
geonieuws 
maandblad van de 

mineralogische kring antwerpen v.z.w. 
40(2), februari 2015 

 
 
 
In dit nummer : 
 Cronstedt: 'Het gestolen zilver' 
 Corrensiet 
 Jean-Louis Wolff : de eerste 'Belgische' 

mineralenhandelaar 
 



Mineralogische  Kring  Antwerpen  vzw 
Koninklijke  Maatschappij 
 
 

Oprichtingsdatum     11 mei 1963
Zetel Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne  
Statuten B.S. 17 11 77, nr. 9925
BTW-nummer BE 0417.613.407
Wettelijk depot Kon. Bib. België BD 3343
Verschijningsdata maandelijks, behalve in juli en augustus. 
Redacteur en verantwoordelijke uitgever Rik Dillen, Doornstraat 15, B-9170  Sint-Gillis-Waas
Betalingen IBAN: BE36 7895 8091 0281 - BIC: GKCCBEBB 

M.K.A. v.z.w., Marialei 43, B-2900 Schoten 
 
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 
of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

 
 

Titelpagina 
Olivenietkristallen van de Grube Clara,Rankachtal, Oberwolfach, Wolfach, Zwarte Woud, 
Baden-Württemberg, Duitsland. 
Beeldbreedte 2 mm. Verzameling en foto © Jacques Feijen 2006.  

 
NUTTIGE  ADRESSEN 
 
Hugo BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.  03 4408987.  <hugo.bender@skynet.be>  

Bestuurder. Secretaris, ledenadministratie. 
Paul BENDER, Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.  03 4408987.  <paul.bender@skynet.be>  

Bestuurder. Technische realisatie Geonieuws, coördinator Minerant. 
Rik DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas.  03 7706007.  <rik.dillen@skynet.be> 
 Bestuurder. Redacteur Geonieuws. 
Axel EMMERMANN, Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel.  03 2953554 en 0496 359117 

 <axel.emmermann@pandora.be> Werkgroep technische realisaties, werkgroep fluorescentie. 
Bart HEYMANS, Sint-Gillislaan 15, B-9200 Dendermonde.  052 211637   <bart.heymans@gmail.com> 
 Website edelsteenkunde 
Etienne MANS, Guido Gezellestraat 24B, 2630 Aartselaar.  03 8888124.  <etienne.mans@telenet.be> 
 Bibliothecaris, uitleendienst, samenaankoop, organisatie excursies. 
Paul MESTROM, Anjerveld 27, NL-4613 DC Bergen op Zoom.  0031 16 424 3470   <pmestrom@home.nl> 
 Werkgroep micromineralen, werkgroep determinaties. 
Theo MULLER, Mosselstraat 26, B-8470 Gistel. 
   059 279252  <theomuller@scarlet.be> 
Herwig PELCKMANS, Cardijnstraat 12, B-3530 Helchteren.  0486 121128.  <herwig.pelckmans@pandora.be> 

Bestuurder. Organisatie lezingen, werkgroep determinaties, werkgroep micromineralen. 
Guido ROGIEST, Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat.  03 6520232.  <guido.rogiest@telenet.be> 
 Bestuurder. Ondervoorzitter, public relations. 
Paul TAMBUYSER, Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg. 

 00 31 226 394231. Fax 00 31 226 393560.  <paul@mineralogy.eu> 
Werkgroep edelsteenkunde, webmaster. 

Ineke VAN DYCK, Walbogaard 11,  B-9140 Temse.  03 8276736.  <ina.van.dyck@skynet.be> 
Bestuurder. Werkgroep zeolieten. 

Ludo VAN GOETHEM, Boterlaarbaan 225, B-2100 Deurne.  03 3215060.  <ludo.vangoethem@belgacom.net> 
Vertegenwoordiging openbare besturen. 

Paul VAN HEE, Marialei 43, B-2900 Schoten.  03 6452914.  <pvanhee@skynet.be> 
 Bestuurder. Voorzitter. 
Anny VAN HEE-SCHOENMAEKERS, Marialei 43, B-2900 Schoten.  03 6452914. 
 Penningmeesteres. 
 
info@minerant.org www.minerant.org 



 
Geonieuws 40(2), februari 2015  35 

MKA-kalender 
 
 
 

Vrijdag 13 februari 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 : corrensiet - informatie verder in dit nummer.  

20.00 Algemene vergadering (zie p. 38) 

20.15 h 'Belgisch marmer' en 'Collecties mineralogie van het KBIN' 
 door Marleen De Ceukelaire 
 
Het is met veel genoegen dat we deze avond Marleen De Ceukelaire, de 
nieuwe conservator van de geologische verzamelingen van het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, Brussel), als spre-
ker mogen verwelkomen. Over haar voordracht schreef ze ons:  Belgisch 
marmer, het lijkt zo simpel. Marmer uit België dus. Akkoord, maar wat is 
nu juist marmer, bedoelt iedereen daar hetzelfde mee ? En wat bedoelt een geoloog als hij het over marmer 
heeft? Waarschijnlijk niet hetzelfde als een architect of bouwheer. Het woord dekt dus een ruime betekenis.  
 
Belgisch marmer is een uniek stuk Belgisch erfgoed, wereldwijd gekend. Deze steen was zeer populair in de 
19de eeuw, maar was ook bij de Romeinen al gekend en veelvuldig gebruikt vanaf de 16de eeuw. Sinds eind 
20ste, begin 21ste eeuw is het gebruik sterk afgenomen, maar ons Belgisch marmer blijft wijd verspreid achter 
in verschillende monumenten. Het marmer is mooi en decoratief, maar vertelt ook een verhaal. Het verhaal 
van het leefmilieu van 300 tot 400 miljoen geleden, helemaal niet te vergelijken met het huidige milieu. 
Verschillende kleuren, structuren en fossielen helpen ons bij de reconstructie. Marmer kan je dus 'lezen', en 
dat is een mooi en boeiend verhaal.   
 
In aanvulling op deze spreekbeurt volgt nog een korte voorstelling van de collecties mineralogie in de 
verzamelingen van het KBIN. Weerom een avond die je niet wil missen! 
 

 
 
 

Zaterdag 14 februari 2015 
 

 
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, 
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.  
 
Practicum spectroscopie 
Theo Muller 
 
Vorige maand heeft Theo Muller ons ingeleid in de werking van de spectroscoop. Vandaag brengen we onze 
eigen stenen mee om ze met behulp van dit apparaat te onderzoeken. Het spreekt voor zich dat de overige 
apparatuur ook aanwezig zal zijn. 
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Vergadering werkgroep 'Micromineralen'  in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, 
van 13.30 h tot 16.30 h. 
 
De groeve van Sagrex (voorheen Gralex) in Beez werd door velen van ons al bezocht. We hebben allemaal 
wel een aantal micromounts van deze groeve in ons bezit. Laten we deze eens onder de loep (microscoop) 
nemen en mogelijk krijgen we dan eens alumohydrocalciet, lepidocrociet of andere zeldzaamheden te zien 
naast de meer bekende marcasiet en sphaleriet.  
Breng zo mogelijk je eigen bino, micromount-materiaal en mineralen mee. Iedereen is uiteraard van harte 
welkom. 

 

Beurzen en tentoonstellingen 
 
 
In deze lijst vind je de gegevens van de Belgische mineralenbeurzen en enkele beurzen in de buurlanden. 
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. 
 
Charleroi (BE), 7-8 februari 2015, 10-18 h. Beurs (mineralen en fossielen) 
Salon communal, Place Kennedy, Marchienne-au-Pont (bij Charleroi). 
Info : Jacques Livin, Groupe Spéléologique de Charleroi, Rue de Couillet 146, 6200 Châtelet 
  0479 555743, www.gsc-asbl.be/joomla/salon-aux-mineraux-et-fossiles.html 
 
Antwerpen (BE), 21-22 februari 2015, 12-18/10-17.30 h (beurs 'Intergem' van ACAM) 
Kinepolis Event Center, Groenendaallaan 394, 2030 Antwerpen 
Info : Ghilaine Hofmans, p.a. ACAM vzw, Frans de L'Arbrelaan 12, 2170 Merksem. 
  03 5690175 of 0496 146503,  suzy.hofmans@telenet.be, www.acam.be/fairs 
 
Deurle (BE), 22 februari 2015, 10-18 h. Ruil-beurs van Nautilus vzw 
Centrum de Vierschaar - Xavier de Cocklaan 5 - 9831 Deurle.  
Info : Tom Costes, Kerkstraat 43, 9830 Sint-Martens-Latem  
  0477 171870,  tom.costes@me.com,  www.nautilusgent.be 
 
Den Haag (NL), 28 februari - 1 maart 2015, 10-17 h. Beurs (NLC, Nederelandse Lapidaristen Club). 
World Forum Convention Center, Churchillplein 10. 
Info : André van Sisteren, Rietdekkersdreef 908, NL-7328 AR Apeldoor 
  0031 6 46384649,  haagsebeurzen@mineralennlc.nl, www.mineralennlc.nl 
 
Hannut (BE), 1 maart 2015, 10-18 h. Beurs (Mineralen en fossielen). 
Marché Couvert, 1 rue des Combattants, Hannut. 
Info : Raymond Vanderlinden, Rue des Charrons 26, BE-1357 Helecine. 
  019 655731,  rvanderlinden@voo.be  www.champ-hannut.be 
 
Vien-Anthisnes (BE), 8 maart 2015, Beurs. 
Salle Le Val Pierrys, Place des Etangs, B-4160 Vien-Anthisnes. 
Info:  0476 653795,   paleoforum@hotmail.com 
 
Luxemburg (LU), 7-8 maart 2015, 10-18 h. (MineralExpo) 
LuxExpo S.A., 10 Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg. 
Info : Steenhaus SARL, L-6834 Biwer. 
  00352 710512 - 00352 621621922,  wolffjb@pt.lu, www.luxmineral.com 
 
Gent (BE), 15 maart 2015, 10-18 h. Beurs Nautilus vzw (mineralen en fossielen, géén juwelen) 
Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 (bij het Sint-Pietersstation), Gent.  
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge 
  050 356985,  jorgen.gryson@skynet.be,  www.nautilusgent.be 

Zaterdag 14 februari 2015 
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MKA-nieuws 
 
 
 

 
 
Elk jaar in februari heeft de Tucson Gem and Mineral Show (in Tucson, Arizona, 
USA) een specifiek thema voor haar tentoonstelling, en dit jaar is dat The Minerals 
of Western Europe. Vermits België vrij centraal gelegen is in dat gebied, kwam Herwig Pelckmans op 
de idee om ons land te vertegenwoordigen met een tentoonstellingskast over "België en Mineralogie".  
  
