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mka-kalender

Mdandelijkse vergadering in Sint-Job-inrt-Goor, in hêt Kultuurcentrum Reinaen,
Eikenlei4l te 2960 SinlJob-inrtcoor. om 20.30 h.

Mdandelijkse vergaderiog in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de Singel/E'l7, tussen uitrit 4 en 5). Openbaar
veNoer : tram 2 oÍ 4.

19.30 h gelegenheid tot transacties, identificaties, tombola, aÍspraken voor privé-
excursies, raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltje. Als mineraal van de maand woÍden deze maand
specimens van theisieÍ en tyroliet -.D( aangeboden (zie artikel in dit
nummer over de mineralogie van het Inntal, Oostenrijk).

20.00 h

Titelpaoina
Al deze reusachtige stotlhopen op de
wachten op Uw bezoek. Zie het aftikel

zuidtlank van het lnntal (Tirol, Oostendjk) liggen te
verder in dít nummer.
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Vergadering \an de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h.

Alle apparatuur wordt weer uit de kast gehaald om door ons zelÍ meegebrachte
edelstenen te determineren. Breng stenen mee om te ondezoeken evenals schrífgerief,
pincet, loep en een naslagwerk. Apparaten zin uiteraaÍd ook welkom.
We rekenen weer op ieders aanwezigheid en nieuwe leden zijn ook op deze vergadenng
van harte welkom.

lnternationale beurs van mineralen en fossieren
21 maatt 1998, van 10 tot 17 uur

g@odle Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD Zwudrecht

van de bekenalste

vlndplaatsên In dê wer€ld:

U.S.A., Brazlllè,

MadaEascar.

llJrk|Je, Centra.l AíÍlka,

Patagonlè, 8el9lë ên

vêle andere plaaBen ...

wl kunncn lÀ/€r€n:

oNzÉ sPEcnuÍÉlT

PETRIFIED TORT,ST
CRUIÍRODERBAAN 35

3670 MEEUWÉN (LIMBURC)

tel. & fax 0l l/79 24 68

- alg€warktê s(h||vcn In állê mátÊn

tot blàden vooí sálontáÍêls

- boomstamman ln alla mat€n
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De jaarlijkse algemene vergadering van de l\rineralogische Kring Antwêrpen vzw heeft plaats
op vrijdag 13 Íebruari 1998 om 20.00u in het lokaal 'Op Sinjoorke, (Vtaamse Jeugdherberg),
Enc Sasselaan 2, Antwerpen. Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement
"Stemprocedures MKA" hebben op deze vergadering stemrecht : i) de effectieve teoen van
dê vereniging (zie meest recente tijst in ceonieuws januari 1998), ii) de teden die uitertijk op
31 januari 1998 hun wens om effectief lid te worden schrifteltk bt de secretaris hebben
brnnengeleverd. Personen die op 31 januari 1998 nog niet in regel waren met hun
ledenbijdrage zijn niet stemgerechtigd.

Ook de toetredende (d.i. de nietstemgerechtigde) leden worden vrjendelijk uitgenodigd om
de vergadenng bij tê wonen en er eventueel vragen te stellen.

leder effectieÍ lid dat de vergadering niet kan bijwonen, kan zich door midoer van een
volmacht door een ander effectieÍ lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder ziin van
meer dan één volmacht. Ten einde de vergadering een zo representatief mogelijk karakter te
geven, worden de effectieve leden die niet aanwezig kunnen zÍn, verzochr van oeze
mogelijkheid gebruik te maken. De volmachtÍormulieren vindt u in Geonieuws ianuari 1999

Agenda

1. Jaaroverzicht 1997.
2. Financieel verslag 1997 en budget í998
3. Verslag van de commissarissen (de heren Torfs en Deplus).
4. Vaststelling ledenbijdrage 1999.
5. Varia

mka-nieuws

1. Archiefruimte & veryadelokaal
. ln Sl Job kan een lokaal achteÉan omgevoíÍnd worden tot archiefruimte. Dê inrjchling en verhuis

zel in hel kerstveÍloí staÍten
. Het lokaal in de Handelsbeurs zal opgeruimd woÍden.. Voor cle lokael Op Sinjoorke zal de aenkoop ván geluidsiníallatie, handenvdje micro en bekabeling

beíudeerd woíden.
. De mogelikheid om een video/computer pmjecloÍ aan le schaffen woÍdl oveíwogen.

2. Wefting en taakvedelíng
De weÍking en laakvêÍdelingen woÍden oveílopen na hetwêgvallen van J. Àlaertens en R. Loyens.
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. VoordÍachlen : de najearskalender 98 zal door P. Van hee samengesteld woÍden. Voor daama
wordt naar een nieuwe verantwooÍdelijke uitgekeken.

. VeÍtegenwooídiging pÍovinciê en stad : woídt (têruq) L. Van Goethem.

. Uatíappen : G. comelis.

. Uitleendiensl : J. Jensen.

. Fluorescenlie weÍkgÍoep : R. Loyens heeft schÍiflelrk laten welen dal hij het 'leiderschep" van de
werkgroep opgeeÍt. Axel Emmermann zal de coóídinatie van die acliviteiten ovememen.

. Folografie : J. Jensen.

. Technische Íealisaties (Axel EmmeÍmenn) : er íaan enkele projecten op stapel.

. M}(A 35 : geen bijzondere vieÍingen woÍden gepland, drankje tajdens de jLrnFveÍgadering.

3. MineÊnt 98
Tenlooníelling schilderijen en mineÍalen doorW. De Bruyckeí.

4 Budget 1998
Het tekoÍt dat begroot was (84000 BED, zal uíeindelijk posiiief uilvallen (-80000 BED. Dit is vooíal te
wijten aan het feit dat de geplende inveíeringen in Op Sinjoorke (nog) niel weÍden dooÍgevoed.
Hel budget van de meeste poslen blifr ongewijzigd. VeÍhogingen : toeíellen : 35000 BEF, secrelaÍiaat
30000 BEF. tiidschriflen 50000 BEF.

