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mka-kalende r

Vrijdag 7 februari 199 7
Vergadering in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 212 8
Sint-Job-in-'t-Goor, om 20 .00 h .

Kristallografie een wetenschappelijke kijk
op onze hobby
door
de heer Peter SEGHERS

Zaterdag 8 februari 199 7
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 t e
2000 Antwerpen, van 9 .30 tot 12 .00 h .
Naar goede gewoonte houden we in de maand februari weer practicum . Breng stene n
mee om te onderzoeken evenals schrijfgerief, pincet, loep en een naslagwerk .
Apparaten zijn uiteraard ook welkom . We rekenen op ieders aanwezigheid en nieuw e
leden zijn ook op deze vergadering van harte welkom .

Vrijdag 14 februari 199 7
Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg ,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d .i . langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5) . Openbaa r
vervoer : tram 2 of 4 .
19 .30 h

gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of . . . gewoon ee n
gezellig babbeltje . . . Als mineraal van de maand worden deze maan d
specimens van santaclaraiet aangeboden (zie artikel in dit nummer) .

20 .00 h

Een drieluik
1. Officiële algemene ledenvergadering
2. Dia-wedstrijd
Mannermuseurn Rance, door de heer Ouadens
Titelpaqin a
Een (niet meer zo recent) panorama van Schwaz, Inntal, Tirol, Oostenrijk (zie artikel in dit
nummer)
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mka-nieuws
Algemene ledenvergaderin g
De jaarlijkse algemene vergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw heeft plaat s
op vrijdag 14 februari 1997 om 20 .00u in het lokaal 'Op Sinjoorke' (Vlaamse Jeugdherberg) ,
Eric Sasselaan 2, Antwerpen . Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglemen t
"Stemprocedures MKA" hebben op deze vergadering stemrecht : 1) de effectieve leden va n
de vereniging (zie meest recente lijst in Geonieuws januari 1997), 2) de leden die uiterlijk o p
31 januari 1997 hun wens om effectief lid te worden schriftelijk bij de secretaris hebbe n
binnengeleverd Personen die op 31 januari 1997 nog niet in regel waren met hu n
ledenbijdrage zijn niet stemgerechtigd . Ook de toetredende leden worden vriendelij k
uitgenodigd om de vergadering bij te wonen en er eventueel vragen te stellen .
Ieder effectief lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door middel van ee n
volmacht door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen . Niemand kan houder zijn va n
meer dan één volmacht . Ten einde de vergadering een zo representatief mogelijk karakter t e
geven, worden de effectieve leden die niet aanwezig kunnen zijn, verzocht van dez e
mogelijkheid gebruik te maken . De volmachtformulieren vindt u in Geonieuws januari 1997 .
Agend a
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaaroverzicht 1996 .
Financieel verslag 1996 en budget 1997 .
Verslag van de commissarissen (Dhr Torfs en Deplus) .
Vaststelling ledenbijdrage 1998 .
Verkiezingen Raad van bestuur .
Vari a

Samenvatting verslag Raad van Bestuur/Dagelijks Bestuu r
24/11/9 6
Mineran t
Debriefing Minerant 96 . Het standgeld wordt vanaf Minerant 98 opgetrokken tot 130 0
BEF/m . De toegang blijft gratis voor het publiek . Toekomstige Mlnerant's worde n
gepland : 9 en 10 mei 1998, 8 en 9 mei 1999, 6 en 7 mei 2000 .

Noden Jeugdherberg
Een rondvraag levert als topprioriteiten : rolluil bibliotheek, buffetkast .

Budget 199 7
De voorlopige boekhouding tot 22/11/96 vertoont een positief saldo van 556236 BEF .
Het budget voor 1997 werd opgesteld . Een extra post "Investeringen" wordt voorzie n
voor de uitgaven i .v .m . de Jeugdherberg : 100000 BEF .
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Kontributie 199 8
Er zal aan de algemene vergadering voorgesteld warden het lidgeld voor 1998 niet t e
verhogen . In 1999 zal er wellicht 100 BEF meer gevraagd worden .

Bestuursverkiezingen 199 7
Zijn statutair uittredend en mits schriftelijke kandidaatsstelling herkiesbaar : Paul VA N
HEE (voorzitter), Jan JENSEN (ondervoorzitter), Fred BALCK (4 jaar verkozen), Guid o
CORNELIS (4 jaar verkozen) .

Raad voor Aardwetenschappe n
De Raad voor Aardwetenschappen heeft sinds oktober en vzw-statuut aangenomen . D e
MKA is momenteel ondervoorzitter, en wordt in 1998 voor een jaar voorzitter e n
secretaris .
P . Van hee, voorzitter

H . Bender, secretari s

Werkgroep fotografi e
Op 21 december 1996 vergaderde de werkgroep fotografie .
Het nieuwe boek van J . Scovil over fotografie van mineralen werd besproken . Over he t
algemeen werd het gunstig onthaald, en zeker omdat de prijs uiteindelijk veel lager wa s
dan verwacht (dank zij een stevige korting) was het de aankoop waard .
De dia-wedstrijd (waarover verder meer) werd besproken, en er werd van gedachte n
gewisseld over het produceren van tekst- en titeldia's . MS-Powerpoint draagt duidelijk d e
voorkeur weg, en via rechtstreekse fotografie van een (goed) beeldscherm werde n
behoorlijke resultaten bekomen .
Personen die voor de MKA wel eens een voordracht willen geven, of een artikel voo r
Geonieuws willen schrijven, maar het materieel of de ambitie missen om zelf de nodig e
foto's en/of dia's te maken kunnen steeds een beroep doen op de werkgroep fotografie .
Hoe een en ander georganizeerd wordt hangt af van geval tot geval, maar de voorkeu r
gaat duidelijk naar het systeem dat de fotograaf de specimens bij hem thuis ka n
fotograferen . Dit laat hem toe het werk te spreiden in de tijd en hij heeft da n
daarenboven al zijn vertrouwde "gereedschap" en truckendozen bij de hand .
Tenslotte werden twee dialaders met goeie èn slechte dia's van H . Dillen kritisc h
bekeken en gecommentarieerd .
Wie er niet bij was en ook eens graag zou uitgenodigd worden voor een vergadering va n
de werkgroep fotografie (dat kost u . . . niets !) kan dit even laten weten aan de heer J .
Jensen (coordinaten : zie binnenkaft) .

Diawedstrijd 199 7
Wie nog wil deelnemen aan de diawedstrijd tijdens de vergadering van 1412197 moe t
zich wel haasten : u kan in principe nog uw dia's binnenbrengen tot 31/1197 bij de heer J .
Jensen (coordinaten : zie binnenkaft) .
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Vraag en aanbo d
Een Amerikaanse verzamelaar is op zoek naar een specimen met kristallen van ee n
aantal species afkomstig van de Zairese type vindplaats :
althupite, andremeyerite, anthoinite, astrocyanite-(Ce), bijvoetite-(Y), billietite, briartite buttgen bachite, cattierite, cesplumtantite, claringbullite, combeite, comblainite, cousinite, delhayelite,
derriksite, dumontite, foordite, fourmarierite, franroisite-(Nd), gysinite-(Nd), ianthinite, julienite ,
kamitugaite, kamotoite-(Y), kirschsteinite, lepersonnite-(Gd), ludjibaite, masuyite, metaschoepite ,
metastudtite, meta vandendriesscheite, metavanmeersscheite, moreauite, mundite, oosterboschite ,
oursinite, paraschoepite, phuralumite, plumbomicrolite, protasite, rankamaite, ranunculite ,
renardite, renterite, richetite, roubaultite, sayrite, schuilingite-(Nd), sengierite, shabaite-(Nd) ,
sharpite, stille/te, swamboite, thoreaulite, threadgoldite, triangulite, trikalsilite, upalite, urancalcarite ,
vaesite, vanmeersscheite, varlamoffite, wakefieldite-(Ce), wyartite, zairit e

Wie specimens kan aanbieden die hiervoor in aanmerking komen kan zich wenden tot H .
Dillen, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas . Tel . 03770 60 07 . E-mail : d illen@glo .b e
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Voor de hall, living en vitrinekast :
Esthetische en dekoratieve stukken
Bergkristal, van enkelkristal tot museumstukken, Arkansas, US A
Amethist, Agaat, Toermalijn, Brazili ë
ApophylIiet, Gyroliet, Heulandiet, Mesoliet, Skoleziet, Indi a
Aquamarijn, Granaat, Topaas, Toermalijn, Lapis lazuli, Pakistan, Afghanista n
Charoiet, Ruslan d