Naast enkele representatieve specimens, zal de nadruk gelegd worden op de diverse boeken en publi-
caties die verschenen zijn over de mineralogie van België. Onze jubileum-Geonieuws zal dus zeker niet 
ontbreken!  Daarnaast worden 8 belangrijke Belgische mineralogen onder de loepe genomen, die Bel-
gië door hun talrijke bijdragen qua mineralogie zeker op de kaart gezet hebben: Buttgenbach, Cesàro, 
Deliens, Fransolet, Hatert, Piret, Schoep en Vantassel.  
 
Gezien de inhoud van zo'n tentoonstellingskast uiteraard beperkt is, en de uitstelling zeker niet door 
tekst overladen mag worden, zal in de kast ook verwezen worden naar de MKA-webstek. Daar zal een 
belangrijk deel van de achterliggende informatie over de tentoonstelling terug te vinden zijn. Het deel 
“Belgische mineralogen” op “Dit is Belgisch” zal daarvoor gevoelig uitgebreid worden door onze web-
meester Paul Tambuyser, in samenwerking met Herwig. Wie wil meewerken aan deze internationale, 
4-daagse tentoonstelling en foto's heeft van mineralen die met deze mineralogen te maken hebben, 
kan best contact opnemen met herwig.pelckmans@telenet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belgische mineralogie in de kijker in Tucson! 



 
38  Geonieuws 40(2), februari 2015 

 
 
Op vrijdag 13 februari 2015 wordt de jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw 
georganiseerd om 20.00 u in het lokaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem.  Overeenkomstig de statuten en het 
huishoudelijk reglement "Stemprocedures MKA" zijn op deze vergadering enkel de effectieve leden die op 31 
januari 2015 in regel waren met hun lidmaatschapsbijdrage 2015 stemgerechtigd. 
 
Ook de toegetreden (niet-stemgerechtigde) leden worden vriendelijk uitgenodigd om de vergadering bij te wonen 
en er eventueel vragen te stellen. 
 
Effectieve leden die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen zich door middel van een volmacht door een 
ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder zijn van meer dan één volmacht. Het 
volmachtformulier vindt u in dit nummer. 
 
De effectieve leden (of hun gevolmachtigde) worden verzocht het aanwezigheidsregister af te tekenen bij de 
secretaris. 
 
Agenda 
 
1. Jaaroverzicht 2014. 
2. Financieel verslag 2014 en budget 2015. 
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding. 
4. Aanpassing statuten i.v.m. de erkenning als “koninklijke maatschappij” (zie Geonieuws september 2014) (*) 
5. Verkiezing raad van bestuur. 
6. Vaststelling ledenbijdrage 2016. 
7. Varia. 
 
(*) Wijziging benaming in de statuten : 
 
Huidige formulering: 
Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk wordt genoemd "Mineralogische Kring Antwerpen vzw", afgekort 
"M.K.A. vzw". 
 
Voorstel wijziging : 
Art. 1. De vereniging heet "Koninklijke Mineralogische Kring Antwerpen vzw", of ingekort “Mineralogische Kring 
Antwerpen vzw”, afgekort als "MKA vzw". 
 
 
 
 
* 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 plaats op 13 februari 2015 te stemmen op de algemene ledenvergadering 
van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw. 

 
 
Datum  ...... /...... /2015  Handtekening  ................................................................. 
 
 

Algemene ledenvergadering op vrijdag 13 februari 2015 
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Op zondagavond 7 december 2014 werden in het huis van de bekende Zuid-Afrikaanse mineralen- 
verzamelaar Desmond Sacco (een goede bekende van de familie Van hee) in Johannesburg een 
60-tal specimens van wereldklasse gestolen. 
 
Het gaat om unieke stukken, die, wanneer iemand ze probeert te verkopen, onmiddellijk zullen op-
vallen door hun kwaliteit. Het gaat o.a. om een toermalijn (rubelliet) van 40 cm lang van de Jonas 
mine, een stibnietspecimen van 40 cm, een rhodochrosietspecimen van de Kalahari, een aquama-
rijn uit Pakistan enz. 
 
Hoewel de kans klein is dat deze specimens je ergens in een parochiezaaltje worden aangeboden 
wordt iedereen toch verzocht mee uit te kijken naar een of andere verkoper die plots op onver-
klaarbare wijze  over 60 spectaculaire stukken beschikt en die te koop aanbiedt. Verdachte aanbie-
dingen kun je melden aan Jolyon Ralph (webmaster van MINDAT - jolyon@mindat.org) die de in-
formatie (desgewenst anoniem)  zal doorgeven aan het team dat deze diefstal onderzoekt. 
 
Meer informatie en enkele foto's van de gestolen stukken vind je op 
www.mindat.org/article.php/2170 
 
 
 

 
 
Gold for Collectors (2014) 
Scott Werschky, Carles Curto, Joaquim Callén  
24,5 x 34,5 cm, 288 pagina's, ongeveer 3 kilo (!). 
455 foto's, stevig ingebonden, stijve kaft, richtprijs 75.00 € 
 
Enkele jaren geleden kondigde de Spaanse mineralenfotograaf 
Joaquim Callén op zijn webstek zijn nieuw project aan: een boek over 
goud. Niet zomaar een boek over goud en juwelen, neen, een boek 
met foto's van de mooiste natuurlijke goudspecimens ter wereld. Het 
werd uiteindelijk een indrukwekkend werk van niet minder dan 288 
pagina's dik en meer dan 3 kilo zwaar, gedrukt op luxe papier, zoals het edele goudspecimens 
betaamt. 
 
Wie door het boek bladert, staat al gauw versteld van de vormenrijkdom die goud kan vertonen. 
De esthetiek van de specimens en de kwaliteit van de foto's maakt deze turf tot een waar 
genoegen om door te bladeren. De teksten hadden naar onze smaak wat uitgebreider mogen zijn, 
maar dat werd waarschijnlijk vermeden, om zoveel mogelijk het woord te laten aan het beeld. Een 
smaakmakertje van die beelden vind je op: http://www.mineralup.net/photo%20gold.htm 
 
Wie interesse heeft in deelname aan een eventuele samenaankoop van dit boek, stuurt vóór 1 
maart 2015 een bericht naar Herwig Pelckmans via coohpe@yahoo.com, met als titel "Goud-Boek" 
en de vermelding van zijn MKA-lidnummer. Hoe meer geïnteresseerden, hoe groter de kans dat we 
een korting kunnen bedingen op de officiële prijs (75.00 €). Het boek zal niet verzonden worden. 
Het zal enkel afgehaald kunnen worden op MKA-vergaderingen of Belgische beurzen. 
 
 

Mineralendiefstal in Zuid-Afrika 

Samenaankoop: boek 'Gold for collectors' 
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Het moet zijn dat er toch nog wat leeft binnen de MKA waar we geen weet van hadden. Daarmee 
bedoel ik niet de bacteriën die onze marcasiet-specimens omtoveren tot melanteriet maar ideeën 
die geopperd worden door leden en die het waard zijn om opgevolgd te worden. Zo werd ik enkele 
maanden geleden door Piet Lavet aangesproken met de vraag of het de moeite zou zijn om een 
werkgroep mineralen-fotografie te hebben. Tja, waarom niet eigenlijk? Als je er goed over nadenkt 
zijn er meer redenen om er wél een te hebben dan niet. Denk maar aan de jaarlijkse jacht op 
publiceerbare foto’s voor de Minerant affiche, strooibriefjes, etc. Bovendien zien we erg weinig 
foto’s van goede specimens van onze eigen leden op de MKA website. Dat zou tevens een extra 
aantrekkingspool kunnen betekenen voor potentiële nieuwe leden. En Rik, onze redacteur van 
Geonieuws, houdt ook altijd graag een paar foto’s achter de hand om de voorpagina mee op te 
fleuren. 
 
Daarom heb ik die idee aangekaart op de jaarlijkse vergadering van de Raad van Bestuur. De 
reacties waren positief. Dus als jij denkt dat je wel eens wat zou willen bijleren over fotografie van 
mineralen, laat dat dan even weten aan Axel Emmermann (zie binnenkaft GN). Anderzijds, 
misschien ben je al een bolleboos met de camera en kan je ons helpen door je kennis te delen?  
Om kort te gaan: we starten een nieuwe werkgroep fotografie op en hopen dat jij er ook bij komt.  
De onderwerpen voor een eerste vergadering liggen te popelen van de goesting om behandeld te 
worden: welke camera moet ik kopen? Welke lenzen zijn geschikt voor macro? Hoe belicht ik mijn 
onderwerp? Hoe kies ik een achtergrond? Hoe vermijd ik onscherpe foto’s? Voor het kleinere spul: 
microscoop of balg? In een later stadium kunnen we gaan knutselen met lichtbronnen en 
technieken voor de fotografie van edelstenen, micromounts, fluorescentie, enz. 
 
Laat dus gauw je interesse blijken en neem contact op met Axel via 
<axel.emmermann@telenet.be>. Heb je zin om de werkgroep te leiden? Dat kan, graag zelfs!  

 
 
 
 

  

Een nieuwe werkgroep: fotografie
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De column van Cronstedt 
 
 
 

Het gestolen zilver 
 
Sommige specimens worden 
door tal van mineralenverza-
melaars tot de "echte klassie-
kers" gerekend. Oude, mooie, 
grote en bijgevolg zeer waar-
devolle exemplaren van gede-

gen zilver uit de mijnen van Kongsberg in 
Noorwegen behoren zeker tot deze categorie. De 
meeste musea bezitten er wel één of meerdere, 
en ook bij tal van verzamelaars staan ze hoog op 
het verlanglijstje. Specimens van deze vindplaats 
zijn zo geliefd, dat de Mineralogical Record er in 
2001 zelfs een tweede artikel aan wijdde. 
 
Begin van de jaren ’90 werd er een Kongsberg zil-
ver ontvreemd uit de Main Mineral Collection van 
het British Museum of Natural History. De diefstal 
kwam pas later aan het licht, tijdens een interne 
audit, toen werd vastgesteld dat het vervangen 
was door een ander zilver van een lagere kwali-
teit! Gelukkig was er een vrij goede foto van het 
originele specimen, die uiteindelijk zijn weg vond 
naar de webstek van de Society of Mineral 
Museum Professionals. (zie 
http://www.agiweb.org/smmp/kongsberg.htm ) 
 
Toegegeven, op die webpagina zie je nauwelijks 
dat het gaat om een gestolen specimen. In 2007 
besluit Chris Stanley (van het mineraal chrisstan-
leyiet) dan ook om het gestolen specimen wat 
meer publiciteit te geven, door het opnieuw te be-
schrijven op Mindat onder de “Lost and Stolen 
Specimens”. (zie http://www.mindat.org/mesg-
56-65744.html ) Twee jaar later is er nog geen re-
actie, maar Chris laat zich niet ontmoedigen; inte-
gendeel. Hij vraagt opnieuw of niemand het speci-
men gezien heeft in 2009, en opnieuw in 2010, en 
… opnieuw in 2011. 
 