5. Lidgeld 1999
Wegens de gestegen ponkosten zal aan de algemene veígadeíing vooÍgesleld woíden een lachte
vefioging doorle voeren van het individueelen buitenlands lidgeld.

6. VaÍiá
. Anonieme schenking : MineÍalogical Abstracts 1973 tot heden. Waarvoor hartelÍk denk I

. Hulp voor lllon nodig voor het ophoudên van de bibiiotheek I

P Van hèe voarziftèl
H Bender. secretans

Misschien herinnert U zich nog dat U zich in een ver verleden bij een werkgroep heeft
laten "inlíven". Deze werkgroep heeft zich tot doel gesteld om dingen te realizeren die te
duur of niet in de handel verkrijgbaar zijn. Na enige jaren inactiviteit (mea culpa) gaan we
eindelijk eens een pÍoject aanvatten.

Op vraag van Johan Buelens, wiens schitterende werk op onze website te bezichtigen is,
gaan we proberen een "donkerveld-belichting" voor fotografie te maken. Dit type
belichting laat alleen licht dat weerkaatst wordt van het onderweÍp toe in de lens. De
werkgroep Íotografie zal bij dit project om medewerking gevraagd worden en met het
eindresultaat zeker zijn voordeel doen.

Wat is "donkerveld" belichting?
Dit is een manier om een onderwerp dusdanig te belichten, dat alleen het licht dat door
dat ondeMeÍp weerkaatst wordt de lens van de camera kan binnendringen. Het voordeel
hieÍvan is dat het onderwerp zéér gelijkmatig en overal belicht wordt (zonder
schaduwen), en dat er geen "flare" gevormd wordt door licht dat van opzij in de lens valt.
De techniek heeft dezelfde voordelen als het gebruik van een ringflits maar geeft geen
oveóelichte "hotspots" hetgeen bÍ flitsen wél voorkomt.
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Wie doet mee?
De expertise van een aantal specialisten uit onze werkgroep is natuurlijk onontbeerlijk. lk
probeer hier een schatting van de benodigde kennis in een lijstje samen te varen:. Metaalbewed<ing. De uiteindelrke uitvoering moet voldoende rigide zln om een

toestel de nodige uitleenbeuÍten te laten overleven. Uitvoering in lichte metalen is
wellicht wenselijk.

. Ontwerpers/tekenaa.st een goed apparaat begint vanzelfsprekend bij een goed
ontlverp en goede werktekeningen.

. Opficar de berekening van "lichtpaden" en eventuele spiegelsystemen.

. Pol Íe, van metaal tot hoogglans.

. Fotografen:Uw expertise is natuurlijk ook van essentieel belang. U zult ook gevraagd
worden om de voortgang van het project te "documenteren', met dia,s zodat het
eindresultaat met een spreekbeurt aan de leden van de l\/KA kan voorqesteld
worden

. Ieclereen, ook al is ht/zij geen "lid" van de werkgroep, die meent een steentie te
kunnen bijdragen aan het welslagen van het poect.

U kan zich aanmelden bÍ Axel Emmermann op de vergaderingen of via teleÍoon, e-majl
op per brieÍ. lJ vindt zijn coórdinaten op de binnenkaft van Geonieuws. Indien de respons
voldoende groot is zal een vergadering belegd worden om een en ander te
concretiseren.

Lavíon-specialist Piet GELAUDE richt ook dit jaar een aantal geleide mineralogische
excursies in naar het gebied van Lavrion, Attika. Griekenland.

Afreisdata : I mei 1998 I of 15 daoen
15 mei 1998 8 daqen

mei 1998 I of 15 daqen
5 iuni 1998 8 daoen

Indien U mee wil moet U zich héél dringend
(de eerste dagen van februari)
inschrrven bij de heer
Piet GELAUDE,
Sin!Jansdreef 17,
9900 Eekloo
Tel. 09/377 18 50.
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beurzen en tentoonstellingen

01 a2
01 02
07-08 02

14-15 02
14-15 02
14 15 02
15 02
15 02
1A 22 02
21-22 02
21 22 02

ZWOLLE.BToeíenkeík, Achter de Bíoeren 1 BeuÍs (lí-J-E F)
DEN HAAG. GÍote KeÍk Rond de Grote Keík 10 Beurs
CHARLEROI. Palais des Expositions. 21 AV de I'Europe

MULHOUSE (68). Espace Squash 3000' 77 rue de Belíort, Dornach aeurs
SENS (86). Salle Vollarre Beu6
sAINT-RIOUIER (80). abbaye dê sarnt Riqu er BeuÍs
HUY. Ecolê communalê dê Huy Sud
EINDHOVEN. Motêl Van dêr Valk. AalstêÍwêg 322 BeuÍs
THESSALONIKI. Aeurs ([4 E en mrlnbolrMechnologre)
BEAUMONT 163). Salle des Fétes dê Bêaumont Íue de l'Hótel de Ville
aoURG EN BRESSE (01). Parc dês Expositions êl lorsrrs, Rte de Pont d'Ain Beurs ([4)

LEIDEN. Gíoenoordhallen Willem de Zwjgenaan 2 BeuÍs (lí)
PAU (64). HailArdour 9 19 h BêuÍs (tl-F)
HANNUT. Overdêktê [4aÍkt
NUMEGEN. Jan lllassinkhal. Nreuwe D!kenbuÍgseweg 5. Be'rís
WESEL. Niêdeffhêrnhalle BêuÍs (M-F-J-E) VanaÍ 11 h
AMERSFooRÍ. ÍheateÍ- en CongrescenÍum De Flint, Coninckstraai 60 Beurs
EINDHOVEN. DoÍnt Hotel Vêstdiik 47 Beurs
BOURGOIN JALLIEU (3E). Sallê des Sports et des Lorsrrs
YORK.
SCHWALMTAL. St Wolfhelm Gymnasium 9-17 h Beurc (M-F)
SOLOGNA. Convenlion CentÍe Piaza della Costituzione 5/C BeuÍs (lí-F) tentoonstelling
oveÍ vin d plaatsen in Toscane, lezingen 8 30-1I30/8 30-18 30 h

F GRIGNY í69). CenÍe Culturel E Brenot Beuís
D BRAUNSCHWEIGMOLFENBUTTEL. Lindenhal]e 10.17 h BeUÍs (M-F.E)
NL BEVERWUK. De nielwe sloí KeÍksÍaat 146 10'17 h Bêurs (l'r-E-F)
NL ARNHEM. K.A.B. Gebouw. RosendaalsêsÍaat 27 8êuÍs
UK oXFoRD. oxfoíd cenÍe, 333 Bandbury road
F PARIS-HILÍON. Hotel Hilton 18 av de SuÍren
NL ZWUDRECHT. Develstein College, Develsingel 5 10-17 h Bêurs (lr-Ê-J-E)
D GELSENKIRCHEN. Revierpark Nienhausen. BeuÍs (tl-F! E) Vanar 10 h
F RENNES. Salle "Rennes-Congrès", 27 Bld. Solíérino Beurs
UK CHESTENHAM. Píestbuíy PaíK BeUTs

NL
NL
B

B

NL
GR

NL

B

NL
D

NL
NL

UK
D

I

22 A2

2A-01 A2

01 03
01 03
01 03
07 03
08 03
07-08 03
07-08 03
08 03
13-15 03

14-15 03
15 03
15 03
15 03
15 03
20-22 A3
21 03
2t-22 03
21-22 03
21-22 03

22 03 NL
2203D

BREDA. Het Turtschip, Chasseveld 15 Eeurs (M)
WETZLAR. Bublinghausen (richting Butzenbach/kliniek) 84!beurs

28 Geonieuws 4e), bbruan 1998



mineralogische belevenissen
in het inntal, oostenrijk

h. dillen

Enkele maanden geleden verschenen de eerste twee delen van een drieluik over de
geschiedenis van de mijnbouw en de mineralogie van de ertsvoorkomens van het Inntal.
In een eerste bijdrage van P Bender las U over de mijnbouwgeschiedenis van Hall
(Geonieuws 4e),32-45 (1997), en in Geonieuws 214]',82-92 (1997) vertelde H.
Bender over de mijbouw in hêt gebied Schwaz - Brixlegg - Rattenberg. Het gebied waar
we het over hebben strekt zich uit over een goeie 20 km ten oosten van het stadje
Schwaz, dat op zijn beurt ongeveer 25 km ten oosten van Innsbruck ligt, in hartje Tirol.

Het gebied is zo rijk aan mineralen, en de studie van de mineralen uit de streek is de
laatste jaren zo intensief, dat het absoluut geen zin heeft om zelÍs maar te proberen naaÍ
volledigheid te streven. Beschouw het aítikêl dan ook niet als een encyclopedisch
naslagwerk, maar als een verhaal over hoe een mineralenvezamelaar de streek en zijn
mineralogie ervaart. ln dit artikel zitten têvens de twee "mineralen van de maand"
verscholen : theisiet en tyroliet.

Kennis maken met het Inntal

Zoals in de t/vee vorige artikels beschreven werd is de zuidkant van het dal van de Inn
letterlijk één groot ertsvoorkomen, ên het zal dan ook niemand verwonderen dat in dit
gebiêd tientallen mineraalsoorten voorkomen

Wat de secundaire mineralen betreft komen zowat evenveel sulfaten als arsenaten vooÍ.
Toeval of niet, maar ook de primaire ertsmineralen zín gelijk verdeeld tussen sulfiden ên
arseniden (inclusief arseensulfiden). Hoe dan ook, de zuidkant van het Inntal is
wereldberoemd voor zín mineralenrÍkdom.

Figuut 1. Geogtuíische situering van het
gebied

Wen Srkburl

ÍSCHLAND Jen
!€blrg!

Adxlogg

Alpbach

Hsrt
[n albd.l
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En toch heeft het zéér land geduurd vooraleer de ware omvang op het gebied van
verscheidenheid aan species duidelijk werd. Inderdaad, tot hooguit tien jaaÍ geleden
werd alles wat blauwgroen was prompt tyroliet genoemd, en bij de vezamelaars was
verder nog wat tetrahedriet en tennantiet (twee zogenaamde "vaalertsen", ook Íreibergiet
respectievelijk schwaziet of schwatziet genoemd) in omloop.

Al bí een eerste bezoek aan enkele vindplaatsen in de jaren tachtig konden we
vaststellen dat niet alles wat blinkt goud is, of liever dat niet alles wat groenblauw is
tyroliet is, integendeel.

Tot in 1973 waren er een goeie 20 secundaire mineralen bekend bij de insiders-
wetenschappers. In 1975-'1979 werd dan posnjakiet, devillien en oliveniet van het Inntal
beschreven, en werden een paar "vraagtekens" in de laboratoria binnengebracht voor
onoezoeK.

Pas vanaf '1988 was het hek van de dam, met de beschrijving van o.a. strashimiriet,
richelsdorfiet, clinoclaas, claraiet, parnauiet, theisiet enzovoort. En id het begin van de
jaren negentig ontdekte men eventjes 64 tot dan toe nog niet in deze streek gevonden
species, plus nog êens 17 nieuwe mineraalsoorten. Er is dus in het Inntal blÍkbaar nog
(veel) werk aan de winkel voor de mineralogen. Het is bijna niet te begrijpen dat een
gebied dat zo'n verscheidenheid aan species herbergt, pas nu stilaan in de
belangstelling komt.

Vindplaatsen nauwkeurig beschrijven is hier onbegonnen werk : het gaat om een strook
van zo'n 20 km lang en 5 km breed en.-. meer dan 500 m diep, of in totaal zo'n 50 kms.
Het gebied is bezaaid met groeven, natuurlÍkê ontsluitingen, mÍningangen en vooral :

storthopen. Als je vanuit Innsbruck oostwaarts rÍdt richting Zillertal, dan zie je vanop de
Autobahn al dat de rechterdalwand zo ooed als helemaal bezaaid is met beioe
storthopen.

Op een storthoop van een grote mijn zoeken is natuurlÍk even iets anders dan mineralen
hakken rechtstreeks in een ontsluiting. Daar kan je natuurlijke aders volgen en soms vele
stukken van hetzelÍde mineraal bergen. Op een storthoop is meestal het beschikbaar
materiaal wel al min of meer omgezet in een handelbaar formaat, maar het probleem is
dat een steen meestal eigenlijk niets met zÍn buur te maken heeft. De oorspronkelijke
buur uit het gesteente is misschien 300 m verder naar beneden gerold !

Nogal wat van die storthopen zÍn rtkelÍk voozien van interessant mateÍiaal, en sommige
zijn daarenboven vrij gemakkelijk te bereiken.

Het grote probleem is vaak het identificeren van al die blauwgroene of groenblauwe
mineralen. Het beste vooóeeld is de vindplaats van de Gratlspitze, waarover verder
meer. Hele rivierbeddingen liggen er vol met blauwgroen gekleurde brokken gesteente,
maar het merendeel is niet of nauwelijks op zicht te identificeren.

Op sommige plaalsen is de verscheidenheid aan species wat kleiner, maar ook dan
vergt het meestal meerdere bezoeken eer je de dingen goed uit elkaar kunt houden.
Voor de identificatie heb je immers meestal hulp nodig. Het eerste jaar bíeng je dus een
en ander mee, in de loop van het jaar wordt werk gemaakt van de nodige identificaties,
en hetjaar daarop ga je terug in de hoop "nog van dat" te vinden. En teruggaan doe je in
ieder geval, want 't is er goed vertoeven I
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Zoals Íeeds gesuggereerd is het geven van een volledige beschrtving van alle mineralen
die de laatste jaren in het gebied ontdekt werden quasi onmogelijk, omdat dê hele kennis
over de mineralogie van het Inntal op dit ogenblik in volle evolutie is.

Er bestaat dan ook geen enkele publicatie die zo'n volledige beschrUving geeft. Het boek
"Mineralfundstellen im Land Tirol" van R. Hochleitner is letterlUk veet te vroeg (1989)
verschenen. Het is dan ook niet alleen bijzonder onvolledig, maar bevat ook nogal wat
foutieve gegevens De figuur mêt "Tyrolit-Rosetten" op p 55 is Ín.i. twijfetachtig. tk
vermoed dat het eerder om theisiet gaat dan om tyroliet.

In vele gevallen, vooral wanneer het niet om goedgevormde kÍistallen gaat - en dat is
meestal het geval - kan enkel de combinatie electronenmicrosonde / X-stralen
diff ractometer uitkomst bieden.

Een aantal mineralen waarvan de kans reëel is dat je ze "tegenkomt" zullen we toch
even beschrÍven. Zoals hogervermeld streven we absoluut niet naar volledigheid.
Andezijds zullen we het toch ook hebben over een paar niêt zo gemakkelijk zelf te
vrnden specialiteitjes.

Een hezoek aan de GraUspitze

In Brixlegg neem je (met de wagen l) het baantje 83/813 richting Alpenrose/Winkl. Bij
Hochbrunn (of ten laatste waar het asfaltbaantje overgaat in een zandweg) parkeer je de
auto Dit natuurlík onder voorbehoud dat men ondertussen het geasfalteerde baantje
niet verder heeft doorgetrokken ; raadpleeg daarom in ieder geval de kaart I

Figuur 2
De 'groene valleí' op de Ílank van de

GÊtlspitze
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Dan ga je te voet de weg bergop (rechtsaÍ dus) richting Holzalmhaus, dat je bereikt na
ongeveer 30' - stijgend - stappen. Hier vind je overvloedig drinkwater en andere
lekkerníen, maar in de zomer kan het er soms behoorlijk druk zijn. Dan ga je achter het
Holzalmhaus verder het pad op dat het bos ingaat, iets naar links. Na ongeveer tien
minuten kom je voorbt een kleine erg steile rivierbedding (rechts), die meestal droog
staat, waaóÍ gegarandeerd je adem stokt in je keel. 't ls namelijk al groen wat de klok
slaat. De titel van een artikel over deze vindplaats moet duidelijk iets zín in de trant van
"Hoe groen is mÍn dal". Enfin, je kunt eÍ gewoon niet naastkijken.

Dit is een van de rijkste vindplaatsen van het hele gebied, maar dat heeft ook zo zijn
nadelen. Een eerste nadeel is dat je gegarandeerd geladen als een muilezel terug naar
je auto... kruipt. Anderzijds is de idêntificatie van wat je hier vindt geen sinecure, zelfs
niet met de meest gesofistikeerde apparatuur.

Tyroliet komt hiêr vrij overvloedig voor, maar in niet heel typische specimens zit het
volledig vermengd met allerlei andere groene en blauwgroene secundaire
kopermineralen. Enkele voorbeelden : cornubiet, malachiet, azuriet, comwalliet,
strashimiriet, richelsdorÍiet, turkoois, philipsburgiet, chrycocolla, adamien, olivêniêt,
pseudomalachiet, schulenbergiet, devillien, wroewolfeiet, spangoliet, woodwardiet,
ktenasiet, langiet, posnjakiet enzovoort. Of, met andere woorden, noem êen willekeurig
secundair koDermineraal en het komt er voor.

En als je dacht dat micro-analytische technieken je uit de problemen helpen moet ik je
alweer teleurstellen. Elk monstertje dat je onder de SEi,/| ondezoekt levert ten minste
één mineraal op dat je qua chemische samenstelling niet kunt thuisbrengen. Zodoende
gêeft elke vraag aanleiding tot meêr nieuwe vragen dan antwoorden. In mijn kelder staan
nog ganse kisten met Gratlspitze-vraagtekens.

Figuur 3.
Situeing van de vindplaatsen "Gratlspitze" en "SilbeÉ'ee".
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Zoals hoger vermeld is tyíoliet hier heel Írekwent, maar niet zo gemakkelijk te herkennen.
Chrysocolla, dat voor de vezamelaar niet zo inteÍessant is, is wèl gemakkelík te
herkennen ihet voÍmt geen kristallen, maar min of meer matte lichtblauwe tot
groenblauwe overkorstingen en afzettingen. Dit mineraal komt hier werkelijk overvloedig
voor I

irijn neef, Maarten Van Elsen, vond er een anteressant specimen van donkerblauwe
clinoclaas-kristallen die zo typisch zÍn dat ze gemakkelijk heÍkend kunnen worden.
lralachiet wordt hier gemakkelijk veMard met tyroliet, en gelijkt er inderdaad sterk op.
Op deze vindplaats komt tyroliet wel veel meer voor dan malachiet. Ook azuriet komt er
frekwent voor, en voor de verandering : dit mineraal is, vooral dank zij de intensief
blauwe kleur, gemakkelijk teí plaatse te heÍkennen.

Globaal bestaan de groenblauwe aÍzettingen vooral uit tyroliet, malachiet, chrysocolla,
en in mindere mate bevatten ze ook brochantiet, antleriet, langiet, strashimiriet en
pseudomalachiet. Al bij al is dit zeker een meer dan lonende vindplaats, waar je de
neiging hebt om (te) veel mee te sleuren dat je nadien toch niet kunt identificeren.

Tyrcliet en clinotyroliet spelen thuis...

Tyroliet wordt inderdaad niet als "tiroliet" geschreven (cfr. "de" Glossary). Dat de naam
van de streeknaam "Tirol" of "Tyrol" komt had je natuurlijk al lang begrepen.
De oorspronkelijke naam van dit mineÍaal was "Kupferschaum" (volgens A.G. Werner,
'1816). W. Haidinger (1795-1471) publiceerde in 1845 zÍn "Handbuch der bestimmenden
Mineralogie" waarin hij het mineraalvoor het eerst "TiÍolit" noemde. In het Frans en in het
Engels werd dat "TyÍolite". Omdat wij de schrijfwijze van de "GlossaÍy of LlineÍal
Species" volgen, schrijven we in het Nederlands ook "tyroliet".

De formule is CarCur[(OH)1oJ(AsO4)4].10HrO, en het komt op talrijke plaatsen in het
beschouwde gebied en elders voor. llaaÍ de tijd dat alles wat groen was, tyroliet was is
lang voorbij. Tyroliet is Íelgroen gekleurd, en vertoont een typische parelmoerglans. Het

Figuur 4.
Tyroliet-aggregaten van de Gratlspitze. SEM-opnamen (veryrclíngsmaatstaf ongeveer
1000 x.
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vormt bladerige, soms radiaalstralige aggregaten. We hebben het zelf op verschillende
plaatsen gevonden, o.a. aan de Gratlspitze, de Silbeóergalm, b, Falkenstein en in

Sankt-Gertraudi. Tyroliet is orthorhombisch, en heeft een monoklien polymorf, nl.
clinotyroliet (met peÍ definitie dezelfde chemische formule).

Beide mineralen zijn heel moeilijk van elkaar te onderscheiden. Op basis van de kleuÍ
zou je enig onderscheid kunnen maken, maar met weinig zekerheid I tyroliet is eerder
donkergroen met een lichtjes blauwachtige schijn, clinotyroliet is echt blauwgroen of
groenblauw. Clinotyroliet heeft ook veel meer dan tyroliet de neiging om echte ruimtelijke
sferische aggregaatjes te vormen omdat de cohesie van deze aggregaatjes beter ls,
terwijlje in de praktijk tyroliet steeds aantreft in vlakke radiaalstralige aggregaten. Beide
mineralen vertonen een intense parelmoerglans. Verder gelijkt tyroliet (en dus ook
clinotyroliet) heel sterk op een hele rits andere mineralen, zoals theisiet, devillien,
serDieriêt en orthoserpieriet.

Tyroliet komt op tal van andere plaatsen in de wereld voor. Als mineraal van de maand
worden deze keer specimens aangeboden afkomstig van lerland en van de Silberberg,
Brixlegg

De Silbefterg

Wanneer je vanaf Hochbrunn (waar je de auto kon parkeren om naar de Gratlspitze te
gaan) de bosweg (te voet) ingaat richting Silberbergalm, dan merk je in de buuÍl van die
Silberbêrgalm een komvormige weide. Dit merkwaardig geomorfologisch veÍschínsel is

niet op een natuurlike wÍze ontstaan : onder deze weide is namelijk een paar eeuwen
geleden een mijngalerÍ ingestort, wat de totale vezakking tot aan het oppervlak heeft
verooazaakt.

Voorbij de Silberbergalm ga je het bos is (dalende weg). Na een paar honderd meter (en
enkele haarspeldbochten, zodat je terug in de richting van de Silberbergalm stapt, zie je
een puinhelling die start vanaf een paar hondeÍd meter onder het gebied van de
Silberbergalm. De vrÍ grotê storthoop ligt midden in het bos, en bestaat uit modder en
fijn materiaal. GroteÍe brokken gesteente zijn êr bijna niet.

Deze plaats is heel bekend voor de driekleurige specimens met tyroliet (groenblauw),
azuriet (zuiver blauw) en erythrien (roze), die soms heel spectaculaire kleurcombinaties
vormen.

Er zou nog een heleboel andere mineralen te vinden moeten zijn, maar gezien de uiterst
kleine, en meestalwat verweeÍde stukjes gesteente die er maar voorkomen was de lol er
gauw af, en hebben we er eigenlijk niet al te veel eneÍgie ingestopt.

Lux e-v i n d p la ats Sa n k,-Ge inu d i

Een heel beroemde vindplaats, die me persoonlijk wel wat tegenviel (vooral wegens het
niet vinden van wat zeldzamere mineralen) is de groeve bij Sankt-Gertraudi, aan de
zogenaamde "KupÍeMeg". Hier hebben we enkel wat malachiet, azuriet en enkele
weinig spectaculaire stukjes tyroliet gevonden.
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Figuur 5.
Zo gemakkelijk vind
le de vindplaats van

Sankt-cedtaudi !
Foto H. Dillen.

i
I

H-et is wel een luxe-vindplaats : vlak naast de grote baan (bij de oostkanr van het
zillertal), auto parkeren bij de sragboom en dan m;ximaar 50 m ie voet o; vrak tenein.
Dit is dus een prêchtige vindplaats voor vezamelaars die niet meer van de longste zijn
of die om een andere reden niet meer zo goed te been zijn.

Het spi'aaltje

Voor spiraalvormige malachietaggregaten moet je in het Ringenwechsler Wald zijn. per
auto rí je van Strass via het kleine, oude baantje naar Maurách, waar je rechts afslaat,
stêil bergop..ln het gehucht Obertroi (een oÍ twee huizen) pa*eer je de Luto, en ga Je revoel verder (weg naar links, na een korte stíging bocht naar links en dan op ongeveergelijke hoogte verder stappen in de richting van Slrass;. Na een paar honderd meter komje aan de reusachtige storthopen van Ringenwechsel.

Hie-r kun je met wat geluk prachtige gekrulde malachietaggregaten vinden. Er werden
zelfs spiralen gevonden met tjentallen windingen I

Het ontstaan van deze spiraalvormige structuren is nogal ingewikkeld. In knsta en die
traag groeaen in een héél zuiveÍe oplossingen worden de moreculaire bouwsteenres. dae
we ons eventJes als kubusjes voorstellen, netjes gestapeld, en is de kristalgÍoe; in alle
richtingen ongeve€r geltk. Bí een kubische kristaÉtruciuur ontstaat Oan ooi netle" een
kubisch kristal. Maar een kristal kan in een bepaatde richting sneller groeien indien
zogenaamde schroefdislocaties voorkomen, want dan kunnen le soms ;pl.v. een vtak
vollêdig te vullen, wat plaatsjes overslaan en al aên het volgende vlak beginnen. En
indien systematasch vreemde kationen worden ingebouwd in d; disto;tie;;an kan dat
In sommige structuren aanleiding geven tot een schroef_ of spiraalvormige vervorming
van de kristallen en kristalaggregaten.
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Fíguur 6.

Ring- en spiraalvormige aggregaatjes van
Zn-houdende malachiet van
Ringenwechsel, Inntal. Naar S. Jahn,
1997.

Recent heeft men vastgesteld dat de spiraalvormige malachietaggregaatjes van het
Inntal steevast meer dan 2 o/o zink bevatten dan de meer courante niervormige
malachietaggregaatjes uit hetzelfde gebied. We mogen dus gerust aannemen dat zink in
dit geval de oorzaak is van de spiraalvormige kristallen van malachiet.

Figuur 7.

Situeing van de
vindplaats Ringen-
wechsel, Inntal.
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In juli 1997 werd ergens in de bossen in de buurt van de (hogervermelde) Silberberg
"massaal" zulke spiraalvormige malachiet aangetroffen. De dolomiet is er echter zo
broos, dat de stukjes letterlík met behulp van lepel, vork en mes moesten geborgên
worden. Op die manier konder talrÍke stukjes van zo'n 3 à 5 cm en enkele grotere gerêd
worden van de veÍweringsdood. Merkwaardig is het feit dat een rekspleet op hooguit een
halve metêr afstand uitsluitend azuriet bevatte. Foto's van dêze prachtvondsten van
malachiet kan U bewonderen in het artikel van S. JAHN ( í997).

Zelf moesten we ons op de vindplaats Ringenwechsel tevredenstellen met wat halve
krulletJes, eerder dan mooie spiraaltjes. Ook van deze zelfgevonden krulletjes zullen een
paar exemplaren op de vergadering van februari 1998 beschikbaar zijn.

Een geval apad : theisiet van Falkenstein

Bij een grote onderhoudsbeurt van de collectie van het Naturhistorisches Àruseum van
Genève ontdekte mên op spêcimen nr. 382/35, dat sinds 1887 in het museum
gecatalogeerd was onder de benaming "tyroliet", een op het eerste gezicht onbekend
mtneraal.

Toen zij na een eerste studie in september 1980 hun "nieuwe mineÍaal" aan de IMA
(CNN4l\rN) gingen voorstellen als "genèvéite" wachtte hen een grote teleurstêlling. Een
paar dagên ervoor namelijk had de bevoegde commissie al het mineraal "theisiet" als
nieuw species aanvaard, ên dat bleek zo goed als identiek te zijn aan het meegebrachte
"genèvéiet".

H. Sharp en J. Deferne hebben in 1983 hun bevindingen toch maar gepubliceerd, met
vooral de nadruk op de verschillen die zí vonden tussen "hun" theisiet en die van
Durango, Colorado, de type-vindplaats.

We zetten enkele analytische gegevens op een rijtje :

De analyseresultaten op mateÍiaal van Colorado stemmen nagenoeg peÍfect overeen
met de theoretische formule, Culnsl(As,Sb)O4lr(OH)14. De analyseresultaten van het
"genèvéiet" wijken nogal af van de waarde van Colorado. Wij hadden deze keer geluk :

analytisch stemde de zelÍgevonden theisiet perfect overeen met het type-materiaal. Maar
oaarover vêroer meeÍ.

Theisiet werd rond 1980 ontdekt door ene Dr. N. Theis in een onbelangrijk uranium-
voorkomen bij Durango, Colorado. Het komt er voor met o.a. uraniniet, galeniet,
malachiet ên azuÍiet.
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Figuur 8.

Sítueing van de
vi ndplaats F al ke nstei n
bij Schwaz.

Theisiet is orthorhombisch pseudohexagonaal, met als roosterparameters a = 8 225 A, b
= 7 1234 en c= 14.97 A (Z= 2l
Het is groenachtig, heel zacht (1.5 op de schaal van Mohs), en vertoont een perfecte
splijting volgens {001}. De densiteit is 4.3 g/cm!.

Even lateÍ, in 1983-1984 werd theisiet gevonden en als zodanig herkend in het
Richelsdorfer Gebirge (Duitsland). BODE EN SCHERTEL (zie GSTREIN, 1989) vonden
in de zogenaamde "Gríne Kluft" bí Ringenwechsel tot 3 mm grote kogeltjes van theisiet
op malachiet. Het onderschrift bÍ de figuren op p. 42 van dit artikel is wellicht fout :

[citaat] ".. Theisit in Form olivgtuner Krusten, auf denen Malachitkugeln sitzen...' [einde
cifaa Op de foto zrn de "malachietbolletjes" lichtblauw, en in de tekst spreekt men van
een niet-geïdentificeerde olijfgroene matrix. De beschnjving van de door hen ontdekte
theisiet is eerder vaag en twijÍelachtig.

Enfin, wellicht kwam hier onbewust en ongewild wat jaloezie naar boven, want in de
periode 1987-1989 hadden ook wi theisiet in het Inntal "ontdekt". alleen had ik mijn
ondezoek zo lang laten aanslepen (een en ander moest aÍ en toe "na de uren" en/of in
het week-end gebeuren) dat ik de primeur niet kon binnenhalen.

De door ons ontdekte theisiet komt van een niet zo bekende storthoop bij Falkenstein, in
de buurt (ten oosten) van Schwaz. Zoals iedereen in die tijd dachten we an eerste
instantie dat we tyroliet gevonden hadden, maar de drang naar perfectionisme haalde
hêt. Een splintertje werd onder de SEM+EDX geanalyseerd, en bleek géén Ca, maar wèl
Zn en Sb te bevatten. Tyroliet was het dus in geen geval, maar wat dan wel ?

Rekening houdend mêt de eerder rudimentaire EDX-analyse (standaardloos) en het feit
dat een van de elemênten misschiên niêt êssentieel in de formule voorkwam (btmenging
of zo) bleven er nogal wat mogelijkheden ovêr, zoals bv. cornwalliet, cornubiet, theisiet,
st.ashimiriet, richelsdorfiet, parnauiet en philipsburgiet. De micro-analyses stemden wel
het best overeen met die van theisiet.
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Figuur 9.
Theisietaggregaten
van de Gratlspitze,

Bixlegg. SEM-
opname.

Veldbreedte 0.6 mm.

Een X-stralendiffractogram, bereidwillig opgenomen dooÍ Prof. R. VOCHïEN, bracht
uatsluitsel : het was wêl degelijk theisiet. Ondertussen bleek trouwens verder SEM-
ondezoek systematisch dezelfde analyseresultaten op te leveren, die perfect
overeenstemden met het type-materiaal van Colorado.

In de recente literatuur wordt meestal over de vindplaats Gratlspitze gesproken wanneer
men het heeft over theisiet-vondsten. De soecimens van de Gratlsoitze zitten echteÍ.
zoals reeds vermeld, zodanig vol blauwe, groene, groenblauwe en blauwgroene
mineralen dat ze bijzonder moeilijk te identificeren zijn. Volgens mij "krioelt" het er
overigens nog van nieuwe mineralen. Getuige daarvan zín diverse persoonlijk
uitgevoerde micro-analyse resultaten die met geen enkel (mij) bekend mineraal
overeenstemmen- Enfin, theisiet komt er in ieder geval geregeld voor.

Op de storthopen van Falkenstein, bij Schwaz, komen weliswaar véél mindeÍ secundaire
kopeÍmineralen voor, maar dat is nu nèt het goeie nieuws : de theisiet is er vÍij vlot van
de andere mineralen te onderscheiden. theisiet gelÍkt qua vorm en voorkomen sterk op
tyroliet, maar de kleuren verschillen duidelijk. Tyroliet neigt eerder naar "dioptaasachtig"
donkerder groen met een blauwachtige zweem. Theisiet (alleszins die van Falkenstein)
is veel lichter gekleurd, echt pastel lichtblauw met een groenachtige tint. De aggregaatjes
zijn ook veel kleiner dan die van tyroliet. Theisiet vormt bladerige platliggende
aggregaatjes, en soms, in de weinig talrijke spleten en holtes in het gesteente,
geïsoleerde bolletjes. Na verschillende jaren vezamelen beschik ik slechts over één
enkel specimen met een aggregaatje van vrijstaande, min of meer beëindigde individuele
kristalletjes van ongevee|I mm gÍoot.

Theisiet as op deze vandplaats niet echt een zeldzaamheid, maar soms zoek je toch een
paaÍ uur om een fatsoenlUk exemplaar te vinden.

Andere mineralen die op deze plaats voorkomen zUn schwaziet (of "schwatziet", een Hg-
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houdende variéteit van tetrahedÍiet), tyrollet, chrysocolla en azuriet. Chrysocolla kan qua
kleur op deze plaats vrij goed op theisiet lijken, maar mist de radiaalstralige structuur in
de aggregaatjes, die absoluut typerend is voor theisiet.

Minuscule kleine roodbruine vlêkjes, korreltjes en adertjes in de buurt van "schwaziet'
bleken cinnaber te zUn (niet onlogisch in de buurt van een Hg-houdende tetrahedriet).
Verder komen er kleine, maar mooie dolomietknstalletjes voor (en o ja, het gesteente
waarop al dat moois voorkomt is ook dolomiet) en af en toe eens een minuscuul
kwartskristalletie. À/lassieve bariet komt er ook hier en daar voor.

De zwarte vlekjes die frekwent op alle specimens van deze vtndplaats voorkomen
besiaan uit mangaanoxide-mengsels, die jê als "wad" kunt definièren (d i. géén officièle
mrneraalnaam l).

"Schwaziet" wordt hier (en ook elders in het gebied) vaak omgeven door een oitfgroen
tot geelachttg verweringsproduct De samênstelling is niet constant; enkele voorbeelden:

19 0/o 46'/o
5Vo
49 Vo

14 y6

3t o/o

27 lo 9 "/"

Meer dan waarschijnluk gaat het om mengsels van partziet, Cur-rsbr-r(O,OH), en
tripuhyiet FeSbr06 en mogelijk nog andere verweringsmineralen.

Hoe geraakje nu op deze vindplaats ?
Je rijdt met de wagen vanuit Schwaz naar de wijk Ried (2.O., 50-60 m boven Schwaz).
Achter een kerkhof loopt een asfaltbaantje dat je over een korte afstand (200-300 m of
zo) volgt tot aan een kleine parking waar trouwens de weg overgaat in een autovrije
landweg. Daar parkeer je, en je volgt te voet de weg richting "Silberbrrlnnle" of
''Silberwasser" Na ongeveer 20' stappen kom je langs een storthoop die voorzren is van
alle comfort zware houten picknick-tafels inclusief zitbanken inbegrepen.

Figuur 10.
Op zoek naar
minenlen bij een
van de stotlhopen
van Falkensteín,
Inntal. Foto Ría
Di en.
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De theisiet kun je vinden door met veel geduld talrike blokken dolomiet open te kappen,
waarbij je de voorkeur geeft aan elke steen die aan de (verweerde) buitenkant ook maar
de minste sporen van groene en/of blauwe mineralen vertoont. Je moet constant je
loupe bll (of in) de hand hebben. De kans op succes is niet echt overweldigend, maar
toch zeer reéel. Daarenboven is het landschap ên de bosrijke omgeving heel mooi, en
zoals gezegd, is het een prachtig plekje om tê picknicken. Een goeie vijf minuten te voet
verder is er nog een (zelfs veel grotere) storthoop met, voor zover nagegaan, eerder
beperkte vondstmogeltkhêden.

Dambordschijfjes en andere onbekenden...

Naast de meer dan 150 mineralen die je terugvindt in de tabel, zÍn êr nog trentallen nret
of met onvoldoende zekerheid geidentificeerde mineralen. G Schnorrer (1994) vermeldt
een lijst van "te identificeren mineralen" waarvan de nummering blijkbaar tenminste tot
U153 loopt (U = "unbekannt")
l/ijzelf en talrijke andere veízamelaars overkwam precies hetzelfde . de talrijke blauw-
groene en groenblauwe mineralen zijn op zicht hooguit identiÍiceerbaar indien ze goed
Lritgekristalliseêrd zijn, en dan nog is het niet altijd evident.

Figuur 11.
Dambordschijfjes : een tot nu toe onbekend theisiet-achtig mineÊal van de Gratlspitze.
lnntal. SEM-opname, vegrotingsmaatstaÍ ongeveeí 1000 x.
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zo vonden we onder de SElvl (rond 1989) in materiaal van dê Gràlspitze een mineraal
dat minuscule schtfvormige aggregaatjes vormt (zie Íig. 11) van enkele tientallen tot
honderden pm. De allergrootste worden ook visueel onder de stereomicroscoop
teruggevonden. Ze zijn groenblauw (oÍ wat dacht je), en komen voor op en tussen
tyrolietkristallen.

De bruto samenstelling (EDX, standaardloos) is 48 % CuO,22 o/o ZnO,27 a/o Al2O3 en 3
o/o SbzOa. In 1993 publiceerden G. BRIZZI ET AL. een artikel over een volkomen analoog
mineraal dat zij ontdenkten in Sardinié. Zij vermelden een samenstelling en beschrijving
die vriiwel perfect overeenkomt met ons onbekend mineraal. De verhouding íc,1aaí "..
píopoaione dí circa 7 (Cu+Zn) contro 2(As+Sb)."[einde cítaat] is identiek aan de 70 %
(ZnO + CUO) t.o.v. 30 % (AsrO3 + SbrO3) die wij gevonden hebben.

Op het ogenblik dat we êrover correspondeerden was een van de drie auteurs, C. Brizzi,
net om hêt lêven gekomen tÍdens een mineralogischê excursie. Ztn collega's
bevestigden dat mÍn onbekend mineraal wellicht identiek is aan wal zij aan de llrA als
niêuw mineraal zoudên voorstellen.

Ze hadden toen de intentie om het mineraal Brizziiet te laten noemen, ter ere van hun
pas overleden collega. l,Iaar enkele jaren later vernam ik van de heer E. Burke (V.U.
Amsterdam) dat een mineraal van La Cetine, ltalië, nl. NaSbO3 brizziiet was genoemd.

Ondertussen is er van het schijfjes-front geen verder nieuws, en het schrijven van dit
artikel zette me ertoe aan nog eens contact op de nemen met het Centro di Studio per la
lrinerogenesi e la Geochimica Applicata in Firenze.

Nog enkele andere species werden geanalyseerd, maar kregen nog geen etiket :

1 Lichtblauwe rozetten, met 66 à 7'l o/o CuO, 12-15 o/o ZnO en í6-í9 o/o As2O3, en
geen sb.

2. RadiaalstÍalige blauwgroene aggregaatjes op kwarts met 46 % CuO, 29 o/o ZnO, 19
o/ó AsrO3 ên 8 o/o SbrO3.

3. Bfauwgroene microkÍistallijne overkorstingen met 59 o/o CuO, 1O o/o ZnO, 24 a/o

AsrO3enT%SbrO3.
4. Gele microkristalltne overkorstingen met 49 % CuO, 27 ó/o AszOz,5 o/o Fe2O3 en 19

% sb,o3.

Mineralen zoeken... en vinden in het lnntal !

Zonder vondsten terugkeren van het Inntal is zo goed als onmogelijk. In de volgende
tabel geven we je een idee van wat er zoals te vinden is. De maneralen met een kleur in
een of andere tint van groen en/of blauw zÍn aangeduid met "bg". Dat geeft u dan een
idee van de moeilijkheidsgraad van identificaties op zicht. l\rineÍalen aangeduid met "s"
werden in Middeleeuwse slakresten aangetroffen ; "(s)" duidt aan dat het mineraal zowel
in slakresten als in natuurlike gesteenten werd aangetroffen.
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Voor meer details omtrent de verschillende vindplaatsen moet je natuurlijk wel lang
genoeg op voorhand de blibliotheek van de lvlKA raadplegen. Een goed ovezicht wordt
gegêven in het themanummer van Lapis en dat van Emser Hefte. Beide zijn echter niet
meer helemaal actueel. maