de verkiezingen van de raad van bestuur op 13 februari 2015. 
 
Datum  ....../....../....................     Handtekening ............................................ 
 
 

 
Op 9 en 10 januari van 14 tot 18 h houdt Georges Claeys (Geonic) een stockverkoop (30 tot 70 % 
korting).  Adres: Vliegpleinkouter 56, 9030 Gent-Mariakerke. 
 www.geonicmineralen.be   -     www.facebook.com/georges.claeys   -    09 2273210 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkiezingen raad van bestuur op 13 februari 2015 

Vraag en aanbod 
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Boekrecensie 
 
 
 
 
 
 

Raymond Dedeyne 
 
ExtraLapis 46 
"Pyromorphit, Mimetesit & Vanadinit" 
Gregor Markl 
Christian Weise Verlag, München, 2014, ISSN 0945-
8492, pp 124, 210 x 295 mm, 700 gram - softcover, 
19,80 Euro (excl P&P) 

 
'Pyromorfit, Mimetesit & Vanadinit' is de titel van het zesenveertigste deel dat binnen de Duitstalige 
reeks extraLapis werd uitgegeven. Het behandelt uitgebreid drie mineralen die zowel chemisch als 
kristallografisch nauw met elkaar verwant zijn - onderlinge overgangsvormen komen dan ook met 
de regelmaat van een klok voor. 
 
Een korte inleiding (4 pp) verduidelijkt de geschiedenis van het trio, waarna uitgebreid wordt inge-
gaan op de nomenclatuur (6 pp) - hier komen o.a. bekende tussenvormen zoals 'endlichiet' en 
'campyliet' aan bod. Vervolgens wordt naar verklaringen gezocht voor het ongewoon gevarieerd 
kleurenpalet binnen deze familie (8 pp). Vorming, ontstaan en stabiliteit zijn als volgende aan de 
beurt (6 pp). Dan volgt nog een uitweiding over 'blaubleierze' - typische pseudomorfosen van 
galeniet na pyromorfiet - en hoe die tot stand komen (6 pp). Hiermee ligt dan de weg open voor 
het omvangrijkste gedeelte van dit werk: een beschrijving van de belangrijkste vindplaatsen 
wereldwijd. 
Hierbij wordt een chronologische sequentie gevolgd: eerst komen de klassieke vindplaatsen voor 
1900 aan de beurt (36 pp); gevolgd door die uit de twintigste eeuw (38 pp) om te besluiten met 
de recentste vondsten uit de eenentwintigste eeuw (12 pp). Uiteraard komen hierbij alle oude en 
nieuwe 'klassiekers' uitgebreid aan bod (Bad Ems, Dry Gill, Roughton Gill, Huelgoat, Apache Mine, 
Bunker Hill, Ojuela, Tsumeb, Mibladen, Taouz, Daoping - om er maar enkele te noemen) - maar er 
werd evengoed de nodige plaats ingeruimd voor minder bekende maar daarom niet minder inte-
ressante vindplaatsen. Dat Duitse locaties hierbij uitgebreid aan bod komen mag ons niet verwon-
deren: dit is per slot van rekening een Duitse editie van de hand van een Duitstalige auteur. Er 
wordt afgesloten met een literatuurlijst (1 pp). 
 
De kwaliteit van wat over de laatste jaren binnen de Duitstalige extraLapis-reeks (D) werd gepubli-
ceerd was eerder wisselvallig - zeker in vergelijking met het langs parallelle lijnen opererende maar 
totaal onafhankelijke (en overigens veel jongere) Engelstalige extraLapis (E) - en demonstreerde 
duidelijk hoe moeilijk het is om tweemaal per jaar een relevant en kwaliteitsvol nieuw deel samen 
te stellen. Met de huidige uitgave hebben ze echter hun vroegere hoogstaand peil teruggevonden. 
 
In tegenstelling met eerdere extraLapis-edities - waar normaliter diverse schrijvers bijdragen aan 
éénzelfde nummer - tekende voor dit werk slechts één auteur, en dat is niet de eerste de beste. 
Prof. Dr. Gregor Markl bekleedt niet alleen de leerstoel voor petrologie aan de universiteit van Tü-
bingen maar is daarenboven ook nog eens een icoon in de wereld van Duitse mineralenverzame-
laars. De pyromorfietfamilie is een van zijn favoriete onderwerpen en daarvan houdt hij er een per-
soonlijke verzameling op na om U tegen te zeggen. Het leeuwenaandeel van de (talrijke!) in dit 
werk geïllustreerde specimens is afkomstig uit die eigen verzameling en die zijn - mede dank zij 
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het uitstekend fotografisch werk van Jeff Scovill, Tobias Weise en Wolfgang Gerber - om van te 
watertanden. Hier is overduidelijk een autoriteit aan het woord die bovendien ook nog eens de 
kunst verstaat om de zaken bevattelijk uit te leggen. De uitgever stelde hiervoor uitzonderlijk ook 
nog eens 124 pagina’s beschikbaar, in plaats van de voor extraLapis tot nog toe obligate 100.  
 
Niettegenstaande de waarschuwing van de auteur dat de betrokken vindplaatsen talrijk zijn (meer 
dan 3000 per januari 2014) en ze bijgevolg onmogelijk alle kunnen behandeld worden, is de lijst 
van wat hij daaruit selecteerde voor bespreking in dit werk bepaald indrukwekkend. Een index 
daarvan zou het boek nog overzichtelijker hebben gemaakt - dit is tegelijk mijn enige suggestie ter 
verbetering! 
  
Voeg bij dat alles nog eens de traditiegetrouw uitstekende lay-out zoals we die van Weise Verlag 
gewend zijn (eerlijkheidshalve dient hier vermeld dat die in het verleden in tegenstelling tot de in-
houd nooit in de verdrukking is gekomen) en het eindresultaat is een goed verteerbare maar toch 
gedegen uitgave die vermoedelijk nog lang als het definitief naslagwerk voor verzamelaars van de 
pyromorfietfamilie te boek zal blijven staan.  
 
Pyromorfiet, mimetiet en vanadiniet zijn, niet in het minst vanwege hun vormen- en kleurenrijk-
dom, mineralen die als geen andere tot de verbeelding spreken. Goede specimens zijn echter zeld-
zaam en (zeer) duur en ontbreken bijgevolg in veel verzamelingen - maar bij gebrek daaraan kun 
je nog altijd wegdromen bij de vele uitstekende foto’s in dit boek.  
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sonite à la mine de Laquorre en 1995 
30-31  La descloizite: d'une 'erreur' de Damour à la 

mine de Laquorre, en passant par Alfred des 
Cloizeaux et Claude Guillemin 

33  Vénézuela: le plus grand cristal d'or natif au mon-
de! 
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34-53  Sainte-Marie-aux-Mines 2014 
 
 SCHWEIZER STRAHLER  48(3), 08.14 
 
2-7  Die schwarzen Anatase aus dem Val Punteglias 
10-15  Mineralogisches Anekdoten- und Erlebnis-

ABS (Teil 2) 
16-17  Bournonit 
18-35  Es ist nicht alles Pegmatit, was so aussieht 
 
 JOURNAL OF THE FMS 2014 (06.14) 
 
5-10  The fluorescence of gypsum from Betekom, 

Flemish-Brabant, Belgium [Axel Emmermann] 
10-15  Radioactivity: -decay and fluorescence 
17-35  Fluorescence survey of Turkish borate mine-

rals - comparative measurements of fluorescence 
spectra of the most important borate mineral spe-
cies  [Axel Emmermann] 

 
 LAPIS  39(6), 06.14 
 
9-11  Rodalquilarit 
12-29  Rodalquilar bei Almeria - Goldbergbau in An-

dalusien 
30/39  Zepteramethyst aus dem Rauriser Tal 
40-47  Bizarre Rauchquarze aus der Mina Pestaren-

ga, Portugal 
48-49  Neue Mineralien aus der Eifel (Calcinaksit; 

Emmerichit; Engelhauptit; Harmunit; Laachit) 
 LAPIS  39(7-8), 08.14 
 
12-15  Mesolith 
16-63  Panasquiera, Portugal: Wolframit, Zinnstein 

und prächtige Apatite 
64-65  Gesteine und ihre Mineralien : der Greisen 
66-68  Seltene Boratmineralien aus der Inneren 

Mongolei, China 
69-75  Sainte-Marie-aux-Mines 2014 
 
 AMERICAN MINERALOGIST  99(7), 07.14 
 
 AMERICAN MINERALOGIST  99(8-9), 09.14 
 
1761-1766  A new biogenic, struvite-related phos-

phate, the ammonium-analog of hazenite 
1767-1773  Chromo-alumino-povondraite, a new mi-

neral species of the tourmaline supergroup 
1783-1787  Beshauite, a new mineral from Mount 

Beshtau, Northern Caucasus, Russia 
 
 MINERALOGICAL RECORD  45(4), 08.14 
 
403-435  The Rubtsovskoe deposit, Altai Krai, Wes-

tern Siberia, Russia 
439-451 Sand calcite from Fontainebleau, France 
457-463  Reconstructing the Cullinan Diamond 
 
 LE CAILLOUTEUX  # 283, 11.14 
 
1-5  Excursion à la carrière des calcaires de la 

Sambre (Landelies) 
 
 

 EXTRALAPIS # 47, 11.14 
 
Themanummer: Namibia 
 
 CAHIER DES MICROMONTEURS #125, 07.14 
 
3-55  La carrière du Rivet, Montredon-Labessonnié 
56-63  Tubulite, un nouveau sulfosel Pb-Ag-S de la 

carrière du Rivet (Tarn, FR) et Bio (Piémont, IT) 
 
 GRONDBOOR EN HAMER  68(4-5), 09.14 
 
Themanummer 'Tussen geologie en archeologie' 

(97 pp.) 
 