Zijn bericht van 28/07/2011 is opmerkelijk, want 
daarin staat plotseling te lezen dat het specimen 
zich in Noord Amerika zou bevinden! Dat trekt 
blijkbaar wel de aandacht, want dezelfde dag nog 
herkent (eindelijk!) iemand het specimen op een 
foto die op de webstek van Trinity Minerals staat. 
Via via komt webmaster en mineralenhandelaar 
John Veevaert dit te weten, en die geeft de vol-
gende verklaring: de foto is van een tentoonstel-
lingskast van Bill Larson, genomen tijdens de East 
Coast Mineral Show in 2010. 

Gezien het bezit van gestolen materiaal in de VS 
een misdrijf is, kan je er in feite niets anders mee 
doen dan het teruggeven aan de rechtmatige 
eigenaar. Elke andere handeling is sowieso een 
(nieuw) misdrijf. Hoera, iedereen herademt, en 
Chris is uiteraard tevreden dat het specimen ein-
delijk weer is opgedoken. Er wordt nog wat nage-
keuveld over Bill Larson, dat ie niet op de hoogte 
zou geweest zijn van bovenstaande berichten op 
Mindat noch van het feit dat het specimen gesto-
len was, en dat hij de 5de eigenaar is sinds het 
specimen verdween. 
 
Jolyon Ralph, de webmaster van MINDAT zelf, 
schrijft op 05/11/2011 dat de situatie erg complex 
en duister is, maar dat hij gelooft dat er vooruit-
gang wordt geboekt om het specimen terug te be-
zorgen aan het museum, maar dat die vooruit-
gang niet geholpen wordt door zinloos geklets. Al 
snel wordt het op Mindat opnieuw stil rond het 
specimen …  
 
Wie net zoals ik in de veronderstelling was van 
een happy end, werd op 16/12/2014 zwaar teleur-
gesteld door een nieuw bericht van Chris Stanley: 
het zilver is nog steeds niet terug! Volgens Rob 
Woodside, een zeer actieve medewerker van Min-
dat, zou het ergens in Mexico zijn, buiten het be-
reik van de internationale arm der wet. 
 
Verontwaardigd eist hij dat het specimen moet 
worden teruggebracht. Nog geen 3 uur later doet 
hij zijn vorig bericht af als “zinloos geklets”, dat 
nergens op gebaseerd is … zou “Mindat” hem te-
ruggefloten hebben? 
 

Sterk verdachte en zwaar 
teleurgestelde groetjes, Axel 
 
 
 
En niet te vergeten: ik ben (bijna) 
steeds te bereiken via 
axel.cronstedt@mineralogie.be ! 
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Mineraal van de maand 
corrensiet 
 
Rik Dillen 
 
Deze keer zullen we het hebben over een foeilelijk en toch interessant mineraal, dat we helaas  
nogal bombastisch moeten omschrijven als een "1:1 regelmatige interstratificatie van een trioctaë-
drische chloriet met een trioctaëdrische vermiculiet" (low layer charge corrensiet, LLC-corrensiet) 
of met een "trioctaëdrische smectiet" (high layer charge corrensite, HLC-corrensiet). Een hele 
mondvol dus.  
 
Deze definitie betekent in feite niets anders dan dat in de structuur op geordende wijze laagjes 
chloriet afgewisseld worden met laagjes vermiculiet of smectiet. Dat is niet hetzelfde als een 
mengsel van chloriet met vermiculiet resp. smectiet. Het X-stralendiffractiepatroon van corrensiet 
ziet er bvb. anders uit dan dat van een mengsel van de genoemde mineralen. Op de gedetailleerde 
structuur op zich zullen we hier niet ingaan. Wie zich daar toch wil in verdiepen vindt zeker zijn ga-
ding in de literatuur terzake (zie literatuurlijst). 
 
Enkele voorbeelden van dergelijke structuren worden weergegeven in de volgende tabel 
 

corrensiet (Ca,Na)(Mg,Al,Fe2+)4(Si,Al)4O16(OH)8 1:1 chloriet-vermiculiet of 
1:1 chloriet-smectiet 

rectoriet (Ca,Na) Al4(Si,Al)8O20(OH)42H2O 1:1 mica-smectiet 

hydrobiotiet K(Mn,Fe2+)6(Si,Al)8O20(OH)4.nH2O 1:1 biotiet-vermiculiet 
 
Corrensiet is orthorombisch, met als roosterparameters a = 5.33 Å, b = 9.24 Å, c = 28.3 Å en Z = 
4. Kristallen bestaan in principe enkel op nano-schaal; kristallografisch gedraagt het zich dus als 
een echt klei-mineraal die naam waardig. 
 
Omdat het materiaal meestal erg onzuiver is, is het heel moeilijk om de fysische eigenschappen te 
bepalen. Het is alleszins erg zacht en brokkelig. De kleur kan variëren van beige-achtig met een 
groene tint tot bruin-groenachtig geel... alweer slecht definieerbare pasteltinten van beige dus. Het 
vertoont geen glans, en is dus mat.  Corrensiet is biaxiaal negatief. Pleochroïsme : X = geelachtig 
oker, Y en Z = bruingroen. nα = 1.560-1.585, nß = niet gedefinieerd en nγ= 1.582-1.612. 2V is erg 
klein. 
 
Het is absoluut niet zeldzaam, en komt wellicht in zowat alle kleiafzettingen voor, gemengd met di-
verse andere klei-mineralen, zoals bvb. smectiet, kaolien, illiet enzovoort. Maar als goed-identifi-
ceerbare aggregaten wordt het toch niet zo vaak aangetroffen. Daarenboven worden dergelijke af-
zettingen niet zo frequent gedetailleerd onderzocht en gekarakteriseerd voor verzamelaars-doelein-
den. 
 
Het typemateriaal is afkomstig van Zaisersweiher, Maulbronn, Kraichgau, Baden-Württemberg, 
Duitsland, en wordt bewaard in de collecties van het Smithsonian Institution in Washington, D.C. 
(Lippmann, 1954). Het materiaal dat we deze keer als mineraal van de maand aanbieden werd 
aangekocht van wijlen David Shannon. Het was oorspronkelijk gevonden in de mangaanmijn van 
Bölet, Undenäs, Karlsborg, Västergötland, Zweden door Manfred Schaeffer, een mineraloog-mine-
ralenhandelaar die nog altijd actief is. In de jaren 70 van de vorige eeuw was hij zeer ervaren in de 
mineralogie van de beroemde Hagendorf-groeve, die indertijd tientallen nieuwe species heeft 
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SEM-opname van corrensiet uit het Barremiaan 
(een periode in het Krijt) van de Centraal-Afri-
kaanse Republiek. Naar 'Images of Clay Archive' 
van de Mineralogical Society of Great Britain & 
Ireland en de Clay Minerals Society 
(www.minersoc.org/gallery.php?id=2.") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opgeleverd. Hij zorgde ook voor de analyse en karakterisering van het materiaal. De specimens be-
vatten ook brauniet, Mn2+Mn3+

6SiO12, een mangaansilicaat. Dit laatste mineraal is overigens zwart, 
en niet bruin, zoals de naam zou kunnen doen vermoeden. De inspiratie voor de naam was dus 
niet de kleur van het mineraal, maar Kamerath Braun (1790-1872). 
 
Carl Wilhelm Correns 
 
Corrensiet werd genoemd naar Carl Wilhelm Correns (1893-1980), niet te verwarren met zijn va-
der, de beroemde bioloog-plantkundige Carl Erich Correns (1864-1933). C.W. Correns werd gebo-
ren in Tübingen, en studeerde o.a. in Tübingen, Münster en Berlijn. Hij was een specialist in diep-
zee- en andere sedimenten, die hij onderzocht met de toen nieuwe methode van de X-stralendif-
fractometrie. Hij was een van de pioniers van de kennis van kleimineralen. Na de tweede wereld-
oorlog ging hij de geochemische toer op. Naast talrijke wetenschappelijke artikels in tijdschriften 
was hij ook de auteur van twee belangrijke boeken : 
 "Einfürung in die Mineralogie", met de medewerking van Josef Zemann (zemanniet !) en Sig-

mund Koritnig (koritnigiet !) (Springer Verlag, 1949, met een tweede uitgave in 1968, die ook in 
het Engels en het Frans werd vertaald) 

 Met Thomas Barth (barthiet !) en Pentti Eskola (eskolaiet !) schreef hij ook 'Entstehung der Ge-
steine - ein Lehrbuch der Petrogenese' (Springer Verlag, 1939) 

 
Hij was ook de uitgever van 'Geochimica et Cosmochimica Acta' en 'Contributions to Mineralogy 
and Petrology'. 
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Jean-Louis Wolff : de eerste 
'Belgische' mineralenhandelaar 
 
 
 
 

Chris Deroo 
 
Geschiedenis is grotendeels oneerlijk. Bij conflicten wordt ze steeds geschreven door de overwin-
naars en is ze dus per definitie bijgekleurd, ja soms zelfs helemaal gelogen. Ook personen vallen 
aan die tendens ten prooi. Zo ook Jean-Louis Wolff. Net als de wetenschap met het mineraal, heeft 
de geschiedenis ook zijn ontdekker stiefmoederlijk behandeld. 
 
Dethier en Wolff waren de opperbeste vrienden, maar wanneer die laatste in de gevestigde litera-
tuur ter sprake kwam, was het meestal als hulpje van Dethier. Dethier was een invloedrijk per-
soon, gevierd politicus, rechter, gerenommeerd wetenschapper en na de revolutie van 1830 onder-
scheiden met het 'IJzeren Kruis' [één van de eerste Belgische, naar Pruisisch voorbeeld, verere-
merkingen, de voorloper van de Leopoldsorde]. Daartegenover stond Wolff, een plaatselijk kunst-
schilder, vermoedelijk een beetje excentriek, die 'stenen' verzamelde en verkocht. Het is meteen 
duidelijk waarom Dethier in de schijnwerpers van de wetenschap is komen te staan en Wolff onder 
het stof ervan is verdwenen. Tijd dus om het stofdoek boven te halen. 
 
Jean-Louis Wolff  
 
Jean-Louis Wolff werd op 24 juni 1756 in Spa geboren als Jean-Louis 
Duloup, het zesde kind van Henri Géoris Du Loup (°1708 - 1787) 
en Catherine Biersart (1761). Hij kwam in een artistiek en politiek 
geëngageerd en dus vermoedelijk welgesteld gezin terecht. Zowel 
zijn grootvader Henri Du Loup (1718) als zijn vader waren schepen 
in Spa. Zijn vader was trouwens ook tekenaar en ook zijn oudere 
broer Henri Joseph Du Loup (°1747) was artistiek aangelegd en zou 
later in de voetsporen van zijn vader treden als schepen. Kortom 
Jean-Louis maakte deel uit van een dynastie van ontwerpers en poli-
tici. Jean-Louis bleek al heel vroeg in de natuur geïnteresseerd te 
zijn. Zo verkocht hij reeds op 12-jarige leeftijd aan de Prinsbisschop van Luik, Charles-Nicolas-
Alexandre d'Oultremont (°1716 - 1771), een collectie vlinders, die hij zelf had samengesteld, wat 
laat veronderstellen dat de familie maatschappelijk toch wel enig aanzien genoot. 
 

Politiek 
 
In eerste instantie lijkt zijn carrière dan ook de richting van die van zijn ouders en voorouders, de 
politiek, uit te gaan. De Belgische historicus en inwoner van Spa Albin Body (°1836 - 1916) ci-
teert in het IIe deel van zijn 'Culture et Civilisation' o.m. een kritische tussenkomst van Jean-Louis 
uit 1779 omtrent een nieuw aangelegde weg, waarbij de plaatselijke magistraten hun eigenbelang, 
de opbrengsten van het plaatselijke casino, voorop zouden hebben gesteld, door het tracé zodanig 
aan te passen, dat de mogelijke concurrentie bij voorbaat geen poot aan de grond kreeg. Iemand 
een déjà-vu..? Er is blijkbaar na 235 jaar nog maar weinig veranderd in België. Tussen haakjes, de 
geschiedenis zou Jean-Louis overschot van gelijk geven. De weg waarvan hier sprake is, is de be-
ruchte 'rue de la Sauvinière', waar met de regelmaat van een klok (1946, 1983, 1986, 2011 en de 
laatste in mei 2013) een vrachtwagen met doorgebrande remmen de helling afdondert. Wie in Spa 
naar de 'rue de la Sauvinière' vraagt, krijgt dan ook meestal als antwoord 'volg de geur van de ver-
brande olie maar'. 

Charles-Nicolas-Alexandre 
d'Oultremont

(°1716 - 1771)
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Links: een door Jean-Louis gedecoreerde speldoos ‘boîte à jeu de quadrilles’ © Musées de la Ville d’eaux-Spa 
Rechts: Een promotiefolder van Jean-Louis, waarin hij zich o.m. ook aanprijst als tekenleraar. © Musées de la 
Ville d’eaux-Spa 
 
In hetzelfde jaar was Jean-Louis gehuwd met zijn nicht Marguerite Duloup (°1750 - 1819). Het 
heeft er alle schijn van dat hij aanvankelijk aan de kost kwam als vervaardiger van speldozen en 
handelaar in vernis en lak, kennis die hem later nog van pas zou komen. In het 'Musées de la Ville 
d'eaux' bevindt zich nog een 'Boite à jeu de quadrille' ['le jeu de quadrille' was een vrij complex 
kaartspel, vermoedelijk een voorloper van 'Whist' of 'Bridge'] met op het deksel het opschrift 'J. 
Duloup fabricant en vernis'. Naast de vermelding op zijn speldozen, richtte Jean-Louis zich ook 
rechtstreeks tot zijn klanten, zoals blijkt uit een reclamefolder. 
 
Vooral die promotiefolder vergt enige verduidelijking. Vanaf de XVIIe eeuw vindt de incrustatietech-
niek, het inleggen van meubelstukken en gebruiksvoorwerpen (snuif-, poeder- en toiletdozen, mu-
ziekinstrumenten, …) met metalen (zilver, koper, tin, …) en halfedele substanties (ivoor, parel-
moer, …) naar Chinees voorbeeld, ingang in onze streken met als orgelpunt de beroemde Louis 
XIV en Louis XV-stijlen. Toen deze stijlen over hun hoogtepunt heen waren, behielden de meubel-
makers en de decorateurs uit Spa en omgeving evenwel de gewoonte om de voorwerpen, die ze in 
hun ateliers vervaardigden, te vernissen. 'Le vernis de Spa' werd een begrip. 
 
De gouden eeuw van de thermale stad, de IIe helft van de XVIIIe eeuw, is ook de tijd van de 'lavis' 
(in het Engels 'ink wash painting')-techniek. Bij die techniek gebruikt men slechts één verfkleur, 
maar in de meeste gevallen chinese inkt, die verdund aangebracht worden met een pen of een 
borstel, zodat (kleur)schakeringen ontstonden. Dat gebeurde meestal op velijn, een hoogwaardige 
perkamentsoort. Dergelijke werken werden beschouwd als één van de belangrijkste lokale en re-
gionale curiositeiten. 
 
Jean-Louis hield er dus een paar zeer lucratieve jobs op na. Hij maakte vernissen en gaf tekenles 
aan de toeristen. Vooral die eerste bezigheid laat veronderstellen dat hij toch wel enige scheikundi-
ge kennis moet hebben gehad. De bovenstaande objecten dateren met zekerheid van voor 1791. 
Want op 13 augustus 1791 bevestigden de gerechtelijke instanties van Spa de naamswijziging in 
Wolff, die Jean-Louis uit historische correctheid, zoals hij met succes argumenteerde, had doorge-
voerd. Vermoedelijk deed hij dit op grond van het feit dat één van zijn voorvaderen Franchoy(s) 
Wolff procureur en burgemeester van Spa was geweest. Bovendien zou één van zijn eerste stam-
ouders, Collin Bredar (°1456 - 1549) 'dit le grand' ook de bijnaam 'Wolff' hebben gehad. 
 
Overheidsdienst 
 
Tijdens de 'Eerste Republiek'  [de periode gaande van de instelling van de Staten-Generaal in 1789 
tot de staatsgreep van Napoléon in 1799] werd Jean-Louis voor een deel van het Ourthe 
Departement aangesteld als 'vérificateur des assignats'. Dat was een soort inspecteur van 
waardepapieren. Die assignaten, uitgegeven met onteigende kerkelijke bezittingen als onderpand,  
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Assignaat van 10 sous. 1 sou was 1/20 van een 'livre 
tournois', met een tegenwaarde (2012) van 12 €. 10 sous 

vertegenwoordigde dus ca. 6 €. 
 
 
 
moesten als geld dienen om de schuldenlast af te 
lossen. Dat zal hem ongetwijfeld niet geliefd heb-
ben gemaakt bij een deel van de bevolking. De as-
signaten bleken immers zo goed als waardeloos. Ze 
werden bovendien op grote schaal nagemaakt, 
maar daarbovenop kon vanaf 1792 ook iedereen 
die weigerde om ze aan te nemen tot de guillotine 
worden veroordeeld. Wolff werd tevens benoemd 
tot commandant van de stadswacht, maar dat brak 
hem zuur op nadat hij zijn troepen opdracht had gegeven om op de bevolking te vuren, toen deze 
tijdens de 'terreur'-periode een goede vriend van hem dreigde te molesteren. Die periode van 
augustus 1791 tot juli 1794, was een zeer woelige tijd in de geschiedenis van het Luiks Prins-
bisdom, waarbij Frans- en Oostenrijksgezinden slag om slinger elkaar in de haren vlogen, zodat je 
de ene dag werd afgetroefd door Fransgezinden omdat er geen vrijheidskokarde op je hoed 
prijkte, en je de dag er na een pak rammel kreeg van Oostenrijk-aanhangers omdat je ze wel 
droeg. Om aan vervolging, opsluiting en vermoedelijk erger te ontkomen, verdween Wolff dan 
maar een tijdje van het toneel en hield hij zich gedurende negentien maanden schuil in de 
verschillende ijsgrotten, die de streek rijk was. 
 
De vraag kan hier gesteld worden of die goede vriend niet Dethier was ? In de heftige periode, die 
het laatste decennium van de XVIIIe eeuw was, werd de Luikse regio, na de tweede Slag bij Neer-
winden (18 maart 1793) opnieuw bezet door de Oostenrijkers, die het keizerlijk gezag en de Prins-
bisschop opnieuw installeerden. Het gevolg was dat rabiate republikeinen, zoals Dethier, plots hun 
leven niet meer zeker waren en hals over kop naar Frankrijk vluchtten : 'en mars 1793, du second 
retour du prince-évêque. Dethier qui est un des premiers sur la liste des proscrits regagne Paris'. 
 
Pas na de Slag bij Fleurus (26 juni 1794) herwonnen de Fransen de verloren gebieden. Daarna 
werden de Oostenrijkers definitief verslagen bij Sprimont (17 en 18 september 1794) en werd het 
Franse gezag in november 1794 hersteld. Die periode dat de Oostenrijkers opnieuw aan de macht 
waren, komt grosso modo overeen met de 19 maanden die Wolff ondergedoken doorbracht. 
Misschien was dit incident wel het moment waarop de beide heren Wolff en Dethier elkaar leerden 
kennen. Rond die periode ontstond er een drukke briefwisseling tussen beide heren, waarbij Wolff 
aanvankelijk nog de nodige afstand bleef bewaren en Dethier aansprak met 'Mr. Dethier, homme 
de loij' en 'Mr. le juge' [in 1795 was Dethier vrederechter en vanaf 1796 rechter bij de burgerlijke 
rechtbank van Luik]. Pas omstreeks 1802, werd dat blijkbaar een hechte vriendschap en verander-
de de toon in 'Mon ami' of 'Mon chèr ami'. 
 
Kunstschilder 
 
In 1802 werd Jean-Louis vader van een zoon, Emile Joseph (°1802). Na zijn slechte wedervaren 
met het gezag, bleek hij rond de eeuwwisseling het geweer van schouder te hebben veranderd en 
een rustiger levensstijl te hebben aangenomen. Zo kwam hij toen o.m. als landschapsschilder voor 
toeristen aan de kost. Zo lezen we in een historiek van Sart-lez-Spa : 'En 1806, le touriste-peintre 
Jean-Wolff de Spa, est frappé de la grandeur et de la beauté du spectacle, mais il trouve difficile 
d'approcher de la Hoëgne [een snelle wilde rivier met veel watervallen, die ontspringt nabij Sour-
brodt en bij Pepinster in de Vesder uitmondt] à cause des chemins presque impraticables'.  
Het bracht in elk geval een aardige cent op. Zo schrijft Wolff aan Dethier op '25 fructidor An XI' [12 
september 1803] 'Sinon que la duchesse de Courlande [de Duits-Baltische edelvrouw Dorothea von  
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Spa, Place du Marché, halfweg de XVIIIe eeuw. 
Tekening van de ‘déssinateur’ Remacle Leloup 
(°1694 - 1746), een verre verwant van Jean-Louis. 
© www.spahistoire.info 
 
 
 
 
Biron, Prinses van Koerland (°1793 - 1862), 
zelf een verdienstelijke landschapsschilderes. 
Koerland is een historische regio in Letland, 
gelegen tussen de Oostzee, de Golf van Riga 
en de Westelijke Dvina-rivier] m'a Commandée 
6 Vûe'. 
 

Mineralenhandelaar. 
 
Naast koningen en prinsen en allerhande edelen, waren het vooral de intelligentsia en gerenom-
meerde wetenschappers die in grote getallen naar Spa en zijn helende bronnen kwamen afgezakt. 
Zo kon men er o.m. enkele gekende personaliteiten, zoals de Duitse mineraloog Abraham Gottlob 
Werner (°1750 - 1817), de Russische diplomaat en geoloog Prins Dimitri Alexievitch Gollitzin 
(°1738 - 1803), de Franse geoloog Barthélemy Faujas de Saint Fond (°1741 - 1819) en de 
reeds eerder vernoemde Kolonel Gibbs, tegen het lijf lopen. Spa was in die tijd voor al wat enige 
wetenschappelijke naam en faam had ongetwijfeld de 'place to be'. 
 
Er kan Wolff absoluut geen gebrek aan opportunisme verweten worden, want al snel had hij zich 
de voordelen van de aanwezigheid van al die 'oryctognosten' gerealiseerd en zich omgeschoold tot 
een mineralenhandelaar, die zich vrij snel een zekere reputatie zou opbouwen. In het voorwoord 
van een onuitgegeven persoonlijke lijst met bezoekers, die zijn collectie hadden bezocht 'Noms des 
Savans naturalistes et autres amateurs qui ont visité les collections d'histoire naturelle du Sr. Wolff 
de Spa 1802 - 1833', vertelde Jean-Louis aan wie hij dit te danken had : 'Charles de Gimbernat, 
c'est à ce savans naturaliste Espagnole que le Sr. Wolff à l'obligation de lui avoir donné les pre-
miers principes de cette science et de lui avoir le premier donné le conseil de former des collecti-
ons de minéraux des environs de Spa pour être vendu aux étrangers qui viennent aux Eaux miné-
rales'. De Spaanse geoloog Carlos de Gimbernat y Grassot (°1768 - 1834) had een studie ge-
maakt van de minerale wateren van Aken en Spa. Tijdens zijn verblijf in de regio moet hij dus 
Jean-Louis de beginselen van de mineralogie hebben bijgebracht en hem het idee om mineralen-
collecties aan de man te brengen, hebben ingefluisterd.  
 
Met verschillende van die wetenschappers ondernam Jean-Louis bovendien prospectietochten in de 
streek. Ook deze vermeldde hij in zijn persoonlijke nota's, zoals : 
 '1802. Werner conseiller des mines et savans minéralogiste Saxon. […]. Il resta 4 mois à Spa, il 

voyageait depuis longtemps pour le comte du gouvernement et nous fimes plusieurs courses 
ensembles.  

 1803. Le Prince J. H. de Lobowitz minéralogiste de Vienne avec qui le Sr. Wolff à eu l'honneur 
de faire plusieurs course minéralogique'. 

 
En van die personen zal Wolff ongetwijfeld ook één en ander hebben opgestoken. Maar de belang-
rijkste bron van inkomsten bleek wel zijn mineralenverkoop te zijn. Uit zijn kasboek voor de perio-
de 1803 tot 1826 'Notte des Minéraux que j'ai vendu et troqué contre d'autres Minéraux à com-
mencer l'an 1803' bleek dat hij in die periode zo maar eventjes voor 8269,75 francs [vandaag ca. 
50.000 €] aan mineralen had verkocht en niet aan de eerste de beste : '20 juillet 1805 vendu à Mr. 
le Colonel Gibbs américain 16 morceaux de minéraux du pays pour 51 francs. Eén van zijn betere 
klanten bleek de Duitse mineralenhandelaar en uitbater van een aluingroeve Karl Nöggerath 
(°1765) te zijn geweest : 
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 'Plus à Mr. Charles Noggerath de Bonn sur le Rhin lui envoie le 23 février par ficher routier de 
Hodimont une caisse contenant 25 ex. de minéraux du pays 25 francs, me réciproqué par des 
minéraux étrangers. 

 Le 17 août 45 francs Mr. Charles Noggerath de Bonn sur le Rhin qui m'a réciproqué avec 29 mi-
néraux étrangers. 

 Mr. Charles Noggerath. Marchand naturaliste. Lui envoie le 22 août une caisse contenant 36 ex. 
de minéraux du pays 53 francs, qui m'a reciproqué par des minéraux étrangers. 

 Lui envoie le 13 9bre [november] une caisse de minéraux du pays, consistant de 47 ex. Dans 
lequel 12 de diallage métaloïde d'ottré, […] pour la somme de 56 francs, qu'il m'a récipro-
qué par des minéraux du Hartz'. 

 
En hiermee wordt meteen duidelijk hoe Johann Nöggerath aan zijn ottréliet-specimens is geraakt, 
die Karl Nöggerath was niemand minder dan zijn vader.  
Vanaf 1826 begon het zakencijfer evenwel te tanen en verkocht Wolff nog zo'n 200 à 300 francs 
per jaar, maar de klanten waren daarom niet minder belangrijk : '1829. à Monsieur Laurent de Ko-
ninck  [de Belgische paleontoloog en chemicus Laurent Guillaume de Koninck (°1809 - 1887)] 
étudiant en sciences physiques et mathématiques à l'université de Louvain. Une grande cassette 
peinte contenant 110 minéraux indigène pour 40 francs'. 
 
Cabinets d'Histoire Naturelle 
 
Het rechtstreeks gevolg van die handel in mineralen, was dat er in de omgeving van Spa verschil-
lende natuurhistorische kabinetten, waar Wolff telkens een hand in had, het licht zagen. Zo is er in 
de 'Guide des Curieux, …' bij de stad Verviers sprake van een 'cabinet d'histoire naturelle de Mr. 
Vittu  [de geestelijke Félix-Joseph Vittu (°1755 - 1832)], principal du Collège de Verviers, et de J. 
L. Wolff, éditeur de cet opuscule'. Ook in Luik was er één : 'Le Cabinet d'Histoire Naturelle, à l'Uni-
versité'. 
 
Het paradepaardje van Jean-Louis zijn handeltje was evenwel een draagbaar kabinet, een fraai uit-
gewerkte koffer, met de verschillende gekende mineralen uit het Ourthe-departement. Dit werd 
door Wolff als volgt beschreven in een kleine brochure, uitgegeven tijdens het 'An XI' [23 septem-
ber 1802 tot 22 september 1803] : 'Essai d'un cabinet portatif de Minéralogie, du département de 
l'Ourte, par J. L. Wolff, Peintre Naturaliste à Spa, d'après le projet de L. F. Dethier, ancien Député 
de l'Ourthe, Essai adaptable aux autres départements et à divers pays de l'Europe' : 
'En ouvrant le Cabinet portatif, on en trouve l'intérieur décoré d'inscriptions philosophiques, et 
d'autres ornaments relatifs aux science physiques. Il est partagé en plusieurs tiroirs superposés; ils 
y forment comme autant d'étages qui représentent les divisions minéralogiques du département'. 
 
Die beschrijving van dat draagbaar ckbinet werd in 1803 door 
Dethier overgenomen in zijn 'Coup-d'oeil sur les anciens 
volcans éteints des environs de la Kill [de Kyll is een zijrivier 
van de Moezel, die ontspringt nabij de Belgische grens] supé-
rieure (Sarre), …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brochure met de beschrijving van Wolff’s 'Cabinet portatif' 
© Fonds Albin Body, Musées de la Ville d’eaux-Spa 
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Deel van het titelblad 
van 'Essai d'un cabinet 
portatif', in 1802 door 
Wolff aan Dethier 
gezonden, 
vermoedelijk voor 
correcties en aanbeve-
lingen. © Fonds Albin 
Body, Musées de la 
Ville d’eaux-Spa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorspronkelijk was het project in feite een drieluik, bestaande uit het hierboven genoemde werk 
van Dethier met daarnaast een draagbaar mineralenkabinet :  '… une pièce plus intéressante peut-
être, d'un cabinet effectif, qu'un artiste de Spa, amateur d'histoire naturelle [Wolff], s'est chargé de 
confectioner. On peut en voir chez lui le modèle presque achevé, dont il se propose de multiplier 
des copies selon les demandes qui pourront lui en être faites par des curieux. C'est une espèce de 
cassette de forme carrée, marbrée et vernie à la manière de Spa [zie hiervoor 'le jeu de quadrille'], 
mais beaucoup plus solide, dont l'intérieure est partagé en autant de tiroirs superposés que de di-
visions minéralogiques dans le territoire du département, et renferme des échantillons de diverses 
substances minérales classées autant que possible, suivant l'ordre naturel, ou elles s'y trouvent 
placées. L'extérieure en est ornée sur chaque face, de peinture simples, mais intéressantes et ana-
logues au sujet'. 
 
Ook in, wat toen een soort plaatselijk informatieblad 'L'esprit des journaux français et étrangers 
par une société de gens de lettres' moet zijn geweest, van november 1807 kwam dit kabinet ter 
sprake onder de titel 'Belle collection de morceaux d'histoire-naturelle formée par M. Wolff' : 'Il 
[Wolff] avait formé un petit cabinet portatif de minéralogie du département de l'Ourthe, dont il 
publia l'année dernière le plan et la description. Ce cabinet ingénieux, d'un genre neuf, avait mérité 
l'approbation de M. Mongé [de Franse wiskundige Gaspar Mongé (°1746 - 1818), Comte de 
Péluse], qui visita et encouragea l'auteur'. 
 
Het derde, en het belangrijkste, element tenslotte was een geologische kaart : 'La plus importante 
enfin, une carte géologique et synoptique du département de l'Ourthe, et d'une partie des circon-
voisins, qui sert comme de démonstrateur au cabinet, et où se trouve l'indication abrégée des prin-
cipales curiosités naturelles, sources minérales, grottes, rochers remarquables, exploitations de mi-
nes, …'. Waarna Dethier een gedetailleerde geologische beschrijving, die later, in 1809, herhaald 
werd in het 'Journal des Mines', van het gebied op de kaart geeft. 
 
Voor al dat moois en interessants diende men zich tot dhr. Wolff te wenden : 'S'adresser pour le 
cabinet du département de l'Ourthe, et autres renseignements y relatifs, à Wolff, peintre-fabricant 
à Spa, rue de l'Assemblée, n°.110, en affranchissant les lettres'. Die verscheen een eerste keer in 
Luik in 1801, waarna er nog enkele malen (1804 en 1807) een waarschijnlijk verbeterde en bijge-
werkte versie werd uitgebracht. 
 
Het lijkt er dus sterk op dat Wolff zich rond de eeuwwisseling heeft omgeschoold tot amateur-na-



 
Geonieuws 40(2), februari 2015  51 

tuurwetenschapper, waarbij hij vooral aandacht besteedde aan mineralen en planten uit de regio. 
Enige opportuniteit was hem alleszins niet vreemd. Met al die 'oryctognosten', zal er toch wel een 
cent te verdienen zijn, moet hij hebben gedacht. Zijn handeltje was, afgaande op de beschrijving 
en de prijs van het kabinet, blijkbaar uitsluitend op de meer begoede klanten gericht : 'Le cabinet 
portatif de Minéralogie côute pris à Spa 168 francs [naar huidige normen ca. 1.000 €]; Sans être 

peint 120 Francs (seulement la carte et marbrée)'. 
Dat kabinet bleek een ware goudmijn. Op een paar jaar tijd 
noteerde Wolff in één van zijn schriftjes maar liefst 138 bestellingen. 
Deze werden niet alleen geplaatst door de adel zoals 'Le Comte 
Harrowby, The hon. Mr. Catthorpe, Duc d'Argil, Milord Seymour, 
S[on]A[ltesse] R[oyale] en le Prince d'Orange [Willem I Frederik van 
Oranje Nassau (°1772 - U1843), de latere en eerste Koning der 
Nederlanden, bezat een fraaie mineralencollectie. Deze werd tijdens 
de Napoleonitische oorlogen door de Fransen geroofd en als oorlogs-
buit naar Parijs gebracht. Ze werd in 1815 teruggeven en bevindt 
zich vandaag in het 'Nationaal Natuurhistorisch Museum' van Lei-
den]. Maar ook de gegoede burgerij en wetenschappers, en niet de 
eerste de besten vertoonden er uitgebreid interesse voor : 'M & Mme 
Begman de Bruxelles [mogelijk Bergmans], Vander Zande docteur 
en médecine d'Anvers [vermoedelijk professor Jean Van Den Zande 
(°1778 - U1833)], Omalius d'Halloy [Jean-Baptiste Julien Omalius 
d'Halloy (°1783 - U1875), die de basis voor de Belgische geologie als 

wetenschap zou leggen], R. de Limbourg de Theux [Robert de Limbourg (°1731 - U1793), de 
ontwerper van de eerste geologische kaart over de omgeving van Theux (1777)]. 
 
De Brand van Spa 
  
Wolff zelf had in Spa zijn persoonlijk natuurhis-
torisch kabinet, dat voor het publiek toeganke-
lijk was. Tot 21 augustus 1807. Er heerste se-
dert drie maanden een grote droogte en die 
dag sloeg in het oude Spa rond de middag de 
vlam letterlijk in de pan. 
 
De rivier [de Wayai] stond droog en men had een enorm gebrek aan water om het ontstane vuur 
dat, aangewakkerd door een hevige draaiwind, zich van huis tot huis in alle richtingen verplaatste, 
te bestrijden. Het gevolg was een ramp, die zo'n 2/3 van de stad (195 huizen en 150 schuren en 
stallen werden vernield) in de as legde. De geroemde Europese waterstad was verwoest en zou 
zich pas rond 1820 enigszins herstellen van deze ramp. Dat vreselijke ongeluk veroorzaakte een 
grote sociale wanorde onder de inwoners van Spa en men zag 
welgestelde families, van de ene op de andere dag, van alle goed 
ontdane burgers worden. Onder de slachtoffers van dit inferno be-
vonden zich dus ook Jean-Louis en zijn gezin, die in één klap het 
werk van jaren verloren zagen gaan. 
 
Wolff verwoordde het als volgt in een werk van hem 'Progression des 
incendies arrivés à Spa depuis 1756', uitgegeven in 1835 : 'Le Sr. 
Jean-Louis Wolff père […] est une des plus. victimes de ce désastre, 
outre la perte d'une des plus belle hôtel de la ville qui l'avoit fait batir 
en 1790, tous ses meubles et marchandises, la bibliotheque d'un 
Cabinet litéraire qu'il avoit ouvert au public seulement depuis six 
jours. Contant pour 3 milles francs de livres; Son Cabinet d'histoire 
naturelle qui pouvoit être évalué  à 3 milles francs et que les 
membres de cette infernale commission ont dit babiole d'enfant 
[snuisterijen]'. En hier krijgen we een tweede dejà-vu, een verzeke-

Kleine oorzaken, grote gevolgen. Volgens de over-
levering lag de oorzaak van de brand bij een on-
handige boer, een zekere H. Demaret, die in de 
volkse wijk van het Oude Spa woonde, en zich die 
middag een lekkere omelet wou bereiden. Helaas 
glipte de braadpan met gesmolten varkensvet uit zijn 
handen, ... 

Jean-Baptiste Julien 
Omalius d’Halloy 
(°1783 - 1875) 

Augustin Pyrame 
de Candolle 
(°1778 ‐ 1841) 
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ring die moet uitbetalen. Blijkbaar werd Wolff's bezit en inboedel zodanig laag geschat, dat het tot 
een betwisting kwam. Het heeft er ook alle schijn van dat Dethier hierbij de zaken van Wolff be-
hartigde, want in één van de brieven van Wolff aan Dethier, helaas zonder datum, lezen we : 
'Cependant, j'ai bien de grande nouvelle a vous communiquer touchant les incendies'.  
 
De aangeslagen Wolff, die zijn uitgebreide en geroemde collectie, het resultaat van jarenlang ver-
zamelen en reizen, tot as herleid zag, moest dus opnieuw van nul herbeginnen, een klus, die 
uiteraard niet in één-twee-drie geklaard werd. Zo deed de Zwitserse botanicus uit Genève Augustin 
Pyrame de Candolle (°1778 - 1841) in zijn reisverslag uit 1810, dat onder de titel 'Voyage de 
Liége' in 2008 gepubliceerd werd door de Belgische botanicus Joseph Beaujean, nogal minachtend 
over Wolff en diens collectie, toen hij deze een bezoek bracht : '25 août…, Mr. Wolf […] que j'ai 
été voir est un libraire collecteur et marchand d'histoire naturelle; peu instruit, mais imposant et 
charlatan comme il est d'usage dans les eaux minerales : il a été ruiné par l'incendie et conserve 
dans son cabinet de minéralogie des morceaux de son ancien cabinet altéré par le feu'. Dit is geen 
al te fraai beeld van Wolff, maar het zegt meer over de Candolle, die toch ook wel moet beseft 
hebben dat wat hij te zien kreeg slechts de restanten van een brand waren, dan over Wolff. Door 
zijn collega's werd de Candolle trouwens als hooghartig 'quelque peu hautain et… sévère', bestem-
peld. 
 
Eén van de eerste geologische kaarten 
 
Wolff bleef alleszins niet bij de pakken zitten : 'M. Wolff se sent le courage de recommencer ses 
pénibles et honorables travaux. Le malheur même lui donne une nouvelle energie'. In eerste in-
stantie probeerde hij aan de nodige fondsen te geraken : 'Son premier moyen est de faire graver 
sa carte géologique et synoptique du département de l'Ourthe et pays circonvoisins'. […]. La 
gravure de cette carte de la plus grande exactitude est confiée à M. Jehotte [Zij die beweren dat 
Wolff de graveur van de kaart was, zijn er hier dus aan voor de moeite. Ze werd uitgewerkt door 
de Luikse graveerder Léonard Jehotte (°1772 - 1851)]. Elle indique toutes les exploitations 
anciennes et modernes, les sources minerales et thermales; les lieux où des faits marquans se sont 
passes, telles que les batailles dont elle donne les noms; enfin tout ce que ces contrées offrent 
d'interessant. 
 
Wolff trachtte dus wat geld in de lade te krijgen door één onderdeel van het hiervoor vermelde mi-
neralogisch drieluik, een kaart met natuurlijke en historische bezienswaardigheden, aan de man te 
brengen. 'M. Wolff propose sa carte par souscription. Le prix est de 3 fr. [niet dat deze tot zijn 
cliënteel zullen behoord hebben, maar het feit dat een arbeider omstreeks 1800 zo'n 75 cent tot 1 
franc per dag verdiende, geeft wel een idee van de kostprijs van de kaart], dont une moitié 
seulement s'acquittera en souscrivant, l'autre en recevant l'ouvrage, qui sera distribué au 
souscripteurs au 1er. Janvier 1808. On souscrit à Liége, à la société ['La Société près de Saint-
Michel', een literaire vereniging], sur la place des chevaux'.  
 
De kaart was inderdaad beschikbaar met nieuwjaar 1808 zoals Jean Nicolas Bassenge (°1758 - 
1811), de gemeentelijke bibliothecaris van Luik, in de 'Annales des Voyages, de la Géographie et 
de l'Histoire' van de Deens-Franse geograaf Conrad Malte-Brun (°1775 - 1826), aankondigde : 
'Liège, le 5 janvier. La carte géologique et synoptique du département de l'Ourte et de quelques-
uns de ces environs, par M. Wolf de Spa, peintre et minéralogiste, a paru, ainsi qu'il l'avoit promis, 
le premier jour de l'an. […],  celle-ci est aussi neuve que piquante [?], et son succès me semble 
assuré. […]. Cette ouvrage honerera son laborieux et ingénieux auteur, l'une des plus déplorables 
victîmes du fameux désastre de Spa. […]. La carte se trouve aux Bureaux de MM. Desoer et Latour 
[Jean François Dominique Desoer (°1748 - 1826) en Jacques-Albert Latour, beiden uitgever van 
een krant met een identieke naam 'la Gazette de Liége'], chez M. Collardin [De uitgever en boe-
kenhandelaar Pierre Jean Collardin (°1750 - 1819)], à Liége, Place-Verte, et à Maestricht. Prix 4 
fr. Op enkele maanden tijd was de prijs van de kaart dus al met 1 frank gestegen, een bewijs dat 
ze goed in de markt lag. 
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Dethier auteur van de kaart ? 
 
Achteraf werd die kaart vrijwel unaniem toegeschreven aan Dethier, zoals o.m. door de Belgische 
fysicus en chemicus Gilles Joseph Gustave Dewalque (°1826 - 1905) in 1876 in zijn 'Biographie 
Nationale de Belgique' stelde : 'Il [Dethier] est l'auteur de la première carte géologique de notre 
pays, laquelle parut à Liége en 1802, sans date, indication de lieu, ni nom d'auteur, sous le titre 
d'Essai de carte géologique et synoptique du département de l'Ourthe, et des environs'. Blijkbaar 
ging men er gemakkelijkshalve van uit gaat dat een dergelijk werk van de hand van een 
gerenommeerd wetenschapper moest zijn en zonder meer te hoog gegrepen was voor een 

'amateur' als Wolff. Ook het feit dat Dethier de geologische beschrij-
ving, van de regio op de kaart, had uitgewerkt ['Coup-d'oeil sur les 
anciens volcans éteints des environs de la Kill …'], zal hierbij wel een 
rol hebben gespeeld. Slechts één enkele maal wordt ook Wolff ver-
noemd en dan nog als mede-auteur.  
 
Het grote, en eigenlijk enige valabele, argument, dat steeds weer 
naar voor wordt geschoven, berust in feite op de titel van Dethier's 
werk uit 1803 die de kaart als bijlage vermeldde: 'Coup-d'oeil …, 
avec une esquisse géologique d'une partie des pays d'entre 
Meuse, Moselle et Rhin'. Maar ook dat is duidelijk veel te kort 
door de bocht. Alsof de illustraties in of bijlagen aan een bepaald 
werk per definitie ook van de oorspronkelijke auteur zijn. De illustra-
ties in dit artikel zijn ook niet van mijn hand.  
 

Ook de amateur-historicus Alex Gonay (°1923 - 2013) uitte in 1989 in het 'Pays de Franchimont' 
hierover de nodige twijfels. Feit is immers dat Dethier herhaaldelijk samenwerkte met Wolff, die 
dan de illustraties verzorgde. Daarbij komt dat de eerste kaart van twee jaar voor de publicatie van 
Dethier's 'Coup d'Oeil…' dateert. Als Dethier werkelijk de auteur van de kaart was, had hij onge-
twijfeld beide, kaart en beschrijving, vermits ze bedoeld waren elkaar aan te vullen, wel samen uit-
gebracht. 
 
De Duitse geologen Herbert Lutz en Volker Lorenz wezen er bovendien in 2013 in hun verhande-
ling 'Early volcanological research in the Vulkaneifel, Germany the classic region of maar-diatreme 
vulcanoes; the years 1774 - 1865' op dat Dethier's werk in 1803 zelfs gepubliceerd werd zonder de 
bewuste kaart van Wolff uit 1801. Waarom heeft Dethier, als het toch zijn kaart was, die al twee 
jaar afgewerkt op publicatie lag te wachten, deze dan niet samen met het werk waarvoor ze be-
stemd was, uitgegeven ?  
 
In de 'Annales des Sciences et des Arts'  van Charles Maurice Dubois-Maisonneuve (°1772) en 
Jean-Baptiste Rémy Jaquelin-Dubuisson (°1770 - 1836), gepubliceerd in 1809 werden een aantal 
geografische kaarten opgesomd. Eén daarvan was 'Essai de carte geologique et synoptique du dé-
partement de l'Ourthe, par Wolt'. Hier wordt duidelijk Wolff bedoeld. De kaart komt o.a. ook ter 
sprake in een voetnoot in de 'Histoire de Limbourg' uit 1837 van de Limburgse historicus Simon 
Pierre Ernst (°1744 - 1817) '1) M. Wolf, de Spa dans son essai 'de carte géologique …'. 
 
Hier dient ook opgemerkt dat de auteur van Wolff's wedervaren na de rampzalige brand het duide-
lijk had over 'son laborieux et ingénieux auteur' [zijn ijverige en kundige auteur] en 'SA carte' 
[zijn kaart]. Dat die 'sa' inderdaad op Wolff sloeg, maakte hij verder in de tekst duidelijk : 'Mr. 
Wolff avait aussi dressé une carte géologique et synoptique du même département'. 
 
Tevens werd bij een bespreking van Dethier's hierboven vermelde werk in de 'Annales des Mines' 
van 1809 de aandacht gevestigd op die kaart. Daarnaast bevindt zich in de lijst van wetenschappe-
lijke werken en bezienswaardigheden opgenomen in de in 1814 gepubliceerde 'Guide des Curieux, 
…' [geschreven door Dethier !] onder nr. 24 een : 'Carte Géologique et Synoptique de l'Ourte, …, 
publiée par le même, 1807'. Die 'même' is de eigenaar van 'un cabinet portatif de Minéralogie, du 

Gilles Joseph Gustave 
Dewalque 
(°1826 - 1905) 
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département de l'Ourthe', vermeld bij nr. 23, en dus niemand minder dan Jean-Louis Wolff. 
 
Er dient ook opgemerkt dat de kaart helemaal niet zo anoniem is als men graag beweert. 
Onderaan (zie pijl) bevindt zich de vermelding 'J. L. Wolff Pinx. Spa 1801'. Dit is een courant ge-
bruik in de reproductiegrafiek. De persoonsnaam gevolgd door de afkorting 'pinx.', of voluit 'pinxit' 
[van het Latijnse 'pingere', wat 'schilderen'  betekent], over het algemeen links onderaan, verwijst 
naar de naam van de 'pictor' [de schilder of de maker !] van de oorspronkelijke prent, in dit geval 
dus Jean-Louis Wolff. M.a.w. de bewuste kaart werd ongetwijfeld vervaardigd door Jean-Louis 
Wolff en niet door zijn vriend Dethier.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart behorende bij wandeling n° 4 ‘de Spa 
au ruisseau de la Hoigne’. © Fonds Albin 
Body, Musées de la Ville d’eaux-Spa. 

De kaart uit 1801 van het Ourthe Departement en om-
geving. © Fonds Albin Body, Musées de la Ville d’eaux-Spa 
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Detail van de kaart uit 1821, die de minerale bronnen in Spa en omgeving visualiseerde, met copyright van 
Jean-Louis Wolff. © Musées de la Ville d’eaux-Spa. 
 
Een merkwaardig gegeven op de kaart is bovendien dat ze de verschillende ijsgrotten in het gebied 
vermeldt. Een stille getuige van een precaire periode uit zijn verleden ? 
 
Het was tenslotte de Candolle, die in deze zaak verder duidelijkheid schiep in zijn reisverslag van 
1810 : '22 août. Je me suis procuré quelques ouvrages sur le pays, un tableau du dépt. par Mr 
Constans [gepubliceerd in 1801 door C. Constant fils] qu'on dit inexact et exagéré, un dictionnaire 
wallon assez mauvais et une carte géologique de Mr Wolf de Spa qui me paroit un chef d'œuvre'. 
De 'Ourthe'-kaart van Wolff bleek niets minder dan een meesterwerk te zijn ! Zou de Candolle be-
seft hebben dat de persoon, die hij een paar dagen later een charlatan noemde, ook de auteur van 
de kaart was ? 
 
Trouwens, de 'Ourthe'-kaart was niet de enige die Jean-Louis ooit vervaardigde. In 1816 verscheen 
van zijn hand een kleine cassette met twaalf boekjes, die verschillende wandelingen in de regio be-
schreven: 'Itinéraire curieux des Environs de Spa ou douze notices […] avec douze cartes bien gra-
vées par Mr. Wolff, peintre et naturaliste à Spa'. 
 
Bij elk boekje hoorde een eigen kaart als ondersteuning. Die kaarten waren minstens van dezelfde 
kwaliteit als de Ourthe-kaart en allemaal gesigneerd 'J. L. Wolff Pinx. Spa 18..'. En er zouden nog 
andere volgen: 'Outre […] et ses itinéraires curieux composés de douze petites cartes, avec la no-
tice de tout ce qui se trouve d'intéressant dans chaque course que l'on parcourt, il a sous presse 
d'autres itinéraires aux bains de Bertrick-Bas [het huidige Bad Bertrich], dans la partie volcanisée 
de la Kyll, ceux sur Trèves, la Moselle et la Suisse', zoals Wolff in een publiciteit voorzag. Tenslotte 
was er nog een kaart 'Le Bassin des Fontaines Minérales de Spa', die de minerale bronnen, die Spa 
zijn faam bezorgden, visualiseerde en die in 1821 werd gepubliceerd. Ook die draagt een identieke 
melding als deze uit 1801 'Wolff pinx. Spa 1821'. 
 
Vreemd genoeg worden die kaarten bijna nooit vermeld en wordt ook het auteurschap van Wolff 
er van niet betwist. Merkwaardig is ook dat Jean-Louis bij deze kaart, zoals blijkt uit de tekst on-
deraan, auteursrechten claimt om zich tegen namaak in te dekken : 'Depot du 11 juillet 1821. J. L. 
Wolff. Je mets cet ouvrage sous la sauve garde des lois, à laquelle je me suis conformé et je pour-
suivrai les contrefacteurs par tout les moyens qu'elle me donne'. Wat laat veronderstellen dat dit 
bij zijn vorige kaarten wel is gebeurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel van de kaart van de Limbourg, 
gepubliceerd in 1777, 

die als voorbeeld voor Wolff zou gediend 
hebben. 
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Over namaak en plagiaat gesproken. Sommigen wijzen op de grote gelijkenissen, wat het concept 
betreft, die de 'Ourthe'-kaart vertoont met deze van Robert de Limbourg (°1731 - 1793), gepubli-
ceerd in 1777 als bijlage aan zijn bijdrage 'Mémoire sur l'Histoire Naturelle d'une partie du Pays 
Belgique' tot de 'Mémoires de l'Académie Impériales et Royales des Sciences et belles Lettres de 
Bruxelles'. 
Wat er ook van zij, als Wolff die kaart al als voorbeeld heeft genomen, wat sterk te betwijfelen 
valt, dan verhoudt zijn kaart zich tot deze van de Limbourg als een Rolls Royce tot een 2 PK. Laten 
we vooral niet uit het oog verliezen dat Wolff, als kunstenaar, over de technische kennis en vaar-
digheden beschikte om een dergelijk werk tot een goed einde te brengen. 
 
Wolff als pseudoniem voor Dethier ? 
 
Een ander argument dat vaak wordt aangevoerd door de Dethier-adepten is dat de kaart de naam 
van Wolff draagt omdat Dethier, als opposant van Napoléon Bonaparte (°1769 - 1821) en daarna 
van het Hollands regime, als wetenschapper bij het establishment uit de gratie was gevallen en 
dus wel moest publiceren onder een pseudoniem, nl. Wolff. 
 
Maar dat is zonder meer, bij gebrek aan beter, je wensen voor werkelijkheid nemen. Wie er de le-
vensloop van Dethier op naleest, voelt aan zijn water dat zoiets uit de lucht is gegrepen. De poli-
tieke carrière van Dethier speelde zich grotendeels in het Luikse en in Parijs af in de periode van 
1792 tot en met de '18 brumaire' van het 'an VIII' [9 november 1799], wanneer Napoleon de 
macht greep. Op dat moment nam Dethier, uit principe, ontslag uit de 'Assemblée nationale'. Hij 
bleef hierna nog enige tijd in Parijs, waar op 13 juni 1800 zijn eerste kind, een zoon Aristide, werd 
geboren. Daarna op het einde van dat jaar keerde hij terug naar Theux en eindigde zijn politieke 
carrière op 43-jarige leeftijd. Er zou nog een kleine opflakkering volgen in 1830, maar in die tus-
sentijd hield Dethier zich ver van de politiek. 
 
Na zijn terugkeer gaat zijn leven vooral in de richting van zijn gezin (er zouden nog drie kinderen 
bijkomen), zijn advocatenpraktijk (hij opende een kantoor in Malmédy) en de geologie. Dethier 
heeft dan misschien zijn reputatie tegen, maar gebroodroofd wordt hij geenszins. Zijn kinderen 
krijgen zelfs een studiebeurs. Daarnaast is het duidelijk dat Dethier tijdens het eerste decennium 
van de XIXe eeuw nog verschillende werken onder zijn eigen naam uitbracht (zie bibliografie) zon-
der daarvoor beroep te doen Wolff. Op 12 juni 1806 verzorgde hij zelfs in Luik de openingstoe-
spraak bij de eerste zitting van de 'Société Libre des Sciences physiques et chimique du départe-
ment de l'Ourthe'. 
 
Onder het Hollands bewind stelde hij de autoriteiten een hervormingsplan voor het onderwijs voor 
en ligt hij aan de basis van tal van projecten zoals publiek onderwijs, ambulante onderwijsinspec-
teurs, de uitbouw van de minerale baden in Spa en een bestendige controle op de kwaliteit er van, 
jaarlijkse tentoonstellingen, een plan voor de heropbouw van de door de brand vernielde huizen en 
een heraanleg van de verschillende wijken in Spa. Niet bepaald het beeld van een man die gemuil-
korfd werd en zich gedeisd moest houden. 
 
Business as usual 
 
Het is duidelijk dat de verkoop van zijn kaart Wolff in elk geval geen windeieren heeft gelegd, want 
reeds in 1812 voegde Nöggerath aan de beschrijving van zijn 'Karstin', de volgende passage toe : 
'Ich kan nicht umhin bei dieser Gelegenheit den Sammlern die Mineralen-Niederlage dises Mannes 
zu empfelen; man erhält bei ihm die Erzeugnisse des Ourthe-Departements, einzeln und in ganzen 
Suiten, in gut gehaltenen Exemplaren und billigen Preisen. Briefe an Herrn Wolff mussen in franzö-
sischer Sprache angefaßt seyn'. Het handeltje van Wolff draaide blijkbaar opnieuw op volle toeren.  
 
Men koopt er, zowel per stuk als in het groot, goede representatieve mineralen aan schappelijke 
prijzen. Het was dus opnieuw 'business as usual'. Dat werd ook bevestigd door de Schotse arts 
Edwin Godden Jones (1842) in zijn 'Analyses des eaux minérales de Spa', gepubliceerd in 1816 : 
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'Mr. Wolff, peintre ingénieux de cette ville et amateur de l'histoire naturelle, qui a fait des recher-
ches fort étendue dans la minéralogie et la géologie, ainsi que dans la botanique de ce pays, s'oc-
cupe à faire des collections des minéraux qui s'y trouvent, et en arrange des échantillons dans des 
cabinets portatifs. Il connait parfaitement toutes ces contrées, et il pourrait soit par ses conseils, 
soit comme guide, rendre de très-grands services à ceux qui veulent les parcourir pour en étudier 
la minéralogie, la géologie, ou en étudier les beautés naturelles et pittoresques, …'. 
 
De laatste jaren 
 
In 1821, twee jaar na de dood van zijn eerste vrouw, hertrouwde Wolff dan met Marie Thérèse Wi-
nand (°1791 - 1868). Met haar kreeg hij nog 5 kinderen. Jean-Louis stierf in Spa op 8 januari 
1838 na een opmerkelijk en bij momenten dramatisch leven. 
 
Besluit 
 
Jean-Louis Wolff was zonder twijfel een veelzijdig man, die van vele markten thuis was. Hij was 
niet alleen ambtenaar maar ook decorateur, kunstschilder, herborist, naturalist en cartograaf. Hij 
was onmiskenbaar de (mede)ontdekker van het mineraal ottréliet, overduidelijk ook de ontwerper 
van één van de eerste geologische (regio)kaarten, die naam waardig en één van de allereerste mi-
neralenhandelaars in onze contreien. Het is dan ook enigszins jammer dat het mineraal, dat in 
1809 ontdekt werd, niet naar hem 'Wolffiet' werd genoemd, zoals in 1813 door dhr. Stein geop-
perd. De naam zou alleszins niet misstaan hebben. Verwar dit 'hypotetische' wolffiet niet met 
wolfeiet, een fosfaatmineraal genoemd naar de Amerikaanse kristallograaf Caleb Wroe Wolfe 
(°1908 - 1980). Ook wroewolfeiet werd naar deze onderzoeker genoemd. 
 
Epiloog 
 
Zowel in het artikel over ottréliet als dat over Wolff staat 'Belgisch'  tussen aanhalingstekens. De 
reden hiervoor is dat, toen ottréliet werd ontdekt, er van België nog geen sprake was en je het 
mineraal en zijn ontdekker dus bezwaarlijk Belgisch kon noemen. Een verdedigbaar argument, dat 
wel elke grond mist. 
 
Het begrip België kwam in 1830 niet zomaar uit de lucht vallen, het bestond immers al een paar 
eeuwen. Zo noteert een protestantse ambtenaar in Brussel in november 1584 : 'que le salut de la 
Belgique se trouve entre les mains du roi de France' en in 1598 publiceert een Antwerpenaar een 
traktaat op rijm met als titel 'Advis pour la paix de la Belgique'. In een brochure, die in 1602 in 
Leuven werd uitgegeven, betreurt een 'amateur de la patrie'  de goede tijden van 'l'union ancien-
ne', toen 'la pauvre Belgicque, ce pays tant renommé, retournerait à fleurir plus que auparavant'. 
 
In de XVIIe en XVIIIe eeuw dook regelmatig het Latijnse 'Belgium' op. O.m. voor de Oostenrijkse 
Nederlanden, die in het Latijn 'Belgium Austriacum' [Oostenrijks België] werden genoemd. 
'Belgium austriacum' was een verzamelnaam voor de tien tot elf provincies die de Zuidelijke 
Nederlanden vormden toen deze tussen 1715 en 1795 (met uitzondering van 1790) bestuurd 
werden door de Oostenrijkse tak van het Habsburghuis. Soms werd er ook gesproken van de 
Keizerlijke Nederlanden, om het onderscheid te maken met de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën. 
 
Vanaf 1784 sommeerde de Franse revolutionair Honoré Gabriel de Riqueti, comte de Mirabeau 
(°1749 - 1791) de provincies van de Oostenrijkse Nederlanden om zich te verenigen tot 'une 
Confédération belgique' naar Zwitsers model. 
 
Over dat revolutionair jaar, 1790, schreef de Belgische historicus Jan Lampo (°1957) in zijn blog 
'De Verenigde Nederlandse Staten of de korte Onafhankelijkheid van de Belgische Gewesten in  
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1789-1790' : '10 januari 1790. […]. Vertegenwoordigers van de 
verschillende gewesten van de Oostenrijkse Nederlanden 
(Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, enz…) roepen de Verenig-
de Nederlandse Staten (in het Frans 'Etats belgiques unis') uit. 
Die Brabantse Omwenteling (1789 - 1790) werd trouwens in de 
meeste historische werken, die kort na 1790 verschenen, de 'ré-
volution belgique' genoemd. 
 
In diezelfde periode richtte de progressieve politicus, bankier en 
burggraaf Joseph Édouard Sébastien de Walckiers de Tronchien-
nes (°1758 - 1837) in Parijs het democratisch 'Comité des Bel-

ges et Liègeois Unis' op dat een republiek naar Frans voorbeeld voorstond. Daarna, onder het 
Franse bewind, was het begrip België algemeen ingeburgerd. 
 
Verschillende teksten uit toenmalige kranten laten daar niet de minste twijfel over bestaan : Le 
Moniteur 24 pluviôse an IX [13 februari 1801], 'Depuis le traité de Campo-Formio, tout habitant de 
la Belgique qui a continué à reconnaître l'Empereur pour son souverain et est resté à son service 
a par cela seul trahi son devoir et sa patrie. Depuis ce traité, les Belges étaient donc Français, 
comme le sont les Normands, les Languedociens, les Bourguignons. 
 
Ook voor de vele officiële instanties was België een gebruikelijke term : 'Proclamation affichée à 
Bruxelles' op 8 februari 1814, door de 'général commandant des armées alliées en Belgique, le 
duc de Saxe-Weimar [Prins Carl Bernhard van Saksen-Weimar-Eisenach (°1792 - 1862)]', […] : 
'Qu'elle renaisse cette Belgique jadis si florissante, qu'elle renaisse sous l'égide de l'ordre et du re-
pos. 
 
Op 16 maart 1815 proclameerde Willem I Frederik Prins van Oranje-Nassau (°1772 - 1843) : 
'proclamation portant déclaration que tous les pays qui sont sous son gouvernement forment le 
Royaume des Pays-Bas, […] que ce sont les puissances assemblées au Congrès de Vienne qui se 
prononcent pour la réunion de la Hollande et de la Belgique, et que les habitants des 'provinces 
Belgiques' ont témoigné leur joie sur cette importante mesure. […]. Animés par le suffrage des 
plus puissants souverains ; nous confiant en cette noble passion pour la liberté civile et l'indépen-
dance, qui, de tout temps, a caractérisé les Belges [...], nous prenons aujourd'hui le sceptre en 
mains'. 
 
Voor wie er nog mocht aan twijfelen, wanneer het in die tijd om politiek ging, waren België en de 
Belgen nooit ver weg. En ook in de kunst en voor de wetenschappelijke wereld waren beide 
termen geen loze begrippen. De Franse schrijver en filosoof Voltaire [François-Marie Arouet (°1694 
- 1778)] had het in zijn teksten meermaals over 'le petit pays des Belges'. En de 'Académie Im-
périale et Royale des Sciences et belles Lettres de Bruxelles'  bekroonde o.m. de auteurs van wer-
ken als 'Mémoire sur la question : quels sont les moyens de perfectionner dans les provinces bel-
giques la laine des moutons' (1777) en 'Mémoire sur l'histoire naturelle d'une partie du pays bel-
gique' (1777) of nog 'Mémoire sur les principales émigrations des Belges' (1778). 
 
Samengevat, België en de Belgen waren vanaf de XVIe en XVIIe eeuw en zeker in de loop van de 
XVIIIe en het begin van de XIXe eeuw zowel plaatselijk als in de omringende landen algemeen 
gangbare begrippen, die voor iedereen duidelijk waren. België was het gebied, bestaande uit de 

Kaart uit de periode 1792 - 1815. 
De door Frankrijk bestuurde gebieden zijn onderverdeeld in 
8 ‘Départements hollandais’ en 9 ‘Départements belges’. 
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negen Franse départementen (Dyle, Escaut, Lys, Jemappes, Fôrets, Sambre-et-Meuse, Ourthe, 
Meuse Inférieure en Deux-Nèthes), die bijna ongewijzigd gegroeid waren uit de, in de periode 
1715 - 1795, tot stand gekomen Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, die autonome 
gebieden waren onder Oostenrijks bestuur. De inwoners van België, de Belgen, stonden op gelijke 
voet met andere volkeren zoals de Bretoenen, de Hollanders, de Pruisen, enz… M.a.w. we kunnen 
dus met een gerust geweten die aanhalingstekens achterwege laten. Ottréliet was en is Belgisch 
en Wolff was Belg !! 
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