Voor de verzamelaar :
Mineralen van klassieke vindplaatse n
Augelite, Wardiet, Lazuliet, Cubaniet en mineralen van andere vindplaatsen in Canad a
Danburiet, Seleniet, (Gips) en mineralen van andere vindplaatsen in Mexic o
Astrophylliet, Stelleriet, Zilver, Goud en mineralen van andere vindplaatsen in G0 5

Voor de systernatieker:
Meer dan 400 verschillende mineralen van beroemde vindplaatsen :
Kola (GOS), Mont Saint Hilare (Canada) ,
Monte Somma (Italië), Reichenbach (Duitsland )

Henricus Bracgstraat 10, B-9030 Mariakerke (Gent )
Tel . +32 (0)9 227 32 1 0
Fax +32 (0)9 227 66 0 4
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beurzen en tentoonstellinge n

08-0 9
09
15-1 6
15-1 6
16
22-23

02
02
02
02
02
02

B
NL
F
F
B
F

CHARLEROI . Palais des Expositions, 21 avenue de I'Europe . Beurs .
LEIDEN . Groenoordhallen, Willem de Zwijgerlaan 2 Beurs .
LA GARDE (83) . Maison communale Gérard Philipe . Beurs .
GUILHERAND-ORANGES (07) . Beurs (M-F )
HUY . Centrale nucléaire de Tihange 10-18 h . Beurs (M-F) .
BEAUMONT (63) . Salie des Fétes Rue de I'hótel de Ville . Beurs (M-F) .

23

02

B

BERCHEM . Zaal Aipheusdal, Filip Williotstraat 22 10-18 h Beurs (M-F-J-E) .
Info :
mevrouw S . Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat .
Tel . 031651 79 26

23
28-02
01
01-02
01-02
02
02

02
02
03
03
03
03
03

NL
F
F
F
F
B
B

08-09
08-09
08-09
08-09
08-09
09
09
14-16

03
03
03
03
03
03
03
03

F
F
F
F
F
❑
NL
1

15
15-16
16
16

03
03
03
03

NL
F
NL
D

16

03

EINDHOVEN . Motel Van der Valk, Aalsterweg 322 . Beurs .
LA MEIGNANNE (49) . Beurs (M-F-meteorieten) .
BOURGOIN JALLIEU (38) . Foyer Culturel Beurs (M-F) .
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (60) . Stadhuis . Beurs (M-F) .
BELFORT (90) . Place de la République . Beurs (M-F-J-E) .
HANNUT . Overdekte Markt . Beurs (M) .
WOMMELGEM (Antwerpen) . Fort II, Fort-li-straat . 9-17 h . Ruilbeurs en tentoonstellin g
(mineralen - o .a . fluorescerende mineralen van R . Loyens) - fossielen, munten e .a . )
PAU (64) . Faire Exposition, Hall Ardour . Beurs (M-F) .
BESANCON (25) . Micropolis, Parc des Expositions et des Loisirs .
WITTELSHEIM (68) (Cernay) . Salie des Fétes Grasegert . Beurs (M-F )
GRIGNY (69) . Centre Edouard Brenot, rue W . Rousseau . Beurs( M )
ALLAUCH (MARSEILLE) (13) . Centre Saint-Exupéry . Beurs (M-F) .
KEMPEN . Kolpinghaus . 9-17 h . Beurs (M-F) .
EINDHOVEN . Dorint Hotel . Vestdijk 47 . Beurs .
BOLOGNA . Palazzo dei Congressi ., P .zza Costituzione 5c . Beurs (M-F-E) 10-19 .30/8 2018-19 h . Op vrijdag enkel voor handelaars .
ZWIJDRECHT . Develstein College, Develsingel 5 . 10-17 h . Beurs (M-F-J-E) .
PARIS (75) . Hotel Hilton, 18 av . de Suffren . Beurs (M-F) .
ARNHEM . K .A .B . gebouw . Rosendaalsestraat 27 . 10-17 h . Beurs .
EPPELHEIM . Rhein-Neckarhalle . 9-17 h Beurs .

B GENT . 20ste Nautilus-beurs . Koninklijk Atheneum aan de Voskenslaan 60 te Gen t
(d 1 . niet ver van het Sint-Pietersstath n) .
Info :de heer J . Gryson, Sint-Lucaslaan 16 te 8310 BRUGGE 4 .
Tel 050135 69 6 5
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mineraal van de maan d
santaclaraiet
h.

dille n

Santaclaraiet heeft een korte en bescheiden geschiedenis achter zich . Het werd in 197 5
ontdekt in een verlaten mangaanmijn in de Diablo Range, in het noordoosten va n
SantaClara County, door John L Parnau (parnauiet -- .) en Albert L . McGuinnes s
(McGuinnessiet . . .) . Sindsdien verschenen over dit mineraal alles bij elkaar 3
professionele artikels . Sinds de ontdekking is er met geen woord over gerept in d e
meeste gerenommeerde amateurtijdschriften zoals The Mineralogical Record of Lapis .
Gezien kleur en habitus dachten de ontdekkers dat het om inesiet ging, maar al gau w
(d .w.z . 6 jaar later) werd duidelijk dat het om een nieuw mineraal ging, dat da n
santaclaraiet gedoopt werd (Ohashi en Finger, 1981) . In 1978 was wel al (enigszin s
voorbarig, maar, zoals later zou blijken, toch zo goed als correct) een voorlopig e
beschrijving gepubliceerd (Ohashi en Erd, 1978) .
Hoewel de oorspronkelijke ontdekkers de juiste vindplaats niet bekend maakten ,
bezorgden zij toch een behoorlijke hoeveelheid materiaal aan de onderzoekers .
Ondertussen weten we dat santaclaraiet voorkomt in ten minste twee van een 50-ta l
verlaten mangaanontginningen in de aangrenzende delen van Santa Clara, Alameda ,
San Joaquim en Stanislaus Counties . Al deze mijnen liggen binnen een straal van zowa t

Figuur 1 .
Geografische situering van het "santaclaraiet-gebied" in California, US A
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16 km rond de Mount Baardman . De dichtsbijzijnde stad is San José, en je kan he t
gebied grofweg situeren op zo'n 100 km ten zuidoosten van San Francisco . D e
mangaanertsen waren al bekend van rond 1940 . Het gaat om sedimentaire afzettinge n
in de chert van het Francisco complex (Jura) . We zijn ondertussen te weten gekome n
(dit werd nog niet gepubliceerd !) dat santaclaraiet ontdekt werd in materiaal van d e
Pennsylvania Mine ; later werden kleine hoeveelheden gevonden in de Buckey Mine.
De Pennsylvania Mine is in privé handen ; en dat moet je ook letterlijk nemen : d e
eigenaars zijn naar `t schijnt bijzonder weinig gesteld op "trespassing", en meerder e
keren zijn mineralenzoekers hardhandig en met de geweerloop in de rug van het terrei n
gezet. In het begin werd er zelfs een paar keer geschoten . Tegenwoordig is er ee n
alarmstysteem geïnstalleerd en wordt er permanent gepatrouilleerd . Waarom deze
strenge aanpak door de eigenaars nodig wordt geacht is ons een raadsel . Commerciël e
bedoelingen zitten er wellicht niet achter, want sinds 20 jaar komt geen stukj e
santaclarait - of andere mangaanmineralen - over de toonbank . Een enkel stukje kan
nog gevonden warden op storthopen in de buurt, maar is daar als zodanig wel hee l
moeilijk te herkennen .
Het eigenaardige aan deze vindplaats is dat de meer gewone mangaanmineralen, zoal s
rhodoniet, rhodochrosiet e .d . hier zeldzamer blijken te zijn dan enkele exotische species .
Santaclaraiet komt voor als vergroeide aders tot 1 X 9 cm, en onregelmatige massa's to t
10 cm diameter . Andere mineralen die er voorkomen zijn o .a . friedeliet (dat soms goe d
Figuur 2 .

Gelijkenis in de structuur tussen santaclaraiet (links) en rhodoniet (rechts) . Enkel de
Si04-tetraeders worden hier weergegeven . Naar Ohashi en Finger (1981) .
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op santaclaraiet lijkt), parsettensiet, weliniet en mangaan-howieiet . Mangaan-howieiet i s
in zowal alle stukken aanwezig : het is van santaclaraiet te onderscheiden door d e
minder rose (eerder beige) kleurtint. Het eigenlijke erts waarvoor de mijnen werde n
uitgebaat is brauniet . Andere minder zeldzame mineralen uit deze mijnen zij n
kutnahoriet, rhodochrosiet, calciet, bariet, harmotoom, chalcopyriet, gedegen koper e n
kwarts, soms grijs gekleurd door insluitsels van riebeckiet .
Santaclaraiet komt voor als- radiaalstralige lamellaire aggregaten, bestaande ui t
dunprismatische tot tabulaire subhedrale kristallen, afgevlakt volgens {100} . De ruwe
sfeertjes kunnen een diameter bereiken tot een mm . Wanneer er tijdens he t
uitkristalliseren voldoende plaats was konden zich prismatische kristallen tot 1 cm lan g
vormen, die meestal kris-kras door elkaar zitten en zo netwerken vormen .
De meest prominente vorm is a{100}, en verder komen voor b{010}, m{110}, g{301} e n
h{401}. Ook tweelingen volgens {100} komen voor . De kristalstruktuur kon nauwkeuri g
opgehelderd worden via éénkristal-opnamen (Ohashi en Finger, 1981) .
Santaclaraiet is lichtrose . De apparente kleur verschilt wel erg naargelang van he t
gebruikte licht : in daglicht of het licht van een gloeilamp is de kleur duidelijk meer rose ;
onder TL-licht is de kleur eerder beige . Het mineraal is min of meer doorschijnend ,
vertoont een glasglans en de poederkleur is heel licht rose . Optisch is het materiaa l
twee-assig negatief .
Santaclaraiet is zo goed als onoplosbaar in verdunde of zelfs geconcentreerde zuren .
Wanneer het verhit wordt aan de lucht wordt mangaanbustamiet gevormd .
Microsonde-analyse leidde tot de volgende formule :
CaMn 4[Si50 14 (OH)](OH) . H 20 .
Chemisch is santaclaraiet een gehydrateerde rhodoniet, hoewel de aanwezig e
waterstofatomen drie duidelijk verschillende structurele plaatsen kunnen innemen .
Andere structureel verwante mineralen zijn :
santaclaraiet
rhodoniet
babingtoniet
nam b u l i et
ma
ri et
inesiet

CaMn 4[Si50 14 (0H)](OH) . H 20
CaMn 4Si5O 1 5
Ca2(Fe 2' ,Mn)Fe 3+ [Si5 014(OH)]
(Li , N a) M n 4[Si 50, 4(0 H)]
N a Mn 3[Sis0, 4(O H) ]
Ca2Mn7[Si10028(OH) 2] .5H 20

De structuur van santaclaraiet gelijkt vrij goed op die van rhodoniet en aanverwant e
mineralen (zie figuur 2) . Voor meer details verwijzen we naar Ohashi en Finger (1981) .
Mineraal van de maan d
De specimens die u deze maand worden aangeboden zijn afkomstig van d e
Pennsylvania Mine, Santa Clara County, California, USA . Ze werden rond 198 0
gevonden . Sommige specimens bevatten in holtes min of meer vrije prismatisch e
kristallen .
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historische mijnbouw in het innta l
oostenrij k
hall, schwaz, rattenber g

p . bender, h . bender, h . dillen
In een trilogie bespreken we de historische mijnbouw in het beneden Inntal oostelijk va n
Innsbruck . De mijnbouwactiviteiten in dit gebied hadden Europese betekenis in de lat e
middeleeuwen . in een eerste deel behandelen we de zoutmijnen in Hall . Een volgend e
aflevering zal de zilver- en kopermijnbouw bespreken in de omgeving van Schwaz e n
RattenberglBrixlegg . In een laatste deel trachten we duidelijk maken hoe we de groenachtigblauwe en de blauwachtiggroene mineralen uit de storthopen van Schwaz e n
Brixlegg van een juiste benaming kunnen voorzien (in zoverre dat mogelijk is) .
Om u niet op korte tijd te overladen met informatie over het Inntal spreiden we deze dri e
bijdragen over 1997 .
Een bezoek aan de historische steden en musea en zoektochten op de storthopen va n
Schwaz en Brixlegg zijn ideaal te combineren met een vakantie in het nabije Zillertal .
Hou er rekening mee dat op de zeldzame regendagen die het Zillertal zouden kunne n
teisteren, de hemel sneller zal opentrekken in het brede Inntal met zijn veel lager e
bergtoppen . Anderzijds zult u op de storthopen bakken op hoogzomerse dage n

Munchen
Kufstein
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Deel 1 : Hall
p. bende r
1 .1 . Hal/tal met Salzbergwerk
Hall ligt aan de Inn, op minder dan 10 km ten oosten van Innsbruck . Het zout dat hie r
verwerkt werd komt uit het Halltal . Dit zijdal van het Inntal begint even voorbij Absam ,
ongeveer 3 km ten noorden van Hall . In het Halltal werden sinds zowat 700 jare n
verschillende zoutmijnen uitgebaat in het Wildangergebergte . een deel van d e
Karwendel . Deze lange ontginning van het vandaag zeer gewone produkt dat zout is ,
heeft deze stad en streek rijk gemaakt . Hall was belangrijker dan Innsbruck en heeft no g
steeds een grotere Altstadt dan de hoofdstad van Tirol . Toch was de zoutmijn van Hal l
slechts de kleinste van de alpiene zoutwinningen . Maar, het was de enige winning i n
Tirol . De invloed op het leven in de verre omgeving is zeer groot geweest : rechtspraak ,
vervoer, inkomsten, werk voor vele generaties, belastingsinkomsten voor de regeringen ,
Steinsalz of Kochsalz was vroeger zowat het enige doeltreffende conserveringsmidde l
voor voedingswaren zoals vlees, vis en groenten . Later werd zout een belangrijk e
industriële grondstof voor de chloorindustrie .

Figuur 1
Houten en gietijzeren buizen zoals
gebruikt om het pekelwater van de mijne n
naar de ziederij in het dal te transporteren .
Rechtsboven het einde van de boo r
waarmee de bomen werden uitgehold
(Salzbergbaumuseum Herrenhaus ,
Halftal)
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Het zouthoudende gesteente van de Wildanger werd in het Perm gevormd . Aan d e
warme zeekust werden bekkens afgesneden van de zee . Het water verdampte en d e
opgeloste zouten kristalliseerden . Stof van de kust en het land werd door de win d
tussen de kristallen geblazen . Door tektonische invloeden steeg en daalde het lan d
enkele malen zodat er opnieuw vers zoutwater in de bekkens vloeide . De beweging va n
de aardschollen zorgde via opstuwing voor de vorming van de Alpen . Puin wer d
doorheen het zeer plastische zoutgesteente gemengd, deze mengeling van breccies ,
zout en leemachtig stof wordt Haselgebergte genoemd en komt niet enkel in Hall voor .
De bovenste laag is een roodachtige mergel, het Lebergebergte, waaruit regenwater he t
zout oploste en een waterondoordringbare laag achterliet . Het is deze laag die (indie n
niet gebroken) het onderliggende Haselgebergte voor verdere uitloging van het zou t
behoedt . Aan de mens dan om eerst de grondstof zout te vinden en methoden t e
ontwikkelen om het zout uit het gesteente te ontginnen .
Het steenzout was zeker vroeger van veel betere en zuiverdere kwaliteit dan zout da t
aan de zeekusten gewonnen werd uit zeewater . Maar meestal werd het steenzout nie t
als vaste stof uit de berg gekapt . Het werd in tegendeel ter plaatse opgelost in water .
De zoutoplossing uit het Halltal werd via houten buizen naar de ziederij in Hall gebracht ,
en daar uitgekookt, gekristalliseerd . verpakt en via de Inn verscheept . In 1967 kwam ee n
einde aan het Hallse zouttijdperk . Pas in 1983 konden vrijwilligers starten met ee n
zoutmuseum in het gebouw "Herrenhaus" hoog in het Halltal . Het loont zeker de moeit e
dit museum en de restanten van de mijnen in de buurt te bezoeken .
Wanneer de zoutuitbating in het Halltal begon is onduidelijk . Er werden nooi t
prehistorische vondsten gedaan zodat aangenomen wordt dat deze uitbating relatie f
recent is . Dit in tegenstelling tot de zoutwinningen in Hallstatt en Hallein .