 LAPIS  39(9), 09.14 
 
9-11  Imhofit 
12-25  Disthen von der Alpe Sponda, Tessin, CH 
26-39  Sammlerportrait: Terry Huizing 
40-45  Bixbyite aus Utah, USA 
46-48/62  Neue Mineralien (Favreauit; Karenwebbe-

rit; Marshallsussmanit; Meisserit; Belakovskiit; 
Bluelizardit; Nestolait; Ophirit; Paseroit; White-
capsit) 

 
 RIV. MINERAL. ITALIANA 38(3), 09.14 
 
142-169  Miniera di Libiola 
168-177  I minerali del Rio Masarino 
178-181  La fosfosiderite della Malpensata 
182-184  Berthierite (Botro ai Marmi, Campiglia 

Marittima 
186-187  Barite azzurra delle miniere di Brosso 
190-192  Munich show 2013 
 
 MINERALIEN WELT  25(6), 12.14 
 
14-22  Denver 2014 
26-51  Eine mineralogische Reise durch Cornwall 
52-57  Paracelsian - Stiefkind unter der Feldspäten 
58-69  John Schneiders Sammel-Leidenschaft: 

Tsumeb, Namibia 
70-72  Koninckit aus Kärnten 
73-77  Quarze aus Vorarlberg 
78-81  Neufunde aus dem östlichen Bayerischen 

Wald (9) 
82-84  Ungewöhnliche Quarze von Queropalca, Peru 
86-93  Pseudomorphosen des Steigerberges in 

Rheinland-Pfalz 
94-96  Achate von der Schäbischen Alb 
 
 LAPIS  39(10), 10.14 
 
10-13  Lorenzenit 
14-19  Bergkristalle von Klausen in der Moseleifel 
20-27  Die Goldsammlung im Nationalmuseum Prag 

(Teil 1) 
28-35  Diamanten in Borneo 
36-38  Lichtenberg im Frankenwald [malachiet] 
39-40  Schaubergwerk 'Driedrich-Wilhelm-Stollen' bei 

Lichtenberg 
54-63  Tektite aus Westaustralien 
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Mineraal van de maand 
phosphohedyphaan 
 
 
 

Rik Dillen 
 
Eerst een paar details met betrekking tot de schrijfwijze van deze mineraalnaam. Zoals bekend ge-
bruiken we in Geonieuws (op een soepele wijze toegepast) de spelling zoals voorgeschreven in de 
zgn. 'Woordenlijst van de Nederlandse taal'. In die woordenlijst vind je uiteraard termen als calciet 
en kwarts, maar phosphohedyphaan uiteraard niet. Je kunt nu eindeloos discussiëren of je in het 
Nederlands phosphohedyphaan of fosfohedyphaan of fosfohedyfaan schrijft, want daar bestaan 
geen officiële taalregels voor. Persoonlijk gebruik ik normaliter voor dergelijke mineralen een spel-
ling die gewoonweg zo dicht mogelijk aanleunt bij de enige officiële lijst van mineraalnamen, na-
melijk die van de IMA (International Mineralogical Association) - identiek aan wat vermeld wordt in 
de 'Glossary of Mineral Species'. En die is nu eenmaal in het Engels opgesteld. Op die manier zul je 
het minst problemen ondervinden als je met de mineraalnaam in kwestie een en ander wil gaan 
opzoeken in de literatuur of op het internet, en blijft het internationale jargon ten minste enigszins 
consequent. Toegegeven, in dit specifieke geval oogt deze naam-versie complexer dan wanneer 
alle ph's vervangen worden door f'en. 
 
Ons mineraal-van-de-maand is een nieuwkomer binnen een groep die bulkt van in verzamelingen 
heel veel voorkomende mineralen, waarvan enkele opgesomd in het volgende tabelletje : 
 
fluorapatiet Ca5(PO4)3F 
svabiet Ca5(AsO4)3F 
pyromorphiet Pb5(PO4)3Cl 
mimetiet Pb5(AsO4)3Cl 
vanadiniet Pb5(VO4)3Cl 
hedyphaan Ca2Pb3(AsO4)3Cl 
phosphohedyphaan Ca2Pb3(PO4)3Cl 
fluorphosphohedyphaan Ca2Pb3(PO4)3F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lichtbeige kristalletjes van phospho-
hedyphaan van de Root mine Bo-
nanza Hill Mine), Goodsprings Dis-
trict, Spring Mts, Clark Co., Nevada, 
USA. Beeldbreedte ongeveer 4 mm. 
Verzameling en foto 
 Leon Hupperichs. 
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Links: theoretisch kristal van phosphohedyphaan, 
met goed ontwikkelde prismavlakken {1010} (rood) 
en topvlakken {1011} (groen), typerend voor 
het mineraal. De kleine, gele vlakjes zijn van de 
vorm {4151} en vaak slecht ontwikkeld of 
ontbrekend. Getekend met Smorf 
(www.smorf.nl/draw.php) door Herwig 
Pelckmans. 
 
 
 
Rechts: kristaltekening van phosphohedyphaan 

met alle tot hiertoe waargenomen vormen. 
Basisprisma {1010} rood, topvlakken {1011} 

groen, {4151} geel; bijkomende prismavlakken {20,0,20,1} (blauw) en {10,0,10,1} 
(paars). Getekend met KrystalShaper door Herwig Pelckmans 

(naar Kampf et al., 2006). 
 
 
Phosphohedyphaan is een lid van de svabiet subgroep, die op zijn beurt een onderdeel vormt van 
de apatiet supergroep. In het tabelletje merk je duidelijk de verwantschappen tussen de verschil-
lende mineralen: enerzijds kunnen verschillende tweewaardige kationen een plaatsje vinden in het 
kristalrooster (meestal Ca of Pb), maar verschillende anionen zijn mogelijk (fosfaat, arsenaat, va-
nadaat resp. fluor, chloor en hydroxyl). Fluorphosphohedyphaan [in de vroegere nomenclatuur 
phosphohedyphaan-(F)] werd overigens nog maar vrij recent ontdekt (Kampf en Housley, 2011). 
 
Je kan dus phosphohedyphaan beschouwen als afgeleid van pyromorfiet, waarbij systematisch 2 
van de 5 loodionen vervangen zijn door calciumionen. Anderzijds is phosphohedyphaan de fosfaat-
versie van hedyphaan. De formule wordt wel degelijk geschreven als Ca2Pb3(PO4)3Cl, en niet als 
(Ca,Pb)5(PO4)3Cl: de twee calciumionen zitten consequent op specifieke roosterplaatsen, die ver-
schillen van de roosterplaatsen waar zich, even systematisch, de loodionen bevinden. Zeg nooit 
'banaan' tegen een Chiquita . Voor meer uitgebreide informatie over structuur en nomenclatuur 
van de apatiet supergroep verwijzen we naar Pasero, 2010. Specimens van een aantal vindplaat-
sen die al langer bekend waren werden vroeger soms (onterecht) beschouwd als calciumhoudende 
pyromorfiet. 
 
Phosphohedyphaan is hexagonaal, klasse 6/m - dipiramidaal, ruimtegroep P63/m. De roosterpara-
meters zijn a = 9.857 Å, c = 7.13 Å, Z = 2.. 
Prismatische kristalletjes, die qua vorm op pyromorfiet lijken, zijn meestal niet groter dan zowat 
een halve millimeter. Een kristal van een millimeter is al een hoge uitzondering. Ze vormen subpa-
rallelle aggregaatjes, maar zitten meestal compleet onregelmatig verdeeld in clusters (net zoals py-
romorfiet). De kristalletjes zijn vaak dubbelbeëindigd. 
De kleur varieert van kleurloos tot wit, met soms een beige-geelachtig of groenachtig tintje. De mi-
ni-kristalletjes zijn enigszins doorschijnend, en vertonen een glas- tot vetglans (enkel te zien onder 
de microscoop uiteraard). De breuk is min of meer schelpvormig. De streepkleur is wit. De hard-
heid is 4 in de schaal van Mohs, en de densiteit is 5.92 g/cm³. 
 
Het komt voor in de oxidatiezone van sommige Cu-Pb-Ag ertsafzettingen. De typevindplaats is de 
Capitana Mine, in de Copiapó provincie in de Atacama woestijn in Chili, waar een hele rits 
merkwaardige en deels ook zeldzame mineralen gevonden werden. Phosphohedyphaan werd voor 
het eerst gevonden door Robert (Bob) Jenkins, geoloog en fervent mineralenverzamelaar. 
Phosphohedyphaan is nog niet zolang geleden ontdekt, namelijk in 2004. Het is het fosfaat-analo-
gon van hedyphaan, vandaar ook de naam. Hedyphaan op zijn beurt werd in 1830 door Friedrich 
August Breithaupt (denk aan breithauptiet) genoemd naar het Griekse ͑ηδύς (uitgesproken als 'hi-
dus', of 'hedus', vertaling zoet, mooi) en φαίνεσθαι ('fainestai', verschijnen, voorkomen). Letterlijk 
vertaald is het dus iets in de stijl van 'mooi dingetje'. Hedyphaan werd in 1984 uitvoerig heronder-
zocht (en geherdefinieerd) door Rouse et al. 
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Phosphohedyphaan werd tot nu toe beschreven van een vijftigtal vindplaatsen wereldwijd, maar 
ongetwijfeld zal bij nieuwe studies op veel meer plaatsen dit mineraal 'ontdekt' worden (in veel ge-
vallen zal het gaan om calciumhoudende pyromorfiet die bij nader onderzoek phosphohedyphaan 
blijkt te zijn). Het materiaal dat voor het eerst als phosphohedyphaan werd geïdentificeerd komt 
van de storthopen van de hogergenoemde Capitana mine (Chili), maar kon niet in situ terugge-
vonden worden in de mijn. Aan de hand van de matrix is men er wel absoluut zeker van dat het 
om materiaal uit deze mijn gaat, en niet gesteente-afval dat bvb. door onverantwoordelijke verza-
melaars werd gedumpt. Het mineraal wordt op deze plaats vergezeld van kwarts, duftiet en bayl-
doniet. 
 
In Kyzykespe, Balkhash, Karagandy provincie in Kazakhstan komt grijsachtige phosphohedy-
phaan voor in het gezelschap van 'gewone' pyromorfiet' en een calciumhoudende pyromorfiet, en 
ook wulfeniet. 
 
In 2013 werden in ader # 12 in Tadaout, Taouz, Er Rachidia provincie, Meknès-Tafilalet in het oos-
ten van Marokko prachtige grasgroene kristalaggregaten van phosphohedyphaan als overkorsting 
gevonden in het gezelschap van minuscule kwartskristalletjes (zie bvb. 
http://www.mindat.org/photo-580063.html. 
 
In Los Lastonares Mines, Albuñuelas, Granada, Andalusia in Spanje werden witte overkorstingen 
van phosphohedyphaan gevonden, in het gezelschap van descloiziet en wulfeniet. In de La Paloma 
mijn, Zarza la Mayor, Cáceres, Extremadura, Spanje worden soms ook goedgevormde geelachtige 
kristalletjes gevonden. Het wordt ook nog gevonden op verschillende plaatsen in Schotland en 
Cornwall, Groot-Brittannië. In de Verenigde Staten situeren de vindplaatsen van phosphohedy-
phaan zich allemaal in de Far West : California, Arizona en Nevada. 
 
