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Zondag 6 september 198 1
Mineralenbeurs van d Speleologische Stichting Deurne v .z .w .
in de Gemeentelijke School ; Sint-Rochusstraat 124 t e
2100 Deurree . Openingsuren voor het publiek : 10 -18 h .
Vrijdag 11 september 198 1
Maandelijkse vergadering in het lokaal van de HBK, Lang e
Lozannastraat 250/258 te 2000 Antwerpen .
19 .30 h : Gelegenheid tot transakties, raadplegen van d e
biblioteek enz .
20 .30 h : Voordracht met dia's doo r
de heer H . TAMBUYSER
"EEN TOERISTISCHE RONDREIS DOOR GOMS "
Met Goms wordt het gebied bedoeld van de zuidkan t
van de Rh6nevallei tussen Brig en de Rhónegletscher .
De familie Tambuyser bezocht dit gebied reeds zowa t
20 maal, zodat de heer Tambuyser o .i . de juist e
persoon is om met kennis van zaken over dit onderwerp te spreken .
De voordracht wordt vergezeld door een beperkt e
selektie van enig mooie dia's .
Zaterdag 12 september 9198 1
Jeugdvergadering en praktikum in het lokaal Ommeganckstraat 1
26 te 2000 Antwerpen, van 10 tot 12 h .

EEN OPLOSSING
OM UW
GEZINSBUDGET

IN EVENWICHT
TE HOUDEN. . .

EEN PERSOONLIJKE
LENING OF
FINANCIERING
LENINGEN ï1 i1 ■

SPAARKAS

HBK-SPAARKAS nv - Sinds 1918 -Lange Loxanaai raai 250 - 2000 An boe reen
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beurzenkalende r
05

NL HENGELO, Verenigingsgebouw achter het station,

9-17 .

05-06 CH ALTDORF, Personalhaus Datwyler AG, 13-18/9-17 .
05-06 D
05-06 F
05-06 I

HEIDELBERG, Stadthalle am Neckar, 10-18/9-17 .
MULHOUSE, Salie de gymnastique, 11, rue des gymnaste s
LIVORN O

06

DEURNE, Gemeentelijke School, Sint-Rochusstraat 124 te 210 0
Deurne . Openingsuren : 10-18 h .
Inl. . : J . Delicaet, Lange Leemstraat 89, 2000 Antwerpe n
Tel . : 031/31 45 22 (na 18 h) .

B

12-13 B

12-13
12-13
12-13
13
13
19
19-20
19-20

BRUSSEL, Hotel Métropole, de Brouckéreplein 31, 1000 Brussel ,
Openingsuren : 10-18 h .
Inl . : R . Leemans, Felix Delhassestraat 36, 1060 Brussel .
Tel . : 02/538 71 30 .

F
CLUNY, Salie des Ecuries de Saint-Hugues, 9-19/10-19 .
F
FREJUS, Salie des Fêtes, 9-19 .
F
CLAMART, Mairiede Clamart, Salie desffétes, 10-19 .
NL S HERTOGENBOSCH, Brabanthallen, Veemarktkade 19, 10-17 .
D
DdSSELDORF, Freizeitst tte Disseldorf-Garath, 10-18 .
A
ROTTENMANN, Volkshaus, 8-16 .
FOULTOULOUSE, Salle de la piscine municipale Nakach e
D
VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Messehalle B, SW-Messegelnde, 14-19/10-1 7

19-20 D

FRANKFURT, HJahrhunderthalle,

19-20 D
26
D
26-27 F

RANNOVER, Stadthalle, 10-18 .
DuSSELDORF, Rheinterrasse, Hofgartenufer, 10-18 .
BLOI S

26-27 F
SALAISE-SUR-SANNE,
26-27 NL DEN HAAG ,

26-27 D
26-27 D
27
D

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Frankfurt-Hichst,

Salie des Fêtes,

14-19/9-1 8

9-19 .

STUTTGART/FELBACH, Schwabenlandhalle Fellbach, 11-18/10-17 .
REGENSBURG, Kolpinghaus, 13-18/10-17 .
RATINGEN? Stadthalle, 10-18 .

ons landschap : hoe was het, wat hebben we ermee
uitgericht, wat staat ons nu te doen ?
Geen dor kijkstuk , maar een geanimeerd beleven :
het Klein Brabantse landschap , natuurgetrou w
gerekonstrueerd
leven en werk van de mens in en met het landscha p
in de ban van magie . hekserij . sagen en bijgeloof
fototentoonstelling (B .N .V.R .) : het landschap i n
Vlaanderen, vroeger en n u
het landschap als inspiratiebron voor kunstenaar s
bloemschikwerk van D . 0St : een Sfeervolle nocturn e
dag Kabouters . . . en nog meer originele tekeninge n
van Rien Poortvliet
adieu landschap, dag verloederin g
landschapszorg en -beheer
inheemse planten en heggen in de tuinaanleg lee n
realisatie van de Oodoenstuin, Schilde r
op zaterdag en zondag- volksdansgroepen , volksmuziek , volksspelen, oude ambachten, antiek . en
spullenmarkt, enz . - -