Figuur 2
Kraan (Wehr) en debietmeter waarme e
het uitvloeiende pekelwater werd
gecontoleerd (Bergbaumuseum, Hall)

34

Geonieuws 22(2), februari 1997

In documenten vanaf de 8ste eeuw wordt vaak de aanduiding "Hall" gebruikt . Hierme e
werd nooit het Tiroolse Hall bedoeld . In de Middeleeuwen werd immers iedere plaat s

waar zout gewonnen werd met Hall aangegeven (bijv . Hallein, Hallstatt, Reichenhall) .
De eerste verwijzing naar Tiroolse zoutmijnbouw vinden we in een oorkonde uit 121 7
waarin Keizer Friedrich Il ertsmijnen en zoutbronnen toewijst aan de Bisschop va n
Brixen .
De oudste directe aanduiding over zoutwinningen in de omgeving van Hall is ee n
schenkingsoorkonde uit 1232 waarin over een "Saline in Thaur" sprake is . Thaur is ee n
dorpje naast Absam . Dit is geen aanduiding dat de zoutmijn in de gemeente Thaur la g
want ook het Nafta! tot aan de Inn behoorde toen tot de parochie Thaur, en parochi e
was toen een gebruikelijke aanduiding voor verschillende dorpjes samen . Men mag oo k
aannemen dat hier nog geen sprake is van een echte mijn maar eerder van ee n
natuurlijke zoutbron ongeveer ter hoogte van wat we nu als de Oberbergmijn kennen . E r
wordt vermoed dat deze zoutbron naar buiten kwam na een zware aardbeving in 1216 .
Later, en zonder dat er sprake is van een echte zoutmijn, werd de ziederij wegen s
houttekort en brandgevaar in enkele fazen verhuisd naar een lagere hoogte : eerst in d e
buurt van de St . Magdalenakapel, later naar Eichat en tenslotte in het midden van d e
13de eeuw naast de Inn ter hoogte van Hall . Hier kon hout via de Inn aangevoer d
worden . De eerste bewezen vermelding van het dorp Hall in Tirol vinden we in 1256 e n
spreekt over een "Salzhaus of Sudhaus zu Hall", m .a .w. in de buurt van de Inn en niet i n
het veel verder gelegen Thaur .
De echte ondergrondse zoutwinning start in 1272 als Hertog Meinhard II de eerst e
mijngang op 1608 m hoogte laat aanleggen : de Oberbergstollen . De idee om d e
oorsprong van de zoutwaterbron in de berg op te sporen stamt van Ritter Nikolaus vo n
Rohrbach . Volgens de legende zou hij tijdens de jacht in het Halltal heden gezie n
hebben die het zoute water oplikten . Zout was toen een echt duur produkt, maar he t
enige goede conserveringsmiddel voor het voedsel .
Van in het begin werd het zout niet in vaste vorm gewonnen, maar werd een 'natproces "
gebruikt . Kleine schachten werden met zoetwater gevuld en na enige tijd teru g
leeggeschept ; vandaar ook de naam SchQpfbaue voor zulke mijntjes . Het uitgeschept e
zoutrijke water werd via kanalen naar de ziederij gevoerd (de Saline) . Volgens bekend e
gegevens zou vanaf het begin tot in 1296 9243 ton zout gewonnen zijn, een enorm e
hoeveelheid rekening houdend met de toenmalige winningstechnieken .
Pas in het begin van de 17de eeuw werd er op een rationelere methode omgeschakel d
de Sinkwerken . Een holle ruimte in zoutrijk gesteente, het zg . Werk, werd met een bui s
verbonden met een onderliggende mijngang . De holte werd met water gevuld en he t
zout loste hierin op . Als na geruime tijd de gewenste hoge zoutconcentratie bereikt was ,
werd de kraan (de Wehr) op het uiteinde van de buis geopend en liep het zoutrijke wate r
(de Sole) door houten buizen naar de 9,5 km verder gelegen ziederij .
Water was dus erg belangrijk, maar kon ook grote ongevallen veroorzaken .
Ongewenste uitlogingen die onverwacht uit de berg uitbraken hebben tijdens de lang e
geschiedenis van het Halstal meer dan eens de mijninstallaties beschadigd of vernield .
Om het regen- en sneeuwwater dat via spleten in de berg indringt reeds boven d e
Oberbergstollen te verzamelen en te controleren werd in 1285 27 m hoger d e
Wasserbergstollen gegraven .
Dit lukte maar gedeeltelijk, zelfs vandaag blijven e r

Geonieuws 22{2} . februari 1997

35

problemen met water dat in Om een goed Sinkwerk aan te leggen dat tientalle n
de berg op natuurlijke wijze
jaren dienst kon doen waren twee boven elkaar liggend e
zijn weg zoekt en ongemijngangen nodig, met ruim 40 meter tussenafstand.
wenste want ongecontro- Vanuit de bovenste gang werd een schuine gang naa r
leerde zoutuitlogingen veronderen aangelegd, ongeveer 30 meter lang . Onderaa n
oorzaakt .
deze pijp kapte men een holte van ongeveer 50 mete r
diameter en twee meter hoog . Er werd ook een buis
In 1314 werd een nieuwe
aangebracht die in de onderste gang uitkwam en vi a
uitbating gestart met het een filter, een kraan en een soort debietmeter aan d e
aanleggen van de Mitterbuizen buiten de mijn kon aangesloten worden . Langs
berg stollen .
de bovengang werd zoetwater ingelaten tot de
uitgekapte holte vol was. Het water loste het zout in het
In 1325 vinden we een
gesteente rond de holte op en de loskomende leem e n
voorbeeld van het belang
op de bodem van de holte, ze vorme n
van de mijnbouw en haar stenen vallen
daar een waterondringbare laag die uitloging naa r
mijnwerkers voor de rijkdom
onderen voorkomt . Het water lost daardoor alleen he t
van die tijd . Koning Heinzout
op uit de zijwanden en het plafond van de holte, die
rich vaardigde een speciale
daardoor steeds groter wordt naar boven toe .
He t
wet, de Freiung, uit die ver
niveau
van
het
plafond
stijgt
daardoor
ongeveer
6
mete
r
bood dat mijnwerkers bo
per
jaar.
Kwam
men
daardoor
na
jaren
te
dicht
bij
de
ven de Bergerkapelle in het
bovengang dan werd met de uitbating van dit Sinkwer k
Halltal aangehouden zougestopt en herbegon men elders .
Was na 3 tot 5
den warden voor gelijk welk
maanden
de
zoutconcentratie
gestegen
tot t 27% da n
misdrijf . Dezelfde asielwet
werd
tijdens
een
rustperiode
tijdelijk
geen
nieuw wate r
gold ook in de buurt van het
Via de
Pfannhaus, de Saline in toegevoegd tot de oplossing helder was .
onderste
gang
werd
het
pekelwater
afgelaten
naar
de
Hall Daar werd wel een
ziederij,
waarna
men
opnieuw
met
zoetwater
vulde
en
beperking bijgevoegd : de
de cyclus kon herbeginnen . In het Halltal zouden ee n
hoogte van de vrijstelling
driehonderdtal zulke Sinkwerken bekend zijn . Meer da n
was beperkt tot de dakgoot
Dit wilde niet zeggen dat 20 km buizen en 4 km open kanalen lagen in de berg
om alles goed te laten verlopen .
de mijnwerkers (de Knappen) zich alles konde n
permitteren : ze waren onderworpen aan het gezag en de recht-spraak van hu n
Salzmaier. het hoofd van de mijnbouw . Pas in 1780 heeft Josef II deze wetgevin g
veranderd .
Reeds in het begin van de 14de eeuw vaardigde de regering een zoutmonopolie uit ,
waardoor de invoer van italiaans zeezout verboden werd . Het Hallse zout werd voora l
naar het Oberinntal, Osttirol, Si dtirol, Vorarlberg, Zwitserland en Schwaben (tot
Augsburg) uitgevoerd . In het Unterinntal werd zout aangevoerd door de concurrenten ui t
Hallein en Reichenhall . Wie zich even tracht in te beelden dat er geen spoorwegen o f
goede wegen waren, dat alles met paarden over smalle paden over de bergen moes t
getransporteerd worden, kan zich voorstellen hoeveel honderden mensen bij deze
zouthandel betrokken waren en hoe belangrijk de economische invloed was voor ee n
zeer groot gebied .
In het begin van de 14de eeuw was het Salzbergwerk wegens geldtekort aan d e
landvorst verpacht, vanaf 1363 kwam het samen met het land Tirol onder Habsburg s
bewind . Hertog Rudolf IV reorganiseerde het in de pachttijd sterk vervallen geheel . 12 5
Knappen vonden werk in de mijn . In 1380 werd de vierde mijngang, de Steinbergstollen ,
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gekapt. De naam komt vermoedelijk van het eerste deel van de gang waar een hard
zoutvrij gesteente moest overwonnen worden .
Onderaan het Halftal werd in 1441 een kapel gebouwd die in 1448 aan ee n
nonnenklooster toebehoorde en in 1485 uitgebouwd werd tot een echte kerk . Deze St .
Magdalenakerk werd later eigendom van de zoutmijnen en het klooster diende al s
woning voor de houtvester en als jachthuis voor de landvorst .
Nu is er ee n
Jausenstation ondergebracht .
Liefhebbers van zonnewijzers vinden een moo i
exemplaar in de kerkgevel .
Koning Maximiliaan 1 (keizer vanaf 1508) stak in 1492 de handen uit de mouwen e n
hakte hoogst persoonlijk het begin van de Kdnigsbergstollen uit . De ingang van dez e
gang ligt op 1485 m zeehoogte, merk op dat in het Halltal ongeveer van boven naa r
onderen gewerkt werd (de eerste gang ligt bovenaan het dal) .
1500 - 1600 was dé bloeitijd voor de zoutwinning in Hall . De stad was toen belangrijke r
en groter dan Innsbruck . Ongeveer 240 mensen werkten in de mijnen, evenveel stonde n
rond de zoutpannen in het dal .
De oudste mijnkaart van Hall (en zelfs van het duitstalige gebied) werd in 153 1
getekend . Ze was schaafnauwkeurig en opgemeten in de eenheid Bergstabel (1 = 1,1 7
meter) . We vinden 13,8 km gangen en 78 schepputten (Schdpfbaue) terug op de kaart .
Een staaltje van de kunst en kennis van de Markscheider (landmeter) dat de grot e
invloed van succesvolle mijnbouw op andere domeinen van techniek en kenni s
illustreert .
Door de toenemende zoutverkoop was het nodig in 1563 een nieuwe gang aan t e
leggen, Keizer Ferdinand 1 nam dit werkje op zich .
Ook aartshertog Ferdinand Karl vond dat ook hij recht had op een mijngang, in 164 8
werd aan zijn wens voldaan en startte men de Erzherzogsbergstollen .

Figuur 3
Filter met gipskristallen uit de zoutmijne n
(Salzbergbaumuseum Herrenhaus ,
Halftal}
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De zoutmijnbouw in Hall was toen belangrijker dan de zilverwinning in Schwaz door d e
Fugger Dankzij een belasting op de winsten (Halter Sa!zaufsch/ag) kon Leopold 1 i n
1559 de bouw van de universiteit in Innsbruck financieren .
Zoals zo vaak, volgt na deze bloeitijd in de 17de en 18de eeuw een zwakke periode doo r
problemen met de afzetmarkt, zware lawineongevallen, mijninstortingen en branden . I n
de berg zelf staat men vaak tegenover het water als grootste vijand . Bij het kappen va n
de gangen moeten grote natuurlijke holtes gevuld met water gecontroleerd leeg gemaak t
worden . Hierdoor gaat veel tijd verloren . En soms worden zulke ruimtes door regen- o f
sneeuwwater snel terug opgevuld en braken dan dammen zodat er grote vernielingen i n
de gangen waren door het uitstromende water .
Als men in hel begin van de 17de eeuw overschakelt op het nieuwe systeem van d e
Sinkwerken loopt dit niet van een leien dakje . De gebruikte lemen dammen kunnen d e
waterdruk niet weerstaan, het gevolg zijn slijklawines in de mijngangen . Maar men leert
uit de tegenslagen . Alle rampen worden onderzocht en men besluit het indringen va n
regenwater in de berg te voorkomen door boven de mijnen enkele gangen te kappen o m
het bovenwater af te leiden Er komen drie gangen in het kalkgesteente van d e
Wildanger op ongeveer 1920 m zeehoogte . Bij het kappen van de Maria Hilfs-, Josefien Johann Nepomukstollen worden voor het eerst explosieven gebruikt, maar men vind t
geen water . Alle moeite voor niets dus .
De Herrenhai ser werden rond 1780 gebouwd als vervanging van de afgebrand e
Koningshauser en dienden eerst als woning voor de mijndirectie en later ook voor d e
mijnwerkers . Deze werkten van maandag tot donderdag in zeven ploegen van zes uren .
In 1873 werd de 48-uren werkweek ingevoerd .
In 1808, tijdens Beiers beheer, vinden we weer een koning die graag putjes graaft .
Koning Maximiliaan Josef graaft zelf de eerste (centi?)meters van de jongste mijngang ,
de Ferdinandstollen . Dit is niet alleen de jongste maar ook de laagstgeiegen gang (130 4
m) . In deze periode waren 813 mensen tewerkgesteld . In de tweede helft van de 19d e
eeuw vermindert dit sterk door de technische vooruitgang, bijv . in 1874 zijn nog maa r
134 mensen ingeschreven als werknemer .
Alois Schmidt zorgt er in 1835 voor het eerst voor dat de mijnbouw systematisc h
georganiseerd en onderzocht wordt . De eerste geologische kaarten worde n
opgetekend . Rond 1850 worden de oude leidpin-mijnwagens vervangen door echt e
mijnwagens op sporen (spoorbreedte 435 mm) . De mijnverlichting werd met rundsvetlampen verzorgd en pas in 1909 werd algemeen op carbidlampen omgeschakeld .
Alweer een nieuwe gang werd in 1901 begonnen, hij moest de toekomst van d e
zoutmijnbouw waarborgen . Dit werk moest enerzijds een idee geven over he t
zoutvoorkomen op grote diepte en anderzijds een lawineveilige toegang vanuit het Innta l
in de buurt van Thaur verzekeren tot het mijncomplex . Het Halltal is immers in de winte r
zeer gevaarlijk door de dreigende sneeuwlawines . In 1910 werden de werken stilgelegd .
in 1933 terug gestart, in 1936 definitief gestopt . Na de Tweede Wereldoorlog wer d
opnieuw over deze Thaurergang nagedacht, maar de stad Innsbruck weigerde d e
toelating omdat gevreesd werd voor beschadiging van de drinkwaterbronnen in Mi hlau .
Daardoor werd 10 jaar voor het definitieve einde van de Salzbergbau het verdik t
bezegeld, het begin van het einde van een mijncomplex dat nooit in privébezit was .
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Het Hallta l
Hoogte
[m]
1668
1635
1608
1575
1533
1488
1482
1458
1334
1287
632
574

Startjaar
1285
1272
1314
1380
1482
1777
1563
1648
1808
1441
1901
-

Naam

Opmerkin g

Issjdchl
Wasserbergstollen
Oberbergstollen
Mitterbergstollen
Steinbergstollen
Kdningsbergstollen
Herrenhauser
Kaiserbergstollen
Erzherzogstollen
Ferdinandsstollen
St . Magdalenakerk
Jorkasch-Koch-Schacht
Absam
Hall

natuurlijke overgan g
mij n
mij n
mij n
mij n
mij n
verblijf, nu museum, Jausenstatio n
mij n
mij n
mij n
kerk, Jausenstation
hulpschach t
dorp, begin Hallta l
stad . ex-zoutziederij

Na de Eerste Wereldoorlog werd het afzetgebied door het verlies van Zuid-Tiro l
verkleind, alleen Noord-Tirol en Vorarlberg bleven over . Het personeel werd tot 10 0
verminderd, en een verregaande modernisering werd gestart door aankoop va n
elektrische locomotieven, transformatoren, persluchtboortoestellen, bulldozers, . . . Deze
inspanningen hadden resultaat want van 8000 ton/jaar met 100 mijnwerkers voor dez e
modernisering kon men in 1964 12 .000 ton/jaar produceren met slechts 7 0
medewerkers .
Einde 1966 viel echter onverwacht de beslissing de natrium/chloor-elektrolysefabriek i n
Schaftenau (Kufstein) te sluiten . Door het wegvallen van deze belangrijke afnemer e n
de beslissing de zoutproduktie te concentreren in de mijnen van Salzburg werden d e
mijnen in het Halltal gesloten . 5 augustus 1967 was de laatste mijndag . In Hall hinge n
de vlaggen halfstok : de oudste industrietak van Tirol verdween definitief . Ruim 2 0
generaties hadden in 700 jaren ongeveer 10 miljoen tonnen zout uit de bodem gehaald .

1.2 . Het museum in het Hallta l
Na het lezen van de geschiedenis is het tijd voor wat beweging We rijden vanuit Hal l
door Absam en tot het begin van de tolweg die ons een flink stuk in het Halltal brengt .
Vergeten we niet enkele muntstukken van 10 Shilling mee te brengen, want d e
automatische slagboom is van het parkeergaragetype, maar dan wel met betaling bij he t
binnenrijden . Men kan ook geluk hebben als het ding defect is .
Even verder zien we rechts de Bergerkapelle, de fameuze grens waar de macht van d e
landsregering ophield en de almacht van de Salzmaier begon .
Langs de smalle goed geasfalteerde weg kunnen we tot even voorbij de St .
Magdalenakerk annex Gasthaus rijden, het laatste stuk is steil maar goed berijdbaar .
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Even steil, of te voet schijnbaar nog steiler, is de voetweg die vanaf de parking he t
Halltal intrekt . Zonder in herhaling te willen vallen vermelden we dat we all e
mijningangen (zie tabel) kunnen zien . Maar nergens geraken we binnen want all e
ingangen zijn stevig afgesloten met metalen deuren . Zelfs geen kijkgaatje is voorzien .
Wel voorzien boven iedere deur is een bordje met de naam en hoogte van d e
mijningang . Soms liggen onder de deur nog de spoorstaven voor de mijnwagentjes di e
gesteente en ook vast zout vervoerden . Vergeet niet wat we reeds hoger schreven : ho e
hoger we komen hoe ouder de mijnen . Er is niet voorzien in begeleid bezoek aan d e
mijnen .
Wat we wel geregeld in het gras naast de weg zien zijn halfverborgen holl e
boomstammen overdekt met gras en andere planten . Met wat geluk zien we er nog twe e
die met de uiteinden in elkaar zitten . De verbinding is versterkt met een metalen ring .
Deze stammen zijn de resten van de houten pijpleiding die vanuit de mijnen tot in Hal l
liep (zowat 9,5 km) . Het hout is doordrongen van het zout, wat een conserverend e
bescherming biedt . In het museum kunnen we enkele stukken van deze pijpen zie n
samen met de meterslange boor die gebruikt werd om de stam uit te hollen .
Er is me ook verteld dat mensen die met hun hond op bezoek komen hun dier moeten i n
het oog houden . Zeker op warme zomerdagen worden ze aantrokken door het zuivere
water in vele kleine beekjes, maar ze worden wel eens verrast als het water te zout blijk t
te zijn . Er stroomt immers nog altijd water door de berg, en daardoor wordt nog steed s
zout opgelost dat soms ongecontroleerd naar buiten kan komen . Er zijn ongevee r
500 .000 m 3 holtes bekend, zowel natuurlijke ruimtes als de zalen die overbleven nada t
het zout uitgewassen was . Er stroomt jaarlijks nog steeds 1,5 miljoen m 3 water door d e
berg (of gemiddeld zowat 170 m 3 luur) . De mijngangen worden onderhouden e n
geregeld gecontroleerd . Er kunnen immers nog steeds zoutwaterophopingen zijn in d e
berg en dat water moet voorzichtig afgevoerd worden om te voorkomen dat het i n
drinkwaterbronnen zou terechtkomen . In het museum was men zeer ontwijkend ove r
wat er met dat water juist gebeurt . Ik vermoed dat het langs enkele kanalen gewoon i n
de Inn geloodst en geloosd wordt, maar dat is een gissing . Zoutmijnen kunnen i n
tegenstelling tot oude steenkool- of ertsmijnen niet zomaar achtergelaten worden ,
controles zijn nodig en problemen kan men blijven verwachten .
Kijk ook eens rond, we zitten hier in het kalkgesteente van de Karwendel . Er zijn lang s
de bergflanken indrukwekkende grijze puinhopen van natuurlijk afgebroken gesteente .
Van storthopen van de mijnen is niet veel te merken, behalve soms in de buurt van d e
mijningangen . Mineralen zijn er niet te vinden .
Wie alleen het museum wil zien kan bij de Herrenhai ser blijven plakken, het museu m
vinden we op de 1 ste verdieping . Op het gelijkvloers is een Gasthaus . Naast di t
gebouw is de Rupertikapel en het gebouw waar vroeger het mijngereedschap bewaar d
en onderhouden werd . Zes meter hoger vinden we de ingang van de zeer belangrijk e
Kaiserbergstollen (alweer afgesloten) . De openingsuren van het museum kan men bes t
in het Verkehrsverein in Hall of Absam controleren . In ieder geval loont het meer dan d e
moeite dit museum te bezoeken . Voor wie het gehele dal tot aan de Issj6chl wi l
afwandelen is er de keuze : eerst museum en dan doorwandelen of eerst doorwandele n
en op de terugweg het museum binnenlopen . Persoonlijk deed ik het eerste, wa t
betekende dat ik met schitterend warm weer in het gebouw ronddoolde en later bove n
op de Issjdchl door twee onweders verrast werd . Volgende keer beter .
We weten reeds dat de mijnbouw gestopt werd in 1967 . Quasi onmiddellijk begon het
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verval van de Herrenhauser geen onderhoud, inbraak zodat deuren en vensters rege n
en sneeuw binnen lieten, diefstal, . . . Vele van de waardevolle documenten e n
voorwerpen die getuige waren van de 700-jarige geschiedenis van een activiteit die d e
streek zijn welvaart bracht gingen verloren . De Herrenhauser waren gedurende 13 jare n
vogelvrij . Gelukkig werden ze in 1980 door een schepen van Hall gekocht, terwijl ee n
beeldhouwer het oude magazijn en de kapel kocht . Er zijn toch nog enkele mensen di e
het industrieel erfgoed respecteren .
In het museum werd ik zeer vriendelijk rondgeleid, filmen en fotograferen was gee n
probleem, en een rondleiding voor slechts 1 (een) bezoeker werd zondermee r
aangeboden . Er is een goede kleine gids die een beschrijving geeft over de historie k
van de mijnbouw en over wat in het museum aanwezig is . De toegang is gratis ; ee n
bordje naast het gastenboek aan de uitgang vraagt vriendelijk een vrijwillige Spende . D e
museumgids beschrijft uitgebreid wat er tussen 1967 en 1983 aan vernieling aan d e
Herrenhauser werd aangebracht en welke strijd enkelen hebben gevoerd om toch nog zo
veel mogelijk aan het grote publiek te kunnen tonen .
In acht kamers van het museum wordt getoond wat men heeft kunnen redden . Een kort
overzicht in willekeurige volgorde :
• kaarten met de geologie en de rnijngange n
■ fossielen die in Oostenrijk werden gevonde n
■ mineralen van het naburige Schwaz (ertsen )
■ mineralen uit de mijn : ruw steenzout, zoutkristallen (haliet), anhydriet, gips ,
breunnerie t
■ transportmethoden uit de mijnen, enkele Grubenhunte (mijnwagens )
■ de verlichting in de mij n
• houten en gietijzeren buizen voor het transport van de zoutoplossing naar het dal, d e
4 meter lange handboren om de boomstammen uit te hollen, filters, een meetstatio n
waarmee kon bepaald worden hoeveel zoutoplossing naar het dal moest gestuurd
worde n
■ landmeterswerktuige n
• klederdrach t
■ oude meubele n
■ de muziekkapellen van de mijnwerker s
• geschilderde en gefotografeerde portretten van keizers, mijnleiding ,
• reportage over de periode 1967-1983 en de problemen met de Herrenhause r
■ maquette en foto's van de zoutziederij in Hal l
Wandelen we na het museumbezoek verder bergop, dan zien we de ingangen van d e
hoogste mijnen en de vervallen smederij . Op het hoogste punt, de Issjdchl kunnen w e
kiezen dezelfde weg terug of afdalen rond de Wildanger en ongeveer ter hoogte van d e
parking terug in het Halltal komen . Deze weg loopt langs de Issanger door het Isstal .
Voor wie van een onverwachte bloemenpracht houdt, is dit zeker een aanrader . Schri k
niet als in dit verlaten dal enkele gemzen voorbijvliegen . Boven op de joch zien we in d e
verte de Stempeljoch, zo genoemd omdat langs die joch een groot gedeelte van het hou t
voor het stutten (mijnstut = Stempel) van de mijngangen werd aangevoerd (bete r
aangedragen) .
Moe ? We moeten toch nog even door Hall wandelen en ook daar is een zoutmuseum .
Allen daarheen 1
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1 .3. Zout en zilver, Stadt Hall met Salzbergwerkmuseu m
We zijn begonnen met onze pekelwandeling aan de bron van het zout, niet in het dor p
dat zijn welvaart dankte aan deze bron . Dit dorp werd zo belangrijk dat het later sta d
werd, marktrechten kreeg, ommuurd werd en zelfs het zilver dat in Schwaz gevonde n
werd mocht munten . Geen kleinigheden du s
Door het toenemende houtverbruik dat de warmte moest leveren voor het uitdampen va n
de zoutoplossing moest vrij snel vanuit een zeer grote omgeving hout aangevoer d
warden . Opnieuw : er waren geen transportmogelijkheden zoals we ze nu kennen .
Maar er was water in de Inn . Hout dat op natuurlijke wijze in de Inn viel stroomde me t
het water mee, en als stroomopwaarts hout gekapt werd in de zijdalen volgde da t
uiteraard dezelfde weg . Daarom werd vrij snel het Pfannhaus naast de Inn gebouwd .
Om het hout uit het water te halen volstond een soort filterende dam dwars over de Inn .
Het hout werd op grote verzamelplaatsen naast het Pfannhaus gestapeld, gedroogd e n
daarna gebruikt om het vuur onder de zoutpannen te voeden .
De dam onderbrak de Inn, er kon geen schip meer voorbij . Volgens een oorkonde va n
1392 werd stroomopwaarts van de dam reeds toen de scheepvaart verzorgd me t
paarden als trekdier . Stroomafwaarts gingen schepen tot Wenen en Hongarije .
Wettelijk moesten toen alle goederen door de stad gevoerd worden, wat opslag en du s
magazijnen noodzakelijk maakten . Door dit systeem was Hall zeker dat het alle nodig e
produkten in huis had en ontstond de derde poot (naast zout en muntslagerij) waarop d e
rijkdom van de stad rustte : handel en transport . In de 15de eeuw was Hall na Bozen d e
belangrijkste stad in Tirol .
Voor het zout waren er twee grote concurrenten : het Italiaanse zeezout dat echter va n
slechte kwaliteit was en niet mocht ingevoerd warden en de grotere en efficiëntere
zoutmijnen in Salzburg en Bayern . Deze respecteerden echter de Tiroolse landsgrens .
Het afzetgebied was echter groot genoeg, vergeet niet dat Tirol vroeger vee l
uitgestrekter was (Oost-Tirol, Zuid-Tirol) . Belangrijk was bijv . het dure en gevaarlijke
transport per paard over de Brennerpass . Rond 1450 werd in Hall nog steeds het
"Bernergeld" als betaalmiddel gebruikt . Berner was afgeleid van de toen gebruikelijk e
naam Dietrichsbern voor Verona .
In 1447 brandde de stad volledig af (in twee uren) . De rijkdom liet toe snel alles terug o p
te bouwen . In Schwaz werd veel zilver gevonden en hertog Sigmund van Tirol besliste i n
1477 dat de muntslagerij van Meran naar Hall moest verhuizen . Hall kreeg de voorkeu r
omdat het een ommuurde en beveiligde stad was en Schwaz zelf niet . Er werd d e
galdiner, een zilvermunt geslagen, deze munt is de voorloper voor de tater, een zee r
bekende munt die we als naam terugvinden in bijv . Dollar en daalder . De munterij, in het
kasteel Hasegg, was de eerste grote muntslagerij in Europa en bleef tot in 1809 i n
gebruik . Nu worden hier opnieuw munten geproduceerd en is er een groo t
muntmuseum .
Tirol was in de 15de eeuw zeer ertsrijk, en door de geldhonger van de vorsten werde n
deze ertsmijnen vaak als onderpand voor leningen gebruikt of waren ze de oorzaak va n
oorlogen . De zoutmijn was staatseigendom en viel meestal buiten deze strijd . Nog ee n
verschil met de ertsmijnen was de gezondheidstoestand van de mijnwerkers . Deze va n
de Salinen waren gezonder en beter gevoed dan die van de ertsmijnen waar men steed s
aan "dass base Wetter untertags" blootgesteld was . Sociaal waren er reeds moder n
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lijkende voorzieningen voor de mijnwerkers : weduwen- en wezenhulp, ziekteregeling ,
vakantie en feestdagen, vrijstelling van legerdienst, en de hierboven reeds vermeld e
vrijstelling van vervolging bij misdrijven .
Naast de brand van 1447 kwamen er nog rampen over de stad en de mijnen . Zo was e r
in 1670 een zware aardbeving, bij de wederopbouw van de ingestorte huizen werde n
vele metalen ankers als versterking in de gevels ingewerkt, deze zijn in de Altstadt no g
steeds zichtbaar .
Door het steeds toenemende houtverbruik in de ziederij werd hout zeer duur en wer d
uitgekeken naar betere vervangingsmiddelen . In 1766 werd hiervoor een wedstrij d
uitgeschreven en het resultaat was dat Herr von Wallpach in Haring steenkool ontdekte .
Deze man was een soort collega van de hedendaagse mineralenzoekers, hij werd echte r
beter betaald en kreeg voor zijn vondst 50 dukate n
In de ziederij werden metalen pannen gebruikt, met een hoefijzer-vorm, later gewoo n
rechthoekig . Daaronder brandde het vuur, en het kristalliserende zout werd me t
schrapers uit de pan getrokken . Op de rand van de pan kon het overtollige wate r
uitlekken en daarna werd het zout gedroogd . Men boekte een flinke energiewinst toe n
de hete verbrandingsgassen gebruikt werden voor de einddroging van het zout .
Hoe belangrijk zout was toont deze anekdote . Tot 1846 werd afval uit de zoutpannen o p
een berg gegooid en konden armen deze meenemen om er thuis zelf nog zout uit t e
halen . In 1846 werd beslist de afval gewoon in de Inn te gooien, een maatregel die n a
protest en opstootjes terug werd ingetrokken .
Hall is op beperkte schaal ook een badstad met zoutbaden voor geneeskundig e
behandelingen geweest . Reeds in de 14de eeuw werd een Halpat vermeld in d e
literatuur . In 1927 heeft het stadsbestuur een Kurmittelhaus opgericht . Dat gaf de sta d
ook het recht zijn naam in Solbad Hall te wijzigen . De sluiting van de zoutmijnen ha d
echter als gevolg dat deze heilbaden ook gesloten werden en de stad opnieuw hee l
gewoontjes Hall heette .
Zoals hiervoor reeds gemeld, ging de zoutindustrie ten onder omdat men afzetgebiede n
verloor door politieke redenen, omdat andere Oostenrijkse mijnen veel goedkope r
konden werken, . . . De getuigen in het Halltal werden verwaarloosd achtergelaten tot e r
o .a . het zoutmuseum geopend werd . in Hall zelf werd een deel van de ziederij gesloopt ,
de rest wordt verhuurd aan de industrie, en de grote houtopslagterreinen naast de In n
werden ingenomen door autowegen .
De gevolgen van het verdwijnen van het zout als belangrijke bron van inkomsten e n
tewerkstelling waren relatief beperkt . Innsbruck met zijn industrie is niet ver, en me n
rekent nu ook op toeristen .
Die komen in de oude stad goed aan hun trekken . Een greep uit het aanbod :
zoutmuseum . stadhuis, Haseggburcht met muntmuseum, kerk
Zoals reeds gemeld, valt bij de inrijden van Hall vanaf de autosnelweg de ruimte voor d e
stad op . De vroegere houtopslagplaatsen zijn verdwenen, samen met een deel van d e
zoutziederij . Naast het station vinden we de grote geelgeschilderde gebouwen van he t
Sudhaus . Op een van de gevels merken we nog het oude schilderwerk "K .K . Sudhau s
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Lobkowicz" . "K .K ." vinden we nog in vele oude documenten en musea in Oostenrijk, z e
zijn daar nog steeds fier op of nostalgisch naar hun "Kaiserlich Kbninglich"-verleden . D e
gebouwen warden nog steeds door verschillende firma's gebruikt als magazijn o f
werkruimte .
In de Pfannhausstrasse is er uiteraard een Café Saline en naast de Haseggburcht is e r
een Salinenpark . In dit park staat een "Zwei-Kaiser-Denkmal", met het bekend e
mijnbouwsymbool, ter herdenking van het bezoek van de Oostenrijkse en de Russisch e
keizer aan de zoutmijnen in 1822 .
De burcht Hasegg werd reeds vroeg gebouwd als bescherming van de zoutactiviteiten .
We weten al dat Hall een versterkte stad was, waardoor de keuze voor een nieuw e
muntslagerij op Hall viel . Het munten gebeurde in de Mi nzertoren van de burcht . Bij he t
einde van de 16de eeuw werden hier 2 miljoen munten per jaar geslagen, zowat 800 0
per dag, wat dus een uitstekende mechanische technologie vereiste . Na het verdwijne n
van de munterij werd de burcht in 1974 uit haar winterslaap gehaaid . Een culturee l
centrum werd hier gestart en een jaar later werden opnieuw munten geslagen . Er is oo k
een stadsmuseum in ondergebracht .