Het materiaal dat we deze maand aanbieden is afkomstig van de Root Mine (alias Bonanza Hill Mi-
ne), ongeveer 12 km ten zuidwesten van Goodsprings, Spring Mts, Clark Co., Nevada, USA. In 
deze mijn (eigenlijk een conglomeraat van drie kleine niet met elkaar verbonden mijnen) werd 
vooral lood en zink gewonnen, met wat zilver, koper en goud als bijproduct. Het primaire erts be-
staat voornamelijk uit galeniet, maar er worden een stuk of twintig interessante mineralen gevon-
den in de oxidatiezone, o.a. beaveriet-(Cu), caledoniet, descloiziet, fornaciet, perroudiet. De eerste 
claim dateert van 1893, maar de meest intensieve ontginningsperiode was 1900-1901. 
 
En blijkbaar zit er nog toekomst in de bodem daar, want in 2011 tekende Redstar Gold Corp een 
overeenkomst met de eigenaars Brocade Metals Corp., waarmee een investering van ongeveer 3.5 
miljoen USD gemoeid is. Kwartsaders met een goudgehalte van ongeveer 10 ppm en een zilverge-
halte van 1500 ppm strekken zich uit over een lengte van meer dan 1 km (Weekes, 2011). 
 
Sinds de officiële publicatie over phosphohedyphaan werden al honderden specimens van (al dan 
niet calciumhoudende) pyromorfiet uit verzamelingen geheranalyseerd en omgedoopt tot phospho-
hedyphaan. 
 
Onderscheid pyromorfiet - phosphohedyphaan [Herwig Pelckmans] 
 
Kristalletjes van pyromorfiet en phosphohedyphaan zijn met het blote oog niet van elkaar te onder-
scheiden: zowel qua kristalvormen als qua kleuren zijn ze elkaars evenbeeld. Ook kristaloptisch 
leunen ze erg dicht tegen elkaar aan (zie tabel): ze zijn allebei éénassig negatief, en hun brekings-
indices liggen niet alleen dicht bij elkaar, maar zijn ook nog zo hoog dat ze evenmin kunnen dienen 
om vlot het onderscheid tussen beide mineralen te maken. Zelfs hun verschillen in brekingsindices 
liggen erg dicht bij elkaar.  
 
Het verschil in densiteit tussen pyromorfiet en phosphohedyphaan is wel vrij uitgesproken (pyro-
morfiet is per kubieke centimeter 1.189 gram zwaarder dan phosphohedyphaan), maar de kristal-
letjes van phosphohedyphaan zijn meestal zo klein dat je met de uitrusting van een doorsnee mi-
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neralenverzamelaar hun densiteit helaas niet zal kunnen bepalen.  
 
Enkel chemisch is er gelukkig enig verschil, omdat phosphohedyphaan naast lood ook calcium be-
vat (zie tabel). Daardoor zal phosphohedyphaan vrij snel uit elkaar vallen (en dan langzaam verder 
oplossen) in verdund HCl, terwijl pyromorfiet nauwelijks enige reactie zal vertonen. Een eigenschap 
die je in combinatie met vergelijkende testen op referentiemateriaal van pyromorfiet en phospho-
hedyphaan, kan gebruiken om toch op een eenvoudige manier het onderscheid te maken tussen 
deze zeer gelijkende mineralen. 
 

 pyromorfiet phosphohedyphaan 
kristalklasse 6/m 6/m 
kristaloptisch eenassig (-) eenassig (-) 
brekingsindex (BI) nω = 2.058 nω = 1.935 

brekingsindex (BI) nε  = 2.048 nε  = 1.928 

verschil in BI ∆n = 0.010 ∆n = 0.007 
densiteit (berekend) 7.109 g/cm³ 5.92 g/cm³ 
formule Pb5(PO4)3Cl Ca2Pb3(PO4)3Cl 
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 De Root mine, Goodsprings, 

Spring Mts, Clark Co., Nevada, USA. 
Foto's  John Cuaresma 

(www.vegasunderworld.com/Root.php). 
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Ottréliet : vermoedelijk het eerste 
'Belgische' mineraal 
 
 
 
Chris Deroo 
 
Zoals wel vaker met mineralen die al langer gekend zijn het geval is, bestaat er heel wat literatuur 
over, waarvan veel werd herschreven en ook overgeschreven, in een aantal gevallen zelfs zonder 
de bronnen te checken, waardoor er een amalgaam is ontstaan, waarin men door de bomen het 
bos niet meer ziet. Met ottréliet was en is het niet anders. Zo wordt er zeer vaak, en niet door de 
eerste de beste, naar publicaties uit 1833 (KBIN) en 1842 (Dana, Hey's, Mindat, Rruff) verwezen. 
Zoiets getuigt op zijn zachtst gezegd van een zekere achteloosheid om niet te zeggen gemakzucht. 
Zo lezen we op de website van het 'Museum voor Natuurwetenschappen' in Brussel over de ont-
dekking van de eerste Belgische mineralen : 'Vóór 1830, tijdens de Hollandse bezetting, deden drie 
mineralogen de eerste ontdekkingen : de Schot David Brewster (°1781 - 1868) beschreef in 1824 
een zinkfosfaat uit de mijn van Altenberg, hopeiet. In 1826 is het de beurt aan de Franse mi-
neraloog Pierre Berthier (°1782 - 1861) om een witte klei uit Angleur te beschrijven, halloysiet, 
terwijl de naar Nederland uitgeweken Franse mineraloog Armand Lévy (°1795 - 1841) een nieuw 
zinksilicaat bestudeerde dat hij willemiet noemde'. Na de onafhankelijkheid volgden de ontdekkin-
gen mekaar op tijdens de hele negentiende eeuw, terwijl in het land vele mineraalexploitaties be-
stonden : ottréliet, mangaansilicaat uit de leisteengroeven van Ottré (1833); […]'. Daarmee wordt 
ottréliet zwaar onrecht aangedaan, want het is heel wat langer gekend en misschien zelfs het eer-
ste 'Belgische' mineraal. 
 
Het was Herwig Pelckmans die in de uitgave van april 2010 van ons zeer gewaardeerde maandblad 
de kat de bel aanbond in een artikel 'Het ottréliet-mysterie ontrafeld', waarin hij op zoek ging naar 
de verschillende bronnen omtrent ottréliet. Wij hebben in de volgende bijdrage getracht zijn bevin-
dingen te bevestigen en waar mogelijk ook aan te vullen. Wat volgt is het verhaal van ottréliet en 
zijn ontdekker(s). 
 
Ottréliet, eerst een gesteente, genoemd naar de vindplaats Ottré. 
 
Die bovenvernoemde publicatie uit 1833 is het 'Essai sur la constitution géognostique de la provin-
ce de Liége' van de Belgische apotheker en natuurkundige Charles Joseph Balthazar Davreux 
(°1800 - 1863). Liége werd inderdaad geschreven met een é, zoals gebruikelijk tot 1946. In dat 
jaar wijzigde een zeer omstreden besluit van de gemeenteraad de schrijfwijze in Liège. De plaatse-
lijke krant, de 'Gazette de Liége', weigert trouwens tot vandaag nog altijd om haar naam aan te 
passen. Dat werk was de prijswinnaar van een wedstrijd, in 1830 uitgeschreven door de 'Académie 
Royale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Bruxelles', met als opdracht 'Faire la description géo-
logique de la province de Liége; indiquer les espèces minerales et les fossiles accidentels que l'on y 
rencontre, avec l'indication des localités et la synonymie des noms sous lesquels les substances 
déjà connues ont été décrites'. 
 
Davreux schreef : 'Le stéachiste [een talkachtig leigesteente] diallagiste, […]. Cette roche remar-
quable, découverte à Ottré (grand duché de Luxembourg) [zie kader volgende blz.], en 1809, par 
M. Dethier [de politicus, lid van het Belgisch Nationaal Congres, en natuurkundige Laurent-François 
Dethier (°1757 - 1843)] et appelée par ce géologue 'ottrélithe', est un schiste ardoise [leisteen] 
plus ou moins talqueux, ordinairement d'un vert-grisâtre ou d'un gris-bleuâtre, quelquefois brunâ-
tre et rougeâtre'. 
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Dat gesteente was echter al heel lang in de streek gekend. Volgens de Belgische historicus Henry 
d'Otreppe de Bouvette in zijn werk 'Le schiste ardoisier d'Ardenne septentrionale du Moyen-Age à 
l'Epoque contemporaine' uit 1976 werd de schist van Ottré reeds door de Romeinen gebruikt zon-
der evenwel te vermelden voor welke doeleinden. Daarna werd het voor lange tijd vergeten om 
opnieuw op te duiken vanaf de XVIe eeuw. Het werd dan gebruikt in de bouw, als dakbedekking en 
als omlijsting van ramen en deuren. De voornaamste toepassing bleek echter het gebruik als graf-
steen. Dergelijke zerken, waarvan de oudste dateren van omstreeks 1740, zijn vandaag nog te 
zien op het kerkhof van Bihain.  
 
Tegenwoordig wordt er nog een zeer zuivere 
schist, die sterk op marmer gelijkt, als decora-
tiemateriaal gecommercialiseerd onder de 
naam 'Ottrélite Impériale'. 
 
Daarna pas een mineraal, even-
eens genoemd naar de vindplaats 
Ottré. 
 
In dat gesteente bevonden zich minuscule, he-
xagonale kristallen van een mineraal dat De-
thier niet nader benoemde : 'au milieu duquel 
se trouvent disséminées, d'une manière irré-
gulière, de petites lames arrondies, rarement 
hexagonal, plus ou moins épaisses de diallage 
[een variëteit van het mineraal diopsied en 
een onderdeel van de diopsied-hedenbergiet-
augiet vaste oplossing in de pyroxeengroep] 
d'un noir brillant, quelquefois brunâtre, à sur-
face plane ou légèrement courbe et à cassure 
matte. L'étendue de ces lamelles ne dépassent 
guère un millimètre et diminue souvent au 
point de les rendre presque invisible. Dans ce 
cas, et lorsque la quantité de ces lamelles de-
vient moins considérable, le stéachiste se divi-
se facilement en feuillets minces, sonores et 
un peu flexible et passe ainsi au schiste ardoi-
se, tandis qu'il devient moins fissile à mesures 
que les lamelles de diallage augmentent de vo-
lume et de quantité. 
Cette espèce de diallage, à laquelle la plupart 
des auteurs ont conservé le nom d'ottrélithe, 
et que d'autres ont appelé 'ourthélite' a été 
analysé, en 1812, par M. Vauquelin [de Franse 
mineraloog Louis Nicolas Vauquelin (°1763 - 
1829)]. […]. Dans la province de Liège, le 
stéachiste diallagique se rencontre entre Lier-
neux et Verleumont et sur plusieurs points de 
chemin de ce hameau au village de Salm-
Château, par celui de la Comté. Cette roche ne 
diffère en rien de celle qu'on rencontre à 
Ottré'. 
 
 
 
 

Ottré ligt vandaag ruim twee kilometer ten noord-
oosten van het centrum van Bihain, zelf sinds 1977 
een deelgemeente van Vielsalm. Hoewel zijn werk 
over de provincie Luik ging, rekende Davreux Ottré 
blijkbaar dan toch tot het Groot-Hertogdom Luxem-
burg. 
Merkwaardig, want op de Europese kaart na het 
Congres van Wenen (26 juni 1815) is duidelijk te 
zien dat Vielsalm en omgeving in de provincie Luik 
liggen. 
 

 
 
Anderzijds werden bij de gemeentelijke hervormin-
gen van 1823 in Luxemburg veel kleine gemeenten 
samengevoegd, waaronder Ottré dat een deel van 
de gemeente Bihain werd. Het plaatsje was in die 
periode blijkbaar letterlijk en figuurlijk een grensge-
val. 
Uiteindelijk verloor Luxemburg, omdat het tijdens de 
Belgische revolutie de Nederlandse koning was blij-
ven steunen, bij het Verdrag van Londen (19 april 
1839), dat de officiële onafhankelijkheid van België 
afkondigde, meer dan de helft van zijn grondgebied 
aan België en ging Ottré definitief tot de nieuwe Bel-
gische provincie Luxemburg behoren. 
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Schist van Ottré, als grafsteen op het kerkhof van Bihain. 
 
 

Auguste Engelspach-Larivière 
(°1799 - 1861) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier krijg je dus grijze haren van. Net in dat ene document, dat verkocht wordt als de geboorteak-
te van ottréliet, staat klaar en duidelijk waar het werd ontdekt en door wie en wanneer het werd 
geanalyseerd. Het vertelt ook dat mineraal eerder werd benoemd. Tja, wat baten kaars en bril… 
 
Eén van die eerdere auteurs was de Frans-Belgische politicus en geoloog Auguste Engelspach-La-
rivière (°1799 - 1861) in zijn werk 'Description Géognostique du Grand Duché de Luxembourg', 
gepubliceerd in 1828 [Ottré lag dus toen toch in het Groothertogdom Luxemburg]. Hierin gaf hij 
een vrij nauwkeurige beschrijving van de vindplaats : 'La variété de diallage lamelliforme, à laquel-
le on a donné le nom d'ottrelite, se trouve près de Providroux [vandaag Provèdroux], entre Ottré 
et Bihain, dans une espèce d'entonnoir où elle se montre d'une puissance de près de trois mètres. 
Sa direction est du Nord-Ouest au Sud-Est. Sa gangue est un talc schistoïde d'un vert-grisâtre, au 
milieu duquel se trouve disséminé  d'une manière irrégulière, le diallage d'une couleur plus foncée 
et d'un éclat métalloïde, offrant également une disposition à la forme hexagonale'. 
 
De ontdekker(s) 
 
Van Davreux vernamen we dat Dethier reeds in 1809 in de omgeving van Ottré een gesteente ont-
dekte, dat hij overeenkomstig 'ottrélithe'  noemde. Dat gesteente bevatte kleine kristallen van een 
mineraal, dat hij als een soort diallaag [een variëteit van diopsied] beschouwde, maar blijkbaar niet 
verder benoemd had. Volgens diezelfde Davreux werd een eerste analyse uitgevoerd door de Fran-
se mineraloog Louis Nicolas Vauquelin (°1763 - 1829). 
 
Dat klopt niet helemaal. Het initiatief voor het onderzoek ging een tijd later uit van een zekere 
Jean-Louis Wolff (°1759 - 1838), een kunstschilder en mineralenhandelaar uit Spa. Deze schreef 
in een brief van 8 november 1811, twee jaar na de ontdekking, aan Dethier : '[…]. En attendant, je 
vous dirai que j'ai reçu en réponse à la lettre, que j'avait ecrit à l'apotecaire d'aix [Aken], que 
n'ayant pu separer les Cristaux de l'ottrelithe de leur gangue et n'a pas oser entreprendre l'analyse 
dont le resultat n'aurait pu qu'être douteux de sorte que nous voila encore à rien de ce coté. Nous 
verons si nous reusirons du Coté de la Prusse [een vreemde laatste zin, die ogenschijnlijk niets met 
het voorgaande te maken heeft, maar hier komen we verder nog op terug]'.  
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Wolff had dus enkele monsters van het mineraal, 
dat hij ottréliet noemde, aan de apotheker van 
Aken laten bezorgen met de vraag deze te deter-
mineren. Die apotheker was de Duitse chemicus 
Johann Peter Joseph Monheim (°1786 - 1855), 
die in 1809 de zaak van zijn vader had overgeno-
men. Helaas bleek Monheim niet aan dat verzoek 
te kunnen voldoen, hij kreeg de minuscule kris-
talletjes niet van de matrix gescheiden. Wolff be-
sloot dan maar een andere bron aan te boren : 
'Je conte aller à Verviers dans quelques jours et 
alors j'arrangerai la chose avec l'ami Haÿe pour 
l'envoi à faire à M. Vauelain'. Het is duidelijk dat 
Wolff hier de Franse geoloog René Just Haüy 
(°1743 - 1822) en de Franse mineraloog Louis 
Nicolas Vauquelin bedoelde. Wolff had dus beslo-
ten om de finefleur van de toenmalige Europese 
mineralogie aan te schrijven. Dat hij bij hen te-
recht kwam, hoeft niet te verwonderen. Monheim 
had van 1806 tot 1808 aan de 'Ecole de Pharma-
cie' in Parijs gestudeerd en was er assistent van 
… Vauquelin geweest. Zo vallen de puzzelstukjes 
netjes in mekaar. 
 
Het feit dat Wolff zich al die moeite getroostte, 
een dergelijke aanpak zou je eerder van een vol-
leerd wetenschapper verwachten, zou er wel 
eens kunnen op wijzen dat hij de ontdekker was, 
zoals hij zelf vermeldde in een onuitgegeven 
werkje 'Premier principe par demande et par re- 
ponse sur l'histoire naturelle' van hem uit 1829 : 

'D[emande]. Quel sont les minéraux que l'on trouve dans les environs de Spa et canton voisins - 
R[éponse]. à ottré on rencontre le talc rayonné, l'Andalousite, le diallage métalloïde nomme l'ottré-
lite, tiré du nom de village d'Ottré, près duquel le Sr. Wolff naturaliste de Spa l'avoit découvert l'an 
1810 [hier laat Wolff het geheugen van Wolff, hij was toen 73jaar, hem in de steek, het was wel 
degelijk 1809] et qui fut analysé l'an 1812 par les savans Vauquelin et Haüy de Paris'.  
 
Het lijkt er dus sterk op dat ottréliet, zoals het bij zeer veel mineralen het geval was en is, door 
een amateur is ontdekt. Dit doet mij denken aan een antwoord van Karlheinz Gerl (°1947) uit 
Oberkotzau, een eminente mineralenverzamelaar met een zwak voor historische stukken en etiket-
ten, toen hij een universiteitsprofessor, die zich laatdunkend over de 'amateurs' had uitgelaten, op 
zijn plaats zette met de woorden : 'Mijnheer, zonder al die amateurs zouden er vandaag maar heel 
weinig mineralen in uw museum staan!'.  
 
Die veronderstelling werd ook ondersteund door een zekere Augus-
tin Joseph Ladrague (°1815), die in 1856 de biografie van Henri-
Louis Wolff (°1822 - 1853), de zoon van Jean-Louis, publiceerde 
in 'Le Quérard, archives d'histoire litéraire, de biographie et de bio-
graphie françaises'. Daarin kwam ook de levensloop van vader 
Jean-Louis ter sprake, waarin deze als ontdekker van het mineraal 
werd voorgesteld : 'Ayant découvert la variété Diallage métalloïde, 
nommé ottrellide, du village d'Ottré, près duquel il la trouva, il en 
adressa un échantillon au célèbre chimiste Vauquelin. Ce dernier 
ayant soumis ce minéral aux lumières de son confrère Haüy, en fit 
connaître l'analyse par une lettre qui est conservée dans les papiers 

Volgens ter plaatse ingewonnen informatie moet 
de type localiteit zich in de zone, waar zich 
vandaag de ‘Carrières et Scieries d’Ottré’ bevindt, 
hebben gelegen. 
 

Carrières et Scieries d’Ottré. 
© Harjo Neutkens, www.strahlenfoundation.com 

Deze groeve, die toebehoort aan de firma ‘Pagani’ 
uit Gouvy, is momenteel echter gesloten en staat 
te koop. Toegang tot de site is dus niet evident. 

Johann PPeetteerr Joseph 
Monheim (°1786 - 1855)



 
22  Geonieuws 40(1), januari 2015 

de la famille. C'est donc encore une des erreurs de la 'Biographie liégoise' de M. de Becdelièvre 
[Antoine Gabriel de Becdelièvre-Hamal (°1800 - 1863)], qui attribue cette découverte à M. De-
thier de Theux'. 
 

Op het eerste zicht lijken er dus twee personen, Dethier en Wolff, in 
aanmerking te komen voor de ontdekking van ottréliet. De kans is 
dan ook groot dat ze beiden bij de vondst betrokken waren. Ze waren 
immers de beste maatjes en, wat mineralen betreft, zowat 'brothers 
in arms'. Samen ondernamen zij tochten in de regio, vaak vergezeld 
van personaliteiten zoals vermeld in de 'Guide des Curieux, qui Visi-
tent les Eaux de Spa', van de hand van Dethier en gepubliceerd door 
Wolff in 1814 : 'Le colonel Gibbs, de Rhode-island, savant minéralo-
giste Américain [de Amerikaanse mineralenverzamelaar Kolonel Geor-
ge Gibbs (°1776 - 1833), de stichter van de 'American Journal of 
Science'], qui a visité plus particulièrement nos volcans étaints des 
environ de la Kyll, dans l'Eiffel, où nous l'avons accompagné en 1805'. 
 
Dit werd trouwens gestaafd door de vermelding van het mineraal in 

een geschrift 'Over Nederlandsche Delfstoffen' van een vooraanstaand Nederlands burger uit Dor-
drecht, de advokaat, notaris en mineralenverzamelaar Peter Steven Schull (°1791 - 1835) gepu-
bliceerd in 1827 in de 'Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen' : 'II. Otrelit. Schitterspaat. 
Diallage metalloïde van Ottré. Kleine helder zwart schitterende blaadjes, glinsterende in eene talk-
aardige steensoort, zoo metaal gelijkend, dat de eerste vinders, de Heeren Wolf van Spa, en De-
thier van Theux, mij verhaalden een nieuw mineraal te hebben gevonden, en hetzelfde ter be-
oordeeling aan Vauquelin zonden, welke, hetzelfde scheikundig ontleed hebbende, het voor Dial-
lage metalloïde verklaarde. De variëteit echter, onderscheidt zich uiterlijk zoo van de overige 
schitterspaatsoorten, dat hetzelve bij de natuurkundigen, den naam van Otrelit bekomen heeft'.  
 
De bewering van Schull is des te geloofwaardiger omdat hij zijn informatie blijkbaar uit de eerste 
hand had. 'MIJ VERHAALDEN' staat er in zijn tekst, m.a.w. hij heeft Dethier en Wolff persoonlijk 
ontmoet en vermoedelijk zijn specimen(s) bij deze laatste betrokken. En ook Dethier gaf een hint 
in die richting, o.m. in de 'Guide des Curieux, qui Visitent les Eaux de Spa' : 'Ottré. […], et roche 
schistotalqeuse à cristaux de diallage metalloïde, que NOUS y avons trouvé depuis peu d'années; 
(cette dernière substance a été analysée et caracterisée par les célèbres Vauquelin et Haüy, qui 
ont bien voulu faire passer le résultat de l'analyse au sieur Wolff  naturaliste)'. Dat laatste bewijst 
o.i. ook nog eens dat Wolff, en niemand anders, met de naam ottréliet op de proppen is gekomen. 
De 1e editie van de 'Guide des Curieux' dateert van 1814, de IIe uit 1818 en in beide uitgaven heeft 
Dethier het nog steeds over 'diallage metalloïde'. Als je een wetenschapper van het kaliber Dethier 
bent en je hebt enige tijd tevoren een nieuw mineraal ottréliet genoemd, dan ben je dat een paar 
jaar later niet vergeten, laat staan dat je een ander, het mag dan nog je beste vriend zijn, met het 
krediet laat lopen ! 
 
Diallage metalloïde - Schillerspath. 
 
En zoals het in de beginjaren van de mineralogie vaak met nieuwe mineralen gebeurde, werden er 
net zoveel meningen en opinies de wereld in gestuurd als er wetenschappers bij betrokken waren, 
wat dan meestal ook resulteerde in een resem namen. Ottréliet, hoewel het door Wolff zeer vroeg 
benoemd werd, was eenzelfde lot beschoren. 
 
Zo contacteerde Vauquelin, toen hij het mineraal toegestuurd kreeg, zijn eminente confrater, de 
Franse geoloog René Just Haüy (°1743 - 1822) en vroeg hem om zijn mening. Waarna hij Wolff 
in een brief van 18 maart 1812 informeerde. Deze werd gepubliceerd in het 'Taschenbuch für die 
Gesammte Mineralogie' van de Duitse mineraloog Carl Caesar Ritter von Leonhard (°1779 - 
1862), uitgegeven in 1814 : 'J'ai soumis aux lumières de mon savant confrère M. Haüy, un 
échantillon du minéral que vous avez eu la bonté de m'envoyer. Voici le résultat de son examen, 

Peter SStteevveenn  SScchull 
(°1791 - 1835) 
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qu'il m'a remis par écrit : Le minéral en petites lames d'un noir bril-
lant qui a été envoyé à M. Vauquelin apartientà la variété de Diallage 
apellée par M. Haüy métalloïde (Schillerstein de M. Werner), d'autres 
l'ont nommé Schillerspath. 
 
Haüy was blijkbaar van mening dat het mineraal sterke gelijkenissen 
vertoonde met een mineraal dat hij 'diallage métalloïde' - en de Duit-
se mineraloog Abraham Gottlob Werner (°1750 - 1817) 'Schiller-
spath' - had genoemd en waarmee vermoedelijk een pyroxeen werd 
bedoeld : 'La gangue est un talc schisteux, auquel le mélange de la 
diallage paroit avoir communiqué une certain âprété. Telle est l'opi-
nion de M. Haüy sur un minéral que les savans de votre pays ont re-
gardé comme une espèce nouvelle'. Vooral de laatste zin is merk-
waardig. Wie waren 'die wetenschappers uit uw land', die het als 

een nieuw mineraal beschouwden ? Dethier ? En wie nog meer ? 
 
Vauquelin van zijn kant verrichtte het gevraagde onderzoek en besloot, na een chemische analyse, 
dat het mineraal wel degelijk interessant was, maar vermoedelijk geen nieuwe soort vormde : 'La 
substance de ce fossile étant évidemment formée de plusieurs corps différens, la chimie ne parais-
soit en état de pouvoir répandre une grande lumière sur l'hypothèse, qui la considère comme une 
espèce nouvelle, cependant j'ai cru devoir le soumettre à l'analyse. Voici les résultats qu'elle ma 
fournis sur cent parties : 
Silice 62 
Alumine 15 
Fer et manganèse oxides 13 
Magnésie  8 
 98 
Perte   2 
 100 
Vauquelin baseerde zijn mening op de aanwezigheid van een aan-
zienlijke hoeveelheid magnesium: 'La présence de la magnesia dans 
cette pierre est favorable à l'opinion de M. Haüy qui regarde sa gan-
gue comme un talc schisteux, puisque ce dernier contient de la mag-
nésie. Quoiqu'il ne paroit pas former uns espèce particulière, le mi-
néral n'est pas moins intéressant, même d'après l'aveu de M. Haüy, 
qui est fort aise d'en posséder un morceau'. Men vermoedt dat het 
hoge gehalte aan magnesium veroorzaakt werd door een verontrei-
niging afkomstig van het moedergesteente, waardoor Vauquelin waarschijnlijk op het verkeerde 
been kwam te staan. 
 
Karstien. 
  
En dan plots in 1812 verscheen uit het niets een beschrijving 'Caracteristic des Karstin's (soge-
nannten Otrelits) aus dem Ourthe-Departement' van de Duitse geoloog Johann Jakob Nöggerath 
(°1788 - 1877) in het 'Neue Jarbücher der Berg- und Hüttenkunde'. Had Wolff op twee paarden 
gewed en ook Nöggerath gecontacteerd ? 
 
Blijkbaar wel en die vreemde laatste zin 'Nous verons si nous reusirons du Coté de la Prusse' in 
Wolff's brief (blz. 3) blijkt ineens wel steek te houden. De 'Pruis' was niemand minder dan Nög-
gerath. En deze laatste bedankte hem dan wel op een zeer bijzondere manier door de beschrijving 
van het mineraal zelf uit te brengen en het meteen ook maar een eigen naam te geven : 'Herr I. L. 
Wolff, Maler in Spa auf dessen Auffoderung ich gegenwärtige Caracteristic nach einer zahlreichen 
von ihm erhaltenen Suite entwarf, entdekte gegen das Ende des Jars 1809 dises Fossil, welches 
man anfänglich für Coccolit [blijkbaar had iemand ottréliet in eerste instantie voor coccoliet, een 
korrelige variëteit van het mineraal diopsied, die wat ijzer bevat, gehouden, maar wie ?] den an-

RReennéé  JJuusstt  HHaaüüyy  
((°°11774433  --  11882222))  

Louis Nicolas Vauquelin 
(°1763 - 1829) 
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gesprochen hatte. 
Jedoch überzeugten die Cristallform 
und die gänzliche Unschmelzbarkeit 
vor dem Blaseror bald hinlänglich, daß 
es bei dem coccolite seine Steile nicht 
finden dürfe. Daher belegte den Ent-
decker dasselbe provisorisch mit dem 
vom Geburtsorte entlenten Namen 
Otrelit, den ich hier mit der Benennung 
Karstin um so eher zu vertauchen 
geneigt bin, weil das Unzwekmäßige 
von Namen jeder Art nicht allein hinrei- 
chend gefüllt wurde, sondern auch dem 
verewigten Herrn G. O. B. R. Karsten 

[de Duitse mineraloog Dietrich Ludwig Gustav Karsten (°1768 - 1810). De afkorting GOBR slaat 
op Karsten's functie 'Geheimer OberBergRat', een ambtenaar belast met de ontwikkeling van de 
mijnbouw en de opleiding daartoe] dadurch eine kleine Erenbezeugung für seinen anerkannten 
Verdienste um die mineralogische Wissenschaft dargebracht wird. 
 
Nöggerath beschreef ottréliet als : 'Rabenschwarz ins Grüne fallend. Als ser kleine runde Tafel cris-
tallisirt, einem unvollkommen und unbestimmt krummschiferigen Thonschifer [Schalie, een sedi-
mentair gesteente bestaande uit geharde, geconsolideerde klei] von grünlichgrauer Farbe häufig 
und zimlich gleichförmig eingewachsen. […]. Vorkommen. In der Urschifer-Formation [Cambrisch 
leigesteente] der Ardennen, bei dem Dorfe Otre, auf der Grenze des Ourthe mit dem Wälder De-
partement [een Frans departement (1795 - 1814), dat grotendeels uit de provincie Luxemburg, 
een deel van het Groothertogdom Luxemburg (Echternach) en enkele Duitse kantons (Bitburg en 
Arzfeld) bestond], wurde den Thonschifer [leisteen], an zwei Orten auf einem Gebirgsrücken in 
halb viertelstündiger Entfernung angetroffen. 
 
Nöggerath was er van overtuigd dat Karstien zich zodanig van de andere mineralen onderscheidde, 
dat het zeker een eigen plaats zou krijgen in de systematische mineralogie : 'Der Karstin hat so vil 
Eigenes und Ausgezeichnetes vor allen bekannten Mineralien, daß er sicherlich in der Folge eine 
eigene Stelle in unsern Mineralsistemen einnehmen wird. Weder der große französische Cristallo-
tom [van het Griekse '' en '' wat 'kristal' en 'snijden' betekent, een verwijzing naar 
het feit dat Haüy vaak de kristallen die hem ter beschikking stonden, opofferde], noch der Ober-
bergwerks Ingenieur, Herr Brochant [de Franse mineraloog en geoloog André Jean-François Marie 
Brochant de Villiers (°1772 - 1840)], wagten die Substanz einer andern beizuordnen, und glaub-
ten, wie mir Herr Wolff schreibt, über dessen Natur der chemischen Analise die Entscheidung über-
lassen zu mussen. Zubedauern ist es, daß nur die vorstehenden Merkmale bei der Kleinheit der 
Cristalle anzumitteln sind; jedoch scheint die Spec. Schwere beträchlicht zu seyn, […]'. 
 