"MENSEN
LANDSCHAP "

van 26 september t/m 25 oktober 198 1
Het toegangstlcket tot de zoo geeft meteen oo k
toegang tot de tentoonstelling "Mensen Landschap "

zoo antwerpen
Koningin Astrid plein 26 . 2000 Antwerpen - tel . 31 1640

MKA-nieuws
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Mineralen en fossielen verzamelen in Zuid-Tiro l
In de provincie Bolzano, Zuid-Tirol, is eveneens een patent verplich t
geworden .
Dit patent wordt in principe slechts afgeleverd aan leden van eennvereniging
aangesloten bij het " Landesverband der Mineraliensammlervereine " en is 2
jaar geldig .
Ook aan leden van buitenlandse verenigingen (in principe dus look de MK .A )
kan een voor 6 maanden geldig patent worden afgeleverd, aan te vragen bi j
Landesverband der Mineralien- und Fossillen-Samrnlerverein e
Siid-Tirol s
Obstmarkt 9
1
BOLZAN D
De aanvraag moet vergezeld zijn van een betalingsbewijs van 5000 Lire t .g .v .
het " Landesverband " , rekening 3425/98 bij de Volksbank te Bolzano .
In dit bedrag is een verzekering b .a . inbegrepen .
Leden die in dit verband ervaringen opdoen (positief of negatief) worde n
vriendelijk verzocht ons hierover iets mede te delen .

Verbod in Frankrij k
In het Franse departement Dróme, bekend voor zeer mooie septaria me t
bariet-XX, celestiet-XX en kwarts-XX is het zoeken en verzamelen va n
mineralen voorlopig (?) verboden, zelfs op privé-terreinen .

Patenten in Zwitserlan d
In een aantal Zwitserse gemeenten zijn diverse reglementen van toepassin g
die het verzamelen van mineralen beperken of verbieden . In zeer vee l
gemeenten is een patent verplicht .
Hier en daar kan men een " dagpatent " verkrijgen tegen 5 á 80 5F . Ee n
gewoon patent kan 25 tot 800 SF kosten .
In de tabel wordt een (recent) overzicht gegeven van de gemeenten waar ee n
of ander specifiek reglement van toepassing is . Voor details verwijzen we
naar Lapis 6(5), 39 (1981) of naar Schweizer Strahler 5(10), a14-a15 (1981) .
Bern Gasterntal, Grimsel .
Graubunden : Almas, Arvigo, Disentis, Felsberg, Flerden/Urmein, Lohn ,
Masein, Mathon, Medel/Lucmagnier, Obersaxen, Romgellen, Safien, Sart' ,
Scharans, Sils/Domleschg, Somix, St-Martin, Tamins, Thusis, Trin ,
Tschappina, Tujetsch, Vals, Vrin, Wergenstein .
St . Gallen : Pf :áfer s
Tessino : overa l
Uri : Uri, Urseren .
Wallis : Albinen, Fiescherthal, Rhonegletscher, Val d ' Illiez ,
Troistorrents .
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bibliotheek: aa nwi nsten

Mineralvorkommen in Ostl . Bayerischen Wal d
Der Aufschluss, Sonderband 31, V .F .M .G . eV, Heidelberg (1981) ,
152 pp, 30 DM .
Talrijke figuren en foto ' s in kleur en zwart wit .
Deze uitgave omvat een aantal gescheiden artikels van diverse auteur s
i .v .m . de geologie en de mineralogie van Oost-Beieren, Ook historisch e
onderwerpen komen aan bod .
Als bijlage vindt men een geologische kaart van de streek .

The ore minerals and their intergrowths .
P . RAMDOHR, Pergamon Press Oxford (1980), Engelse vertaling van d e
4e uitgave, 1205 pp (2 delen), 637 ZW/W foto ' s, ongeveer 6000 BF .

Dit boek is een standaard-naslagwerk voor de mineraloog . In een eerst e
deel worden de mechanismes van ertsafzettingen beschreven, alsook d e
texturen van ertsen .