Figuur 4
Munttoren van de
Haseggburcht in Hall
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Uw aandacht moeten zeker ook het Rathaus en de Pfarrkirche hebben, niet alleen d e
buitenzijde maar zeker ook de binnenzijde zijn getuigen van de oude welstand . in d e
buurt vinden we ook het Fi rstenhaus waar het zoutmuseum een onderdak kreeg . He t
gebouw was vroeger een levensmiddelenmagazijn voor de mijnwerkers, het werd toe n
ook Schmalzwaage genoemd . Het museum is niet recent, de mijnwerker H . Planck
richtte het in en in 1929 gingen de deuren open, een goede 30 jaren voor het einde va n
de mijnbouw . Op een overzichtelijke wijze worden werkmethode, kledij . buizen ,
machines, gangconstructies, . . . getoond . Er is ook een verzameling mineralen e n
gesteenten die op verzamelaarsmaat is geschreven : stukken zoals we ze zelf zoude n
kunnen vinden en niet de te mooie stukken die vaak alleen in musea te zien zijn . He t
bezoeken van zowel het stads- als het dalmuseum wordt warm aanbevolen (nochtan s
zonder commissie voor de auteur 1) .
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Minerale bestimmen nachu3eren Kennzeichen
Hochleitner R., von Philipsborn H ., Weiner K. ; 3e uitgave, E Schweizenbarf'sch e
Verlagsbuchhandlung . Stuttgart, 1996, ISBN 3-510-65164-2, 390 pp ., 17 .5 X 24 .5 cm .
Duitstalig . 23 figuren, 64 kleurfoto`s . Prijs ongeveer 2300 BEF .
Dit is al de derde (volledig vernieuwde) uitgave van de bekende klassieker "Tafeln zu r
Bestimmen der Minerale nach Duperen Kennzeichen" van H . von Philipsborn .
In de eerste 60 pp . worden algemeen de eigenschappen van mineralen behandeld, he t
ontstaan en voorkomen, parageneses en kristallografie, kortom, de gegevens die nutti g
kunnen zijn bij het identificeren van mineralen . En dan volgen de eigenlijk e
determinatietabellen . De eerste leidraad is de . . . Strichfarbe (volgens het woordenboe k
wordt "Strich" in het Nederlands vertaald door . . . streep of streek : we zijn er dus alwee r
niet uitgeraakt) .
De volgende criteria zijn diverse andere eigenschappen . Ook de mogelijke geologischmineralogische omgevingen waarin het mineraal kan verwacht warden worden vermeld .
In totaal worden een kleine 500 mineralen opgenomen .
Dit boek is nuttig, maar heeft toch zijn beperkingen . Om te beginnen staan er "slechts "
500 van de meer dan 4000 mineralen in . Probeer dus niet mineralen als vantasseliet ,
ardenniet of ferristrunziet te identificeren aan de hand van dit boek . Ze staan er gewoo n
niet in : Verder is het systeem als zodanig slechts beperkt bruikbaar . Heb je er wat aa n
dat de streekkleur van diamant wit is (in dit geval bedoelt men natuurlijk de poederkleur ,
want diamant laat op porcelein helemaal geen streep achter !) .
Daarenboven is voor heel wat mineralen de streekkleur absoluut niet relevant al s
diagnostisch middel : dat de streekkleur van fluoriet kleurloos is helpt je geen zier verder !
Volgens het boek zou fluoriet zelfs licht radio-actief zijn . Natuurlijk kunnen sommig e
fluorietspecimens die ook radio-actieve mineralen bevatten je geigerteller wel doe n
reageren, maar dat ligt dan niet aan de fluorie t
De 64 kleur-fotootjes achteraan hoefden helemaal niet : ze maken het boek nodeloos ee n
stuk duurder . Ze zijn redelijk van kwaliteit, maar te klein afgedrukt (om precies te zij n
werd slechts 36 .4 010 van de bladoppervlakte benut voor de foto's, met inbegrip van d e
onderschriften zowat 50 °I° ) . Sommige zijn ook helemaal niet relevant voor ee n
"Bestimmungsbuch" . Rose fluoriet bv . is een mineralogisch curiosum . De kleuren zijn ook
niet altijd OK : "gelb metallisch" voor chalcopyriet is in dit boek eigenlijk mosgroen . .
Globaal : een nuttig boek dat je kan helpen bij de identificatie van een mineraal, maa r
zeker niet de onfeilbare identificatiemethode

[H. Dillen]
Gïtes minéraux de Ia France . Vol . II : Géologie des gites minéraux de s
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Gïtes minéraux de la Franse . Vol. II : Géologie des gïtes minéraux de s
Vosges
P . Fluck et al.. Memoires du BRGM nr . 87, 1975, ISSN 0071-8248 ; 189 pp . + 4 losse
kaarten, 21 X 27 cm, Franstalig .
Dit boek is bestemd voor wie dieper wil ingaan op de geologische en geochemisch e
achtergrond van de Vogezen . De inhoud ziet eruit ais volg t
• Grote structurele eenhede n
• Historiek van de mijnbou w
■ Beschrijving van de mineralen-voorkomens i .f .v . het metaaltype (W-Sn-M o
arsenopyriet-Au-Sb ; Pb-Zn ; Ag-Cu : fluoriet-bariet ; U Co-Ni ; Fe-Mn : evaporieten )
• Metallogene overeenkomsten tussen de Vogezen en het Zwarte Wou d
• Bibliografie en index .

[H. Dillen]
La fluorine dans Ie département de Ia Haute-Loire

C. Vialaron, privé-uitgave, 1996 . 52 pp ., 14.5 X 21 cm . Franstalig.
Brochure over de fluorietvindplaatsen van het departement Haute-Loire . Mineralogie va n
fluoriet, ontstaan van fluorietafzettingen, historiek, gebruik, vindplaatsen in Frankrijk en i n
het bijzonder in het departement Haute-Loire .

[H. Dillen]

MINERALEN-FOSSIELE N
Je passie ?

Je hobby ?

Je beroep ?

Welkom in de wereld va n

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHOREN
Daag Is zoveel Ie zien
Ruwe mineralen, .juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkingsniachines) instrumenten (loupes, microscopen, LIV-licht, Geigerteller, kompassen, ultrasoonbaden), presentatieniateriaal (JOUSI-doosjes, standaards ,
sokkels), enz . . . .
INTERESSE ? Set of schrijf ons voor een gratis katalogus .
Ook welkom na telefonische afspraak in onze show-room .
Wij zijn ,irnwezig ❑ p minerdilenbeurzen .
INTERKRISTAL _

MINfr.A .FN-109840tN ' os
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