Maar niet iedereen kon zich daarmee verzoenen. 'Hoe kun je nu een mineraal benoemen naar 
iemand die er in de verste verte niets, maar dan ook niets, mee te maken heeft', klaagt een zekere 
Stein in de 'Allgemeine LiteraturZeitung' [een wekelijks informatieblad met een aanzienlijke oplage, 
dat van 1785 tot 1849, kritische recensies over literatuur- en wetenschappelijke werken bracht] 
van februari 1813 in zijn bespreking van Noggerath's werk' : '7) Charakteristik des Karstins (Otre-
lits) aus dem Ourthe departement. Diese zu Otre auf den Ardennen in Thonschiefer gefundene 
Fossil ist noch nicht hinlänglich untersucht. Der Vf. weiß ihm daher auch keinen Plaz im Mineral-
systeme anzuweisen. Der entdecker, Hr. Wolf, nannte es nach seinem Fundorte Otrelit. Herr N. 
[Nöggerath] findet diese Benennung unschicklich, und will dasselbe zum Andenken Karstens, Kar-
stin genannt wissen. Eine unschicklichere Benennung hätte aber fürwahr ausgefonnen werden kon-
nen; denn die Benennung nach Personen, welche mit dem Fossil gar keine Berührungspunct ha-
ben, streiten durchhaus wieder die Regeln der mineralogischen Namen-Bildungskunst. Weit besser 
wäre der Name Wolfin oder Wolfit gewesen. Denn kann man ein Fossil nicht nach ein hervor-
stehenden Eigenschaft benennen, so ist die Benennung nach dem Entdecker, oder wenn dieß nicht 

Johann Jakob Nöggerath 
(°1788 - 1877) 

Dietrich Ludwig Gustav 
Karsten (°1768 - 1810)
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thünlich seyn sollte, nach dem ersten Fundorte allemal die Zweck-
mäßigste. 
 
Tot slot kreeg Nöggerath nog een goede raad 'schoenmaker blijf bij 
je leest' mee : 'Ueberhaupt sollten die Dilletanten nicht jedes ihnen 
Subjectiv unbekannte Fossil für ein objectiv unbekanntes halten, son-
dern mit Bescheidenheit den Ausspruch der Kenner abwarten, und 
diesen auch das Namen-Bildungsgeschäft überlassen'. Wie die Stein 
was, is niet meteen duidelijk, maar het moet in elk iemand geweest 
zijn die vertrouwd was met de mineralogische nomenclatuur. 
Bovendien moet hij ook enig aanzien hebben genoten, want de bood-
schap bleek wel degelijk te zijn aangekomen. Een ernstige kandidaat 
is de uitgever van wetenschappelijke werken uit Nürnberg, Johann 
Adam Stein, die o.m. ook de 'Neue Jahrbücher der Berg- und Hütten-
kunde' uitgaf, wat al veel zou verklaren. 
 
Nöggerath stribbelde nog eventjes tegen door in 1824 in zijn werk 
'Das Gebirge in Rheinland-Westphalen nach mineralogischem und 
chemischem Bezuge' in een voetnoot van het hoofd stuk 'Eine geo-
gnostische Beobachtungen in den Ardennen angestellt…, aus Briefe 
von Hr. H. von Dechen [De Duitse professor mijnbouw Ernst Heinrich 
Carl von Dechen (°1800 - 1889)] nog eens naar zijn 'Karstin' te 
verwijzen, maar in de tekst zelf hield hij het braafjes bij ottrélit ! : 
'Mons 28ten März 1823. […] Weiter nach Ottrez, wo wir den Ottrelit* 
fanden. (*Karstin, Otrelit, Abänderung des Schillersteins, …)'. 
 
Al kon hij zich verschuilen achter het feit dat het mineraal als 'Ottrelit' 
in von Dechen's brief vermeld werd. Dit wees er alleszins op dat 

ottréliet op dat moment aanvaard was in mineralogische kringen. Mogelijk heeft ook het feit dat er 
in 1813 door de Oostenrijkse geoloog en mineraloog Wilhelm Karl Ritter von Haidinger (°1795 - 
1871), een mineraal als 'Karstenit', werd beschreven, zodat Karsten toch een mineraal met zijn 
naam kreeg, hiertoe bijgedragen. 
 
Helaas bleek al gauw dat het nieuwe karsteniet identiek aan anhydriet was en kon Karsten, zij het 
postuum, voor de tweede maal op korte tijd een mineraal op zijn buik schrijven. Voor zover be-
kend is er tot hiertoe geen derde poging ondernomen. 
 
Ourtheliet. 
 
Maar het kon nog wel degelijk de verkeerde kant op gaan. Zo verscheen in 1821 de 'Grundriß der 
Mineralogie' van de Duitse geoloog en mineraloog Ernst Friedrich Glocker (°1793 - 1858). Daarin 
vermeldde deze het mineraal als : 'Ourthelit, ein nog wenig bekanntes feinschuppiges Fossil aus 
Frankreich möchte vielleicht auch in die Glimmerfamilie und zwar zwischen Lepidolith und Chlorit 
zu stellen seyn'. 
 
Dat was er tenminste nog eens deftig met zijn klak naar gegooid. Alles wat er in die ene zin ook 
maar verkeerd kon zijn, was er dan ook verkeerd aan. Glocker had blijkbaar wel de klok gehoord, 
maar niet het minste idee gehad waar de klepel hing. Zo kun je 'Ourthelit' nog als een misverstand 
of een verschrijving beschouwen - er is immers weinig verschil met ottréliet en bovendien maakte 
het plaatsje Ottré ooit deel uit van het Franse Ourthe Departement - maar dat het plaatsje onder-
tussen al zo'n zes jaar in het 'Verenigd Koninkrijk der Nederlanden' lag, was Glocker klaarblijkelijk 
ook ontgaan. 
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De beschrijving. 
 
Daarna is het, na de hiervoor aangehaalde bijdrage van Davreux uit 
1833, wachten tot 1842, toen de Franse kristallograaf en mineraloog 
Alfred Louis Olivier Legrand des Cloizeaux (°1817 - 1897) en de 
Franse mineraloog Augustin Alexis Damour (°1808 - 1902), die 
blijkbaar in de mening verkeerden dat ze eindelijk een al lang gekend 
mineraal beschreven. Dat misverstand was vermoedelijk op de reke-
ning van hun collega Haüy te schrijven, die in zijn 'Traité de Miné-
ralogie' van 1822 het volgende de wereld had ingestuurd : 'M. Leon-
hard est le seul auteur qui ait parlé jusqu'ici de cette variété, qu'il a 
cité dans son 'Traité de Minéralogie' comme appartenant au Schiller-
spath'. Hij wist er nog bij te vermelden dat : 'La série […] se termine 
par le noir foncé, qui caractérise une variété à laquelle on a donné le 
nom d'otrélite, tiré de celui d'un village de Saxe près duquel on le 
trouve'. 
 
Het kan haast niet anders of Haüy, die op dat moment aan het einde 
van zijn leven, waarvan hij de laatste jaren in zeer penibele omstan-
digheden had doorgebracht, was, werd hier door zijn geheugen in de 
steek gelaten en was wellicht serieus het noorden kwijt. Het resul-
taat was helaas dat er een hoop onwaarheden de wereld werden in-
gestuurd. 
 
Des Cloizeaux en Damour kweten zich evenwel uitstekend van hun 
taak en zorgden voor een complete beschrijving van het mineraal, 
'De l'Ottrelite, nouvelle espèce minerale', dat gepubliceerd werd in 
de 'Annales des Mines' : 'L'ottrélite était connue depuis longtemps 
dans la plupart des collections de minéralogie; mais comme on n'en 
possédait aucune description, elle était reléguée parmi les matières 

incertae sedis : quelques personnes la plaçaient à la suite des diallages. Elle a reçu son nom 
d'Otrez, petit village peu éloigné de Stavelot, à la limite des provinces de Luxembourg et de Liége 
près duquel on la trouve. La grande abondance avec laquelle cette substance est répandue dans 
les schistes d'Otrez et de quelques localités environnantes, et le peu de ressemblance que j'ai cru 
remarquer entre ses caractères extérieurs et ceux de tous les minéraux à ma connaissance m'ont 
fait penser que sa détermination comme espèce minérale pouvait offrir quelque intérêt. […]. 
Voici d'abord les principaux caractères de cette substance : Elle se trouve en petits disques plats, 
de 1 à 2 millim. de diamètre, et dont l'épaisseur ne dépasse pas 1/2 millim. Ces disques sont enga-
gés avec tant d'adhérence dans le schiste argileux qui leur sert de gangue, que, malgré le grand 
nombre de pièces que j'ai isolées, il m'a été impossible de déterminer leur forme : tout ce qu'on 
peut apercevoir c'est qu'ils appartiennent à un prisme hexagonal ou à un rhomboïde trèsaigu tron-
qué profondément par un plan perpendiculaire à l'axe et comprimé suivant ce plan. 
La couleur de l'ottrélite est le gris noir un peu verdâtre; cette couleur est surtout visible sur les 
fragments minces qui sont translucides. La poussière est d'un vert pâle. Le seul clivage qu'on ob-
serve divise assez facilement les petits disques parallèlement à leurs bases : celles-ci sont légère-
ment ondulées, mais brillantes. 
 
Dans les autres sens la cassure est inégale, terne, légèrement grenue. Elle raye difficilement le ver-
re. La pesanteur spécifique est de 4,40. M. Damour a fait deux analyses de l'ottrélite, voici les ré-
sultats qu'il a obtenu :          I                       II 
Silice 0,4352 0,4334 
Alumine 0,2389 0,2463 
Oxyde ferreux 0,1681 0,1672 
Oxyde manganeux 0,0803 0,0818 
Eau 0,0563 0,0566   
 0,9788 0,9853 
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D'où l'on peut déduire la formule : 2Al2O3.SiO3 + (FeO,MnO)3Si2O3 + 2H, qui ne l'entre dans aucu-
ne des espèces de silicates alumineux connus jusqu'à ce jour. 
 
Opmerkelijk is dat Damour net als eerder Vauquelin ook mangaanoxide (zo'n 8%) maar in tegen-
stelling tot deze laatste geen magnesium aantrof. Op grond hiervan waren des Cloizeaux en Da-
mour dan ook van mening dat ze met een nieuw mineraal te maken hadden. 
 
Een omstreden mineraal. 

 
Vanaf dat moment was de status van ottréliet omstreden. Sommigen 
beschouwden het als een nieuw mineraal, anderen waren er van 
overtuigd dat het een reeds bestaand mineraal betrof. De eerste die 
roet in het eten gooide, was de Amerikaanse mineralenverzamelaar 
Francis Willis Alger (°1807 - 1863) toen hij in januari 1846 in een 
vergadering van de 'Boston Society of Natural History' enkele nieuwe 
mineralen, waaronder ottréliet, voorstelde. 
 
Alger was van mening dat ottréliet identiek was aan het mineraal 
'Phylliet' [een Al-silicaat van IJzer, Magnesium en Kalium], in 1828 
beschreven door de Schotse geoloog en chemicus Thomas Thomson 
(°1773 - 1852), waarna hij pleitte om deze naam de voorkeur te 
geven : 'Ottrelite, of MM. Desclozeaux and Damour, identical with 
Phyllite, of Dr. Thomson. This fact was pointed out by M. A[lger] on 
the grounds of similarity in chemical composition, as well as in physi-
cal and crystallographical characters, so far as these latter have 
been determined. They both occur in small disks or plates, very thin, 
and the most perfect of them having the form of compressed or flat-
tened rhomboidal tables. 
 
A specimen of Ottrelite, which he had received from Mr. Markoe [de 
Amerikaanse advokaat en mineralenverzamelaar Francis Markoe Jr. 
(°1801 - 1871/2)], and another of Phyllite, from the hands of Prof. 
Nuttall, [de Amerikaanse botanicus, ornitholoog en geoloog Thomas 
Nuttall (°1786 - 1859)] enabled Mr. A[lger] to compare them care-
fully with each other; and he had no hesitation in declaring them to 
be the same mineral. […]. The name Ottrelite should give place to 
that of Phyllite, on the ground of the priority of the latter, and be-
cause it expresses so well the ordinary appearance of the mineral. 
Brooke [de Engelse mineraloog en kristallograaf Henry James Broo-

ke (°1771 - 1857)] had supposed Phyllite to be identical with Gigantholite [een variëteit van het 
mineraal piniet, dat nu als groepsnaam wordt gebruikt voor een aantal gehydrateerde Al-silicaten]. 
If we compare the analyses of Gigantholite and Ottrelite, their identity is much more clearly 
shown, so that it would appear that all three should be classed together'. 
 
De Franse petrograaf, vulkanoloog en mineraloog François Antoine Alfred Lacroix (°1863 - 1948) 
beschouwde in 'Les Minéraux des Roches', een werk dat hij in 1886 samen met de Franse wiskun-
dige, mineraloog en kristallograaf Armand Serve-Dieu Abailard Lévy (°1844 - 1911) uitbracht, 
ottréliet dan weer als identiek aan het mineraal chloritoïd : 'L'ottrélite, la masonite [een onzuiver 
chloritoïd], la phyllite, la vénasquite [een twijfelachtige variëteit van chloritoïd], la sismondine [een 
magnesiumrijke variëteit van chloritoïd], sont identiques au chloritoïde'. 
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Die welles-nietes situatie bleef lange tijd bestaan en was o.m. in 
1896, toen de VIe editie van 'The System of Mineralogie' van de 
Amerikaanse mineraloog James Dwight Dana (°1813 - 1895) ver-
scheen, nog steeds niet uitgeklaard : 'Composition, for Ottrelite per-
haps H2(Fe,Mn)Al2Si2O9. The formula however is doubtful because of 
the difficulty of obtaining pure material, free from inclusions, for ana-
lysis […].Phyllite may prove to belong to chloritoïd (masonite) al-
though the only analysis given brings it nearer to typical Ottrelite. As 
already remarked, analyses separate Chloritoïd and Ottrelite widely, 
and the assumption that this is due to impurity of the material analy-
zed does not appear justified. At present it is impossible to decide to 
which species much so-called ottrelite belongs'. 
 
De Duitse mineraloog en kristallograaf Carl Adolf Ferdinand Hintze 
(°1851 - 1916) beweerde dan weer in zijn 'Handbuch der Minera-

logie' uit 1897 dat hem geen analyses van chloritoïd, met meer dan 1,3% mangaanoxide, bekend 
waren. In veel chloritoïden was het volgens hem zelfs amper aanwezig. Daarom stelde hij voor om 
de naam ottréliet voor te behouden voor chloritoïden die veel mangaanoxide en weinig of geen 
magnesium bevatten : 'Für typischen Ottrelith kann übrigens ein beträchtlicher Mangangehalt als 
charakteristisch ansehen werden'. 
 
Ook de Amerikaanse chemicus Frank Wigglesworth Clarke (°1847 - 1931) was er in 1920 in zijn 
'The data of geochemistry' nog niet uit. In het hoofdstuk 'Metamorphic rocks' klonk het zo : 'With 

more iron and possible hydratation, schists are formed containing 
chloritoïd and ottrelite. Chloritoïd has the formula H2FeAl2SiO7; but 
that of ottrelite is not certain. The best evidence goes to show that 
the two minerals are alike in type, except that chloritoïd is an 
orthosilicate and ottrelite a trisilicate. On this supposition the two, 
formulae become : 
 
     AlO2Fe.SiO4.AlOH.H AlO2Fe.Si3O8.AlOH.H 

Chloritoïd Ottrelite 
 

Magnesium may replace iron to some extent, and in the Belgian Ot-
trelites manganese plays a similar part'. 
 
Enige duidelijkheid kwam er pas in 1960 toen de Canadese geoloog 
Laurence Bowes Halferdahl (°1930 - 1998) de chloritoidgroep, 
waartoe ottréliet behoort, aan een diepgaander onderzoek onder-
wierp. De resultaten daarvan 'Chloritoïd, its composition, X-ray and 
optical properties, stability, and occurrence' werden o.m. gepubli-
ceerd in het jaarboek 1960 van het 'Carnagie Institution of Washing-
ton'. 
 
Halferdahl vernieuwde de nomenclatuur van de groep, en behield ot-
tréliet als naam voor de mangaanhoudende [Mn(Al,Fe3+)2SiO5(OH)2] 
eindfase :'The nomenclature of the chloritoid group, which includes 
ottrelite, is reviewed. Five new chemical analyses, and all published 
analyses that are considered reliable, indicate that the chloritoid 
group can be represented by the general formula H2FeAl2SiO7 with 
up to two-fifths of the ferrous iron replaced by magnesium, up to 
one-sixth by manganese, and up to one-seventh of the aluminum 
replaced by ferric iron'. 
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Uiteindelijk was het de Belgische mineraloog André-Matthieu Franso-
let (°1947), die in 1978 ottréliet definitief als een mangaanhoudende 
chloritoïd bevestigde. Hij deed dit in een artikel 'Données nouvelles 
sur l'ottrélite d'Ottré, Belgique', gepubliceerd in het 'Bulletin de la So-
ciété française de Minéralogie et de Cristallographie'. Fransolet was 
van oordeel dat de naam ottréliet in het verleden al te vaak gebruikt 
werd voor een mangaanhoudende chloritoïd, waarbij het mangaan-
gehalte veel te laag was om aanspraak te kunnen maken op de sta-
tus van variëteit. 
 
Volgens Fransolet komen de enige echte ottrélieten met een voldoen  
de mangaangehalte uitsluitend voor in Ottré en moest de naam ot-
tréliet dus behouden blijven : 'La révision de celle-ci, complétée par 
une investigation minéralogique détaillée, débouche sur des préci-

sions confirmant l'existence de l'ottrélite en tant qu'espèce de chloritoïde riche en manganèse. La 
nouvelle analyse chimique révèle, avec une teneur de 12,79% en MnO, une composition riche en 
manganèese notablement différente de la majorité des données connues. […]. Cette substitution, 
conduit pour le minéral étudié ici, à une occupation de ce site par 44% de Mn2+ et 27% de Mg2+ et 
ne modifie pas sensiblement les propriétés cristallographiques propres au groupe des chloritoïdes. 
[…]. D'après ce procédé, cette dernière espèce représente un minéral relativement rare, dont deux 
occurences sont mentionnées en Belgique. Le nom d'ottrélite, proposé au début du XIXe siècle, doit 
être maintenu car l'occurrence envisagée dans ce travail se trouve à Ottré'. 
 
De geomorfoloog L. Bustamante-Santa Cruz had eveneens enig onderzoek verricht over het mas-
sief van Stavelot. Zijn bevindingen werden gepubliceerd in 1990 in het 'Natuurwetenschappelijk 
Tijdschrift' onder de titel 'A new contribution to the Belgian chloritoïd study'. Hij wees daarin op het 
bestaan aan van mangaanrijke chloritoïden met een licht- tot diepgroene kleur. Daarnaast legde hij 
ook nog enkele analyses van een paar zeldzame gele chloritoïden, die bijzonder rijk (15-19,2%) 
aan MnO bleken te zijn, voor. Die korrels noemde hij 'ottrélite s. s [sensu stricto of in strikte zin]' : 
'The discovery of only eight occurences of the extremely rare yellow ottrelite grains known today in 
which the MnO-content varies between 15 and 19 wt% MnO, allows us to reserve the term 'Ottreli-
te' to those Mn-rich chloritoïds in which the Mn-occupation of the bivalent octahedral site in the 
structural formula equals or exceeds the value 1, corresponding to a Mn-occupation of 50 at% Mn 
or more on the bivalent site ore 14,5 wt% MnO in the chloritoïd chemical analysis. 
At lower Mn-content the term manganiferous chloritoïd (brown-red, green-olive and green-yello-
wish types) and ferriferous Mn-chloritoïd (darkgreen and metastable greenish types are used for 
the Mn-chloritoïds from the Stavelot Massif'. 
 
Een vaste oplossingreeks. 
 
Diezelfde Bustamante-Santa Cruz publiceerde een jaar later opnieuw in het 'Natuurwetenschappe-
lijk Tijdschrift' een bijdrage 'On the Mn-rich chloritoïds from the Stavelot massif', waarin hij, na ver-
der onderzoek via elektronisch-chemische analyses, wees op een zestal verschillende chloritoïd-ty-
pes uit het Cambrisch massief van Stavelot met een mangaangehalte schommelend tussen 4,89 en 
14,93 wt% MnO, wat overeenstemt met een bezetting van de Mn,Fe,Mg-positie door 17 tot 51 
at% Mn : 'That in six Mn-chloritoïds : 
 the Mn content surpasses the limit of 17at% Mn-occupation of the bivalent octahedral Fe,Mg, 

Mn-site. 
 the sample with 14,91 wt% MnO (or 51 at% Mn) corresponds to the ottrelite (sensu stricto). 
 the enrichment with MgO, following after the enrichment with MnO, is the result of the substitu-

tion of Fe2+ by Mn2+ and Mg2+'. 
Enige tijd later ontdekte Fransolet dan samen met de Duitse mineraloog Thomas Theye bijna zui-
ver ottréliet [Mn2+

2Al4O2[SiO4]2(OH)4] in het Stavelot-massief. Zij publiceerden hun vondst in 1994 
in het 'European Journal of Mineralogy' onder de titel 'Virtual pure ottrélite from the region of Ot-
tré, Belgium'. 

AAnnddrréé--MMaatttthhiieeuu  FFrraannssoolleett  
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Het ottréliet werd aangetroffen als minuscule insluitsels in andalusiet in, bij een temperatuur van 
350 tot 400°C en een druk van 2kbar, gemetamorfoseerde pelieten [een fijnkorrelig sedimentair 
gesteente, dat een aanzienlijke hoeveelheid, vaak gehydrateerde Al-silicaten, bevat]. De metaal-
ionenverhoudingen in de samenstelling van deze ottrélieten schommelde tussen Mn2+

96Fe2+
3Mg1 en 

Mn2+
65Fe2+Mg31 : 'Ottrelite occurs as minute inclusions within andalusite in metapelites that were 

metamorphosed at about 400°C, 2kbar. The compositional spread of this ottrelite ranges from 
Mn2+

96Fe2+
3Mg1 to Mn2+

65Fe2+Mg31 (at% of divalent cations)'. 
 
Het andalusiet werd samen met spessartien aangetroffen, wat laat vermoeden dat beide mineralen 
ontstaan zijn als gevolg van een thermodynamische reactie, waarbij zuiver ottréliet werd afgebro-
ken tot granaat en andalusiet : ottréliet + kwarts  andalusiet + spessartien + H2O, een proces 
dat gezien de vrij lage temperatuur zeer langzaam moet verlopen zijn. 
 
Bovendien bleek, bij hogere temperaturen, het magnesiumgehalte in het Mn-Mg-systeem bedui-
dend toe te nemen, wat mogelijk de grote verscheidenheid in de ottréliet-samenstellingen ver-
klaart: 'Microstructural relationships indicate that the present mineral paragenesis comprising anda-
lusite and spessartine was preceded by a paragenesis of ottrelite without garnet and andalusite. 
This indicates disappearance of ottrelite according to the reaction (1) ottrelite + quartz = andalusi-
te + spessartine + H2O. Thermodynamic calculations suggest that pure ottrelite breaks down to 
andalusite and garnet according to reaction (1) at about 350°C (at 2 kbar). With increasing tempe-
rature, in the Mn-Mg system, chloritoid rapidly becomes enriched in Mg within a small temperature 
interval (XMg ∼ 0 to 0.4 within 20°C). Because of slow reaction rates at low temperature, chemical 
equilibrium was not attained, accounting for the compositional spread of the ottrelite under present 
consideration'. 
 
Daarna, in 1995, wees L. Bustamante-Santa Cruz, na doorgedreven elektronenmicroscopisch on-
derzoek, er op dat er een ottréliet vaste-oplossingsreeks bestond tussen ottréliet s.s., ottréliet en 
ijzerhoudend ottréliet op basis van de Mn,Fe,Mg-site, met een gehalte van 17-98 at% Mn en dus 
duidelijk onderscheiden van ijzerhoudend chloritoïd s.s. en ijzerhoudend sismondien. 
 
Hij publiceerde zijn bevindingen in een bijdrage 'On the controversial Ottrélite Term' aan het 'Na-
tuurwetenschappelijk Tijdschrift' : 'The term ottrélite applied to the Mn-Mg chloritoïds characteri-
zing the greenschist series in the Cambrian Stavelot Massif, was redefined and subdivided, on the 
basis of the Mn-content, in ferriferous ottrélite (dark-green and greenish grains), ottrélite (brown-
red, green-olive and yellowish green grains), and ottrélite s. s. The term 'ottrélite s. s.' was restric-
ted to the rare and exceptionally Mn-enriched yellow detrital grains, the bivalent site of which is 
occupied by 50 (or more) at% Mn. The results of nearly 500 electronic chemical analyses of epizo-
nal ottrélite solid solution series of the Ardennes […] clearly show that the Mn-content of the ferri-
ferous ottrélite (4-6 wt% MnO) and the ottrélite (8-14 wt%) contrast with that of the iron-rich 
chloritoïd (1 wt% MnO) and that of the ferriferous sismondine (2-4 at% Mn and 17-20 at% Mg). 
The discovery of Theye & Fransolet (1994) of small (50 m) inclusions of virtually pure ottrélite 
(65-96 wt% MnO) in andalusite characterizing the metamorphic rocks of the Stavelot Massif in the 
Bihain area corroborated our trend of thought, evidencing the existence of an ottrélite (Mn-Mg 
chloritoïd) series. The ottrélite and the ferriferous ottrélite represent two members of the ottrélite 
(Mn-Mg chloritoïd) series and may not be assimilated to the Fe-chloritoïd s. s., which is poor in 
Mn'. 
 
Conclusie. 
 
Ottréliet is zonder meer één van de eerste 'Belgische' mineralen, ontdekt in het najaar (september-
oktober) van 1809 door Laurent-François Dethier en Jean-Louis Wolff en door deze laatste be-
noemd naar de vindplaats.  
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Na heel wat discussie en jaren van controverse werd ottréliet definitief aanvaard als de mangaan-
rijke analoog van het mineraal chloritoïd, waarbij de (Mn2+Fe2+Mg)-component in de chemische 
samenstelling varieert, zodat er een vaste oplossingsreeks wordt gevormd. Ga er dus niet zomaar 
van uit dat de ottréliet-specimens in je verzameling ook werkelijk ottréliet zijn. Volgens Fransolet is 
het meeste zogenaamde ottréliet dat in schisten en fyllieten wordt aangetroffen in feite mangaan-
rijk chloritoïd. De kans is zelfs vrij groot dat, afgaande op de analyse van Vauquelin, dit laatste mi-
neraal ook de vondst van Dethier en Wolff was. 
 
De status van ottréliet is vandaag echter dermate verworven dat in de recentste uitgave (2014) 
van 'Fleischer's Glossary of Mineral Species' de vroegere 'chloritoïd-reeks' zelfs werd omgedoopt tot 
'ottrélietreeks', met als mineralen ottréliet, chloritoïd, magnesiochloritoïd en carboiriet. 
 
Het eerste 'Belgische' Mineraal ? 

 
Nu de ontdekking (1809) en de eerste beschrijving (1812) uitgeklaard zijn, lijkt het er sterk op dat 
ottréliet wel eens het eerste 'Belgische' mineraal zou kunnen zijn. Maar er is een stevige concurrent 
voor die plaats, zeker wat de ontdekking betreft. In het artikel 'Mineralen ontdekt in België' van 
Eric Vercammen, verschenen in 'Geonieuws' van januari 2007 luidt het : 'Delvauxiet. Ontdekt in 
1793 bij Berneau door professor Delvaux en naar hem genoemd'. Alhoewel, Delvaux, de ontdekker 
van delvauxiet, dat lijkt wel zeer onwaarschijnlijk, zoniet onmogelijk. De Belgische chemicus Jean 
Charles Philippe Joseph Delvaux (°1782 - 1863) werd in 1782 geboren en zou dus bij de ont-
dekking elf jaar oud zijn geweest. Op zijn minst 'ne straffen toer'. 
 
Omtrent die ontdekking in 1793 bestaat echter niet de minste twijfel. Deze wordt immers onder-
schreven in de biografie 'André Dumont; sa vie et ses travaux' uit 1864 van de Belgische geoloog 
André Hubert Dumont (°1809 - 1857), die het mineraal benoemde : 'Le 07 avril 1838, Dumont 
annonce à la classe des sciences de l'Académie de Bruxelles la découverte d'une nouvelle espèce 
de phosphate ferrique ; son père [de mijningenieur-landmeter Jean-Baptiste Dumont (°1777 - 
1838)] avait trouvé, en 1793 à Berneau, près de Visé dans l'affleurement d'un filon de galène 
une matière résinoïde brunâtre, qu'André Dumont avait décrite dans son mémoire de 1830'. Daar-
mee lijkt de zaak duidelijk, delvauxiet werd het eerst ontdekt en ottréliet het eerst beschreven. 
 
Maar dan, verrassing ! Bij het afwerken van dit 
artikel vond ik nog in de 'Mémoires de l'Acadé-
mie Impériale et Royale des Sciences et des 
Belles Lettres de Bruxelles' uit 1777 de bijdrage 
'Mémoire pour servir à l'Histoire naturelle des 
Fossiles des Pays-Bas' door de arts en de nes-
tor van de 'Belgische' mineralogie Robert de 
Limbourg dit le Jeune (°1731 - 1792), aan de 
Academie voorgelegd op 7 februari 1774, met 
daarin de volgende passage : 'Article V. Des ro-
chers quartzeux. […]. Dans les environs de 
Salm au pays de Luxembourg, ce sont des la-
mes de l'espèce des quartz, qu'on nomme 
schistes, à cause de leur peu d'épaisseur : elles 
sont bleuâtre et en quelques endroits verdâ-
tres, quelquefois striées, comme si elles etoient 
composées de filamens, elles contiennent 
aussi, dans leurs substances un sable noi-
râtre à facettes : on fait de ces lames des 
ardoises pour couvrir des édifices'. Zou dit een 
heel vroege, misschien wel de allereerste, ver-
melding van ottréliet kunnen zijn ? 
 

Delvauxiet werd genaamd naar Jean Charles Phi-
lippe Joseph Delvaux. Soms wordt de naam aan-
gevuld met ‘de Feuffe’ of ‘de Fenffe’. De eerste 
aanvulling is foutief. De tweede is correct geschre-
ven en verwijst naar een oude heerlijkheid, die in 
1784 eigendom was geworden van zijn vader Théo-
dore Joseph Delvaux (°1731 - 1822), maar niet 
gerechtvaardigd. Die aanvulling was geen verwor-
ven recht, maar eerder een familiegebruik, dat te 
pas en te onpas werd aangewend en ongetwijfeld 
enige grandeur verleende. De correcte naam is dus 
Jean Charles Philippe Joseph Delvaux. 
Pas in 1908 kreeg een kleinzoon van Jean-Charles, 
de politicus Henry Charles Marie Adolphe Delvaux 
(°1863 - 1947), samen met nog enkele familiele-
den, de vergunning om ‘de Fenffe’ aan de familie-
naam toe te voegen. In 1912 werd hij opgenomen in 
de erfelijke adel, waarna hem in 1919 de titel van 
baron, overdraagbaar per mannelijke eerstge-boorte, 
werd verleend. 
Henry-Charles was gehuwd met Agnès Belpaire 
(°1887 - 1979) en hoe hard de man ook zijn best 
deed, zij kregen zes (!) dochters. Van overerving van 
de titel kwam dus niets in huis, waardoor deze fami-
lietak in mannelijke lijn meteen is uitgedoofd. Sic 
transit gloria mundi… 
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