In een tweede deel worden zeer veel ertsmineralen en hun paragenese onde r
de loupe genomen . Per mineraal vindt men gegevens i .v .m .
1 . Algemeenheden - 2 . Polijstbaarheid - 3 . Reflektie - 4 . Etsing 5 . Fysicochemie - 6 . De normale texturen - 7 . Bijzondere texturen 8 . Diagnostische gegevens - 9 . Paragenese - 10 . Onderzochte voorkomens 11 . Literatuur - 12 . Poederdiffraktogram .
Het boek is niet bedoeld als lektuur, maar als naslagwerk is het, zeker i n
een bibliotheek, onmisbaar .
Het boek gaat in principe slechts over ERTS-mineralen en hun kombinatie s
zgn . ertsen ; in een (kort) hoofdstuk aan het einde worden enkele belangrijke accessorische mineralen behandeld (kwarts, calciet, fluoriet, . .,) .
De gegevens zijn erg volledig, interpretaties steunen op de jarenlang e
ervaring van Prof . Dr . Ramdohr, die enige tijd geleden zijn tachtigst e
verjaardag vierde .

bestuursvergadering

1 19

Verslág van de vergadering van de Raad van Beheer van 03 05 8 1

1.

Minerant 8 1

Alle praktische en organisatorische punten werden een laatste maal doorgenomen ; alles blijkt in orde te zijn .
Dit betreft : affiches, folders, public relations, publiciteit, bar ,
verzekering, levering boeken en gereedschap, onderhoudspersoneel ,
bewaking, douane, administratie exposanten, tafelverdeling, enz .
2. Diverse n
- Door iemand die onbekend wenst te blijven werden aan de M .K .A .-bibliotheek de volgende tijdschriften geschonken :
- Bulletin de la Société belge de Géologie (vanaf 1969 ook " Mededelinge n
van de Belgische Geologische Vereniging) vanaf band 52 (1943) .
- Annales de la Société géologique de Belgique vanaf band 80 (1956) .
De Raad van Beheer heeft de onbaatzuchtige schenker in naam van d e
leden van de M .K .A . v .z .w . haar dank overgemaakt voor dit edelmoedi g
gebaar .
- Er zullen prijsoffertes worden gevraagd voor een geluidsinstallatie e n
een overhead-projektor .
- De zelfklevers zijn klaar en zullen worden verkocht tegen 25 F/stuk o f
100 F per 5 stuks . De zelfklever bestaat in blauw of geel op doorzichtige achtergrond .
Voor een snelle verkoop van de 2000 zelfklevers wordt ieders medewerkin g
gevraagd .
- De nodige kontakten worden gelegd met de direktie van de Zoo voor d e
organisatie van een tentoonstelling op het einde van 1982 .

N. V.

/DE ANTWERPSE FOTOeSMALFICMHANDEL

I

Grote Markt 1 7
ALLES voo r

Antwerpen

makrofofograf ie

Tel 33 77 0 7
private parking
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idar - oberstein

1 . de bruy n

Voor het eerst hoorde ik Over . Idar-Oberstein praten op de vergadering van de M .K .A ., in mei 1963 (!) . De spreker was d e
heer Van den Bossche, medestichter en eerste voorzitter van
onze vereniging . Hoewel hij er verschillende stukjes chalcedoon uitdeelde, sprak hij zeker niet met veel geestdrift over
vindplaatsen aldaar .
Hoofdzakelijk had hij het over de aankoop van mineralen die e r
erg duur waren . Een paar maanden later vertelde mij de hee r
Verhallen (lid M .K .A .) dat hij in Idar-Oberstein was geweest e n
er zeer mooie stukken agaat had gevonden .
Vanwaar die enigszins tegenstrijdige informatie ? Heel eenvoudig : de heer Van den Bossche was slechts drie dagen in IdarOberstein geweest . Dat is een volstrekt onvoldoende tijd al s
men er voor de eerste maal komt, zonder dat men vooraf de vindplaatsen kent . De heer Verhallen was er een ganse week gebleven . Hij verbleef bovendien op een camping vol met (voora l
Nederlandse) verzamelaars die er reeds jaren kwamen .
Mede daardoor kon hij aan de leden die daar prijs op stelden ,
een plannetje met vindplaatsen en plaatsen waar vroeger slijp molens hadden gestaan, geven .
Welk belang hadden nu die oude molens, waar men, naar ik bi j
mijn eerste bezoek vaststelde, niet eens een stukje muur va n
terugvindt . Welnu, dat stukje muur hoeft U ook niet terug t e
vinden : aan de stortplaats hebt U genoeg .
Als U die gevonden hebt, dan bent U, zeker als beginneling ,
binnen zeer korte tijd een aantal mineralen rijker . Daar komt
nog bij dat men tijdens de werkuren onmogelijk in de steengroeve kan zoeken . Men kan daar enkel na de werkuren en o p
zaterdagen en zondagen terecht .
In de loop van de dag kan men dan bij de oude molens graven .
Men vindt er mineralen uit alle delen van de wereld . Nie t
zelden werden er volledig afgewerkte sierstenen gevonden .
Zo vond een bekende van de heer Verhallen bij de opaalmole n
(door de verzamelaars zo genoemd omdat er zoveel opaal gevonden werd) een geslepen opaalcabochon in zwarte opaal, waarva n
de waarde (n .v .d .r . in die tijd) op 5000 BF werd geschat .
Bij een ander bezoek vond dezelfde verzamelaar meer dan 50 k g
tijgeroog in brokken van 0 .5 tot 2 kg . Die molen werd van da n
af de "tijgeroogmolen" genoemd .
Ook de heer Van Craen (lid M .K .A .), een vriend, vond bij zij n
eerste bezoek aan Idar-Oberstein bij de opaalmolen een gefacetteerde ringsteen van eitrien .
U zal zich ongetwijfeld afvragen hoe die molens daar komen .
Dit is niet zo moeilijk te achterhalen . Reeds sinds de oudhei d
werd en wordt geslepen op grote vertikaal opgestelde molenstenen . Die stenen werden aan het draaien gebracht door d e
watermolens op de talrijke bergbeekjes .
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1 ALLENBAC H
2 Camping Oberes Idarta l
1
KAT2ENLOC H
4
Kirchweiler Festun g
5 Weiersleiie en steengroev e
Setz .
6 Agaatmljhe n
7 Diamant- en edelsteenmuseu m
B Station en toeristische diens t
9 Felsenkirche en Heimat museu m
10 Kopermij n
11 Steengroeve Tuche m
12 Oude slijperi j
13 Steengroeve Bernhard
14 Steengroeve van VOLMERSBAC H
15 Wildpark

Fig . 1

: De omgeving van IDAR-06ER5TFI N

Rond 1800 moeten er zo om en bij de 200 slijperijen zijn geweest, die alle op dezelfde wijze werden aangedreven . Na d e
eerste helft van de 19e eeuw kwam daar verandering in, med e
door de verbeterde levensomstandigheden der slijpers en d e
uitvinding van de stoommachine, en nog later de elektricitei t
als drijfkracht .
Na 1850 werd dus de ene na de andere slijperij verlaten om i n
het dorp of de stad verder te gaan, maar dan op stoom (enkele )
of elektriciteit als drijfkracht . Enkel de slijpstenen werde n
met de huisraad meegenomen . Dit verklaart waarom men wel d e
afvalhopen van de slijperijen vindt, maar nooit een slijpsteen .
Of toch . . . op één plaats vond ik twee helften van een slijpsteen . Daar was dus duidelijk een ongelukje gebeurd bij de
afbraak .
Tegenwoordig is er bij de oude molens niet zo veel meer t e
halen, tenzij men er een zou vinden die nog niet is omgewoeld .
Die zijn er beslist nog, ook al is meer dan de helft van d e
vroeger bestaande verdwenen door bebouwing en het verlegge n
van wegen .
Voor het zoeken naar mineralen zijn we dus aangewezen op d e
steengroeven, sommige velden en de verlegging of verbeterin g
van bestaande wegen en de aanleg van nieuwe .
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Waar zijn dan nu de vindplaatsen gelegen 7 Daartoe kan me n
best de " Deutsche Edelstein Strasse" volgen, een rondrit i n
1974 uitgewerkt door de handelskamer en de toeristische diens t
van Idar-Oberstein . Voor meer inlichtingen kan U schrijve n
naar
Stdtische Verkehrsam t
D-6581
IDAR-OBERSTEI N
Bahnhofstrasse 1 3

1 . De omgeving van Idar-Oberstei n

Men kan de rondrit beginnen waar men wil . Ik begin dan maa r
in Allenbach (1), omdat men, van België komend, er toc h
voorbij komt .
In ieder dorp van de rondrit vindt men een kleine parking voo r
enkele wagens, een groot dorpsplan en adressen van slijperije n
die kunnen worden bezocht . Ook bezienswaardigheden zijn er
vermeld . Het eerste huis van het dorp is trouwens een grote

slijperij met een mineralenwinkel .
Voorbij het dorp waren er vroeger, links van de weg, vij f
oude molens . Een beetje verder, aan een wegeltje links, staa t

een wegwijzer naar het geologische openluchtmuseum, zeer interessant voor de geologen onder ons . Weer wat verder zijn er
twee campings, links van de weg . Op de tweede verblijf ik
tijdens mijn verlof (2) .
Het adres luidt

:

Campingplatz Oberes Idarta l
D-6581 SENSWEILER-MUHL E
U bent altijd welkom als U er toevallig voorbij komt .
Aan de campingwinkel vraagt U of Louis, de Belg uit Antwerpe n
er is (n .v .d .r . en dat is nogal eens dikwijls het geval 1) .
Na een kilometer komt U in Katzenloch (3), en een honderdta l
meter verder over het bruggetje was de tijgeroogmolen {hoger
reeds vernoemd) . Verder zijn er nog twee oude molens voor d e
aftakking naar Kirschweiler . Naast deze aftakking is er ee n
parking en een vijftigtal meter verder is er rechts naast ee n
brug de opaalmolen . Verder in het bos zijn er nog een drieta l
oude molens, maar de ganse zaak is nu afgesloten met prikkel draad .
We nemen dus de aftakking naar de Kirschweiler Berg . In de
hoofdstraat zien we al dadelijk de mooie mineralenbron waarva n
het bovendeel ingelegd is met allerhande geslepen mineralen .
Een beetje verder, rechts, volgen we de wegwijzer Berenloch ;
de straat in en dan rechts het bos in, tot U met de wagen niet
meer verder kan . Daar, achter een grote rotspartij staat een
rustbank met een mooi uitzicht op het dal .
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Foto 1 : agaat met kwarts-XX . 9 cm .
Bernhard-groeve, Gerach ,
Idar-Oberstein, Duitsland .
Verz . L . De Bruyn, fot o
H . Dillen .
Trek daar het bos in naar de top van de berg die Kirschweile r
Festung (4) wordt genoemd . Als U een eindje het bos in bent ,
draait u hier en daar een paar stenen om, en U zult merken da t
de meeste bezaaid zijn met kleine kwartskristallen .
Het grootste kristal dat ik er vond was drie centimeter lang .
Terug in het dorp en stadwaarts ziet U aan de rechterzijde d e
kwartskristal-bron . Verder dalwaarts maar vooraleer U over d e
brug gaat is er links een straat, de Schleiferweg ; op het eind e
van die weg is er een slijperij waar men zijn gevonden agate n
zelf kan slijpen, met de nodige aanwijzingen van de chef .
Voor het gebruik van de machine betaalt men 5 DM per uur .
Het snijden wordt wel apart berekend, per cm 2 .
Dan gaan we terug naar de hoofdweg over de brug onmiddellij k
rechts en we komen in het stadsdeel Tiefenstein . Bij de eerst e
huizen begint het al : rechts groothandel Haag, met juwelen e n
siervoorwerpen, voornamelijk voor uitvoer bestemd . Ee n
beetje verder in de straat heeft deze firma een groot verkooppunt . Het eerste huis aan de linkerkant van de straat is ee n
handel in slijpstenen, ook voor hobby-slijpers .
Wat verder, ook links van de weg, is er de groothandel i n
mineralen Bohrer (vooral invoer) . Als U de weg neemt die achte r
de huizen links van de hoofdstraat loopt ziet U de opslagplaats van Bohrer, met tonnen agaat-jaspis-roze kwartsamazoniet-sodaliet-serpentijn-fluoriet . . .
De hoofdstraat volgend ziet U de vele winkels met juwelen ,
siervoorwerpen en mineralen . In het centrum aan de rechterkan t
in een plantsoen bevindt zich de mineraalfontein .
Wat verder naderen we het stadsdeel Idar, met links van de we g
de historische slijperij "Weiersleife" (5) . Men kan er d e
slijper aan het werk zien, zoals het voor vijfhonderd jaa r
al werd gedaan .
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Foto 2
Calciet-XX (tot 3 cm) .
Groeve Juchem, Niederw*rresbach, Idar-Oberstein .
Vert . L . De Bruyn, fot o
H . Dillen .

Achter de slijperij ziet men op de berg de steengroeve (5 )
Setz, een zeer goede vindplaats voor agaat, kwarts en calciet-"amandels", geoden met kwarts, rookkwarts, amethyst en
calcietkristallen .
Hematiet- en harmotoomkristallen komen
er ook voor .
Bij het eerstvolgend verkeerslicht loopt rechts de weg naar
Algenrodt . Rechts afslaan mag echter niet ; men rijdt dus he t
verkeerslicht voorbij tot het volgende, draait daar links o p
de parking en rijdt terug bergop naar Algenrodt .
Bovengekomen volgt men de wegwijzers "Historische Edelstei n

Minen" (6) . Vroeger kon men op de helling voor de mijningangen naar mineralen zoeken . Dat is nu verboden . Er waren
18 ingangen toen ik er voor het eerst kwam . Vroeger moeten
er veel meer geweest zijn, zelfs in twee verdiepingen naar
men mij vertelde .
Na het inrichten van het "Besuchsbergwerk" zijn de meest e
toegangen volgestort en de overige zijn afgesloten .
Men kan dus nu de agaatmijnen bezoeken, wat zeker de moeit e
loont .
We keren terug langs dezelfde weg naar Idar, waar we in he t
centrum het torengebouw van de diamant- en edelsteenbeur s
zien . Op de eerste verdieping bevindt zich een prachti g
edelsteenmuseum (7) .
De ingang is aan de linkerzijde van het gebouw .

Na het bezoek vervolgt U Uw weg rechts van het gebouw . U bent
nu op een éénrichtingsweg naar het stadsdeel Oberstein . Aan
het eerstvolgende kruispunt ziet U links, aan de overkan t
van de Idarbach, het grote gebouw van de firma Rupenthal, ee n
der groten van Idar-Oberstein met diamant- en edelsteen slijperijen met uitvoer in het groot . Op zichzelf is dit na-

tuurlijk niets bijzonders, maar ik vernoem deze firma omdat
ze een bijhuis heeft te Antwerpen (Pelikaanstraat 92, naas t
de diamantbeurs) .
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We rijden verder naar Oberstein, richting station (8) .
Op de hoek links voor het station is de toeristische diens t
van de stad gevestigd, en twintig meter verder links is d e
toegang tot een grote parking, die geschikt is bij een bezoe k
aan de stad . Men kan er o .m . de Felsenkirche bezoeken, ee n
in de rotsen uitgehouwen protestantse kerk . Boven op de rotse n
bevindt zich de oude en de nieuwe burcht van de grave n
von Daun zu Oberstein . Beide burchten zijn vervallen to t
ruïnes, maar het uitzicht is er zeer mooi . Aan het pleintj e
onder de kerk staat ook het Heimatmuseum (9) . Het bevat oo k
een slijperij, en zit tot aan de nok vol met mineralen .
Dan rijden we de stad uit naar Fischbach . We rijden links he t
stadje in . Vooraan in de hoofdstraat is er links een slijperi j
Het gebouw staat wat achterin . Op de inrijweg ziet men bijn a
altijd versteend hout liggen, niet zomaar een brok, maa r
soms twee, drie stammen van een halve tot een meter lang e n
dertig tot zestig centimeter dik .
Een weinig verder rijden we rechts de berg op naar de kopermijn, de richtingaanwijzer "Kupferbergwerk" volgend . Di t
is wat in Duitsland een "Besuchsbergwerk" wordt genoemd .
De ontginning is al sinds geruime tijd stilgelegd, en nu zij n
er om het half uur rondleidingen . Men wandelt er door small e
gangen en ongelooflijk grote zalen . Door de opstelling va n
poppen met primitief gereedschap wordt het vroegere arbeidsproces geëvoceerd .
Langs de hoofdstraat met zijn vele slijperijen vervolgen we
de weg door het Fischbachtal . Na ongeveer drie kilometer bevindt zich rechts de steengroeve Jochem (11), een zeer goed e
vindplaats voor agaat, calciet en kwarts-"amandels", en geode s
met kwarts-, rookkwarts-, amethyst- en calcietkristallen .
Jaspis komt er ook wel voor, maar meer in het oude gedeelt e
van de groeve . Eens vond ik er een kleine geode met kwartskristallen met daarin een 2 cm dik klompje bitumen, alsoo k
een stuk van een calcietamandel, waarvan de buitenste schaa l
gevormd was door een drie millimeter dikke schil van bitumen .
Op het einde van het oude gedeelte van de groeve, die zic h
zeker drie- tot vierhonderd meter langs de rechterkant van d e
weg uitstrekt, kan men aragonietnaalden vinden, en ook dolomietkristallen . Voorbij de bocht van de weg is aan de linkerzijde een oude slijperij heringericht (12 )
Daar kan men goedkoop de gevonden mineralen laten zagen e n
polijsten .
Naast de
dit dorp
Hoe meer
meer men

slijperij loopt een weg bergop naar Gerach . Voorbi j
kan men op de velden agaat, jaspis en kwarts vinden .
men de luchthaven en het dorp Gdttschied nadert, ho e
vindt . Dan rijden we terug naar Fischbachtal .
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Foto 3
Ingang van een agaatmijn bi j
Ïdar-Oberstein . Foto H . Dillen ,
1971 .

Foto 4
Storthoop van een oude slijp molen . Foto H . Dillen, 1971 .

De weg volgend tot het einde van de groeve Juchem, is link s
van de weg de toegang naar de groeve Bernhard (13) . Men vind t
er hetzelfde als in de voorgaande . Jaspis in rood en bruin
komt er meer voor . In 1980 heeft men er een brok jaspis gevondan van meer dan 75 cm doormeter . Door de explosie was hi j
echter gedeeltelijk in stukken gebroken, waardoor velen daarvan hebben kunnen meedelen . Chabasietkristallen vindt men e r
ook wel af en toe .
Dan rijden we naar het volgende dorp, Niederwdrresbach, e n
daar links naar Herbarn . Boven op de berg aan het kruispun t
rijden we links naar Veitsrodt, bekend om zijn scheve kerktorenspits . We rijden verder naar Volmersbach en daar voorbi j
is er links een steengroeve (14) . Voor vijf of zes jaar werde n
hier de mooiste agaten gevonden . Het is ook hier dat ik bi j
mijn eerste bezoek, mijn twee eerste stukken agaat vond . He t
uithakken vergde toen bijna een ganse dag . Nu gaat dat natuurlijk veel sneller ; na al die jaren leert men de knepen va n
het vak wel . Nu is er in de steengroeve van Volmersbach niet s
meer te vinden, tenzij eventueel op andere plaatsen .
We vervolgen onze weg en na ongeveer tweehonderd meter, aan d e
manége, loopt links een weg bergop naar Regulshausen . Op d e
velden achter dit dorp kan men agaat en rode jaspis vinden .
We rijden dan terug naar de hoofdweg stadwaarts, en na ongeveer 2 km rechts bergop naar de Waschhertskaulen .
❑p de velden vindt men rode en bruine jaspis en lichtgroene
plasma (dit is heliotroop zonder rode stippen) .
Verder naar de stad toe, de borden "Trier" volgend, komen we
weer op het vertrekpunt terug .
In Katzenloch kan men, als men dat wil, rechts naar Kempfel d
rijden om een bezoek te brengen aan het wildpark (15) .
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2 . De omgeving van Freise n

Foto 5
Goethiet-XX op rookkwarts-XX .
Beeldbreedte 2 cm .
Groeve bij Freisen . Vera .
L . De Bruyn, foto H . Dillen .
Fig . 2 De omgeving van Freise n
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Station Oberstei n
Barietmijn bij Baumholde r
Mineralogisch museum Oberkirche n
Steengroeve Freise n
Vindplaats versteend hou t
Agaatvelden

Eerst komt Freisen aan de beurt . Vertrekkende van Idar-Oberstein nemen we de nieuwe weg naar Baumholder . De oude weg lie p
vroeger door het Duits-Amerikaanse militaire oefenterrein, dat
zich uitstrekte van Oberstein tot Baumholder . De nieuwe we g
(bij de bouw werden kruiwagens vol agaat weggesleept, nie t
alleen door verzamelaars) volgt nu de grenzen van het oefenterrein tot in Baumholder .
Vroeger was er, net voor Baumholder een barietmijn, Claracha l
(2) . Men vond er barietkristallen, pyrolusiet-overkorstinge n
en soms cinnaber . Voor een paar jaar werd het werk er stil gelegd en de mijningang volgestort ; er is dus niets meer t e
vinden .
Ten zuiden van Baumholder, aan de zendmast, vindt men op d e
akkers agaat . Dat is trouwens ook het geval op de akkers tot
in de omgeving van Freisen . Voor het dorp rijden we onder d e
autobaan door en slaan we onmiddellijk linksaf . Na ongevee r
2 km rijden we rechts naar het dorp Oberkirchen (3) . Recht s
van het dorp is de Weiselberg, waar volgens de overleverin g
voor 500 jaar reeds aan gereglementeerde agaatwinning wer d
gedaan .
In het dorp zelf kunnen we een privé-mineralenverzamelin g
bezoeken . Men vindt dit het snelst door aan de eerste de best e
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voorbijganger naar het mineralenmuseum te vragen . Na he t
bezoek rijden we terug naar de hoofdweg, daar links en na
ongeveer 50 meter rechts (brug over de autobaan) .
Aan de overzijde rijden we eerst links, en dan rechts bergop .
Voor we aan de ingang van de groeve komen, gaat rechts een geasfalteerde weg het dal in, maar die nemen we later
(4) .
Men vindt er mooie agaat, maar zelden onder de vorm van d e
zogenaamde "amandels", eerder als opvulling van vertakte spleten . Daardoor is het zeer moeilijk om er een behoorlijk stuk ,
uit te hakken . Chabasietkristallen komen er tamelijk veel voor .
Ook jaspisagaat wordt er gevonden . Het mooiste wat er te vinde n
is zijn geodes met goethietnaalden op kwartskristallen .
Ook het uitzicht hier loont de moeite .
Bij het verlaten van de steengroeve nemen we de hogervermeld e
asfaltweg het dal in (beneden de steengroeve) . Op het laagst e
punt bemerken we links van de weg een zandafgraving (5) . Daa r
kan men versteend hout vinden (houweel noodzakelijk) .
Deze weg verder volgend komen we in Reichweiler en Eckersweile r
Tussen die twee dorpen vindt men op de akkers (6) agaat .
Men kan ook langs daar naar Baumholder terugkeren .

3 . De omgeving van Birkenfel d
rit gaat over Allenbach en weg nr . 269 naa r
g irkenfeld . In het stadje rijden we bij het verkeerslicht
rechtdoor, de berg over naar Dienstweiler . Voorbij dit dor p
zien we links de steengroeve (1) . De toegang is verboden ,
maar men kan soms mooie stukken kopen van de bewaker di e
vlak voor de toegang woont : agaat, en geodes met kwartsrookkwarts-, amethyst- en calcietkristallen . Ook warden e r
geodes met goethiet naaldkristallen gevonden .
De volgende

We rijden langs dezelfde weg terug, en voorbij het verkeerslicht, na honderd meter nemen we links de weg naar Brtcken ,
Achtelsbach en Eisen . Op het pleintje (rechts) wordt de richting "Feldhaus Schwerspatgrube" al aangegeven (rechts bergop) .
Na ongeveer 1 .5 km rijden we de groeve (2) in . Men vindt er
pyriet- en dolomietkristallen, grote brokken chalcopyriet ,
tetraedrietkristalletjes (tot 1 mm) en soms cinnaber .
De bariet die er wordt gewonnen is lichtgrijs, of soms glashelder in kleine kristallijne stukjes ; kristallen vond ik e r
nog nooit .
We rijden terug naar Eisen en verder rechts naar Otzenhausen .
Vooraan in het dorp staat rechts een wegwijzer naar de "Hunnenring" (2 km verder rechts van de weg) . Links van de weg is e r
een parking, en daarachter een vijver, ontstaan door leemwinning . Bij leem denkt men aan septariën, en die zijn er daar
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Foto 6
Pyriet-XX op dolomiet-XX .
Beeldbreedte 5 cm .
Eisen . Verz . L . De Bruyn, fot o
H . Dillen

Fig . 3 De omgeving van Birkenfel d
1.
2.
3.
4.
inderdaad,

Steengroeve Dienstweile r
Barietmijn Eise n
Vindplaats Lebacher knolle n
Vindplaats agaat in rhyoliet

in de vorm van platte ronde en ovale

schijven ,

de zogenoemde Lebacher knollen . Men kan ze vinden rechts va n
de vijver en een beetje verder rechts in het bos (3) .
Zij kunnen allerhande mineralen bevatten, en soms fossiel e
visjes .
We rijden terug naar Otzenhausen en links over Sdtern naa r
Tiirkismihle . Juist voor Turkismuhle rijden we rechts ove r
Mosberg, Deckenhardt en Gudesweiler naar Oberthal . Bij he t
begin van het dorp, net voor de spoorwegbrug rijden we recnt s
de Leistberg op, tot aan een kleine parking (rechts) .
Onmiddellijk daar voorbij rijden we rechts de veldweg op .
Na honderd meter, aan de afsluiting van een hertenweide, late n
we de wagen achter . De weg splitst zich al dadelijk . We neme n
het stijgend voetpad met een witte "1" gemerkt .
Na tien minuten zien we links van de weg, een paar meter lager, een omgewoelde plaats (4) . Daar vindt men rhyoliet me t
agaat, en soms ook kleine geodes met rookkwartskristallen .
Achter de struiken, op een rotsformatie heeft men een prachti g
uitzicht over het dorpje Oberthal .
Langs dezelfde weg gaan we terug naar Turkismuhle en verde r
over Birkenfeld naar Idar-Oberstein .
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Foto 7
Kwarts-XX overdekt met hematiet-M . Groeve Dienstweile r
bij Birkenfeld . Kwarts-2K
12 cm lang . Verz . L . De Bruyn ,
Foto H . Dillen .

Fig, 4 . De omgeving van Kir n
1. Kopermijn Fischbac h
2. Steengroeve Kir n
3. Leisteengroeve Bundenbach

4 . De omgeving van Kir n
De laatste rit is dan speciaal bedoeld voor de fossielenverzamelaars .
Van Idar-Oberstein rijden we over Fischbach naar Kirn . Hier
is een zeer grote steengroeve (toegang verboden) (2) .
Dit is niet zo erg, want er schijnt niet veel zaaks te vinde n
te zijn .
In Kirn rijden we links naar Hahnenbach . Van daar tot Bundenbach zijn er storthopen van de verschillende leisteengroeven .
In Bundenbach is er een "Besuchsbergwerk" (3) .
Men kan er tegen betaling leisteen splijten om fossielen t e
zoeken . Het gereedschap daartoe wordt U ter beschikking gesteld . Er werden en worden zeelelies, zeesterren en zelf s
kwallen gevonden .
In de oude dorpsschool is er, naar men zegt, een mooi e
fossielenverzameling tentoongesteld .

uit onze tijdschrifte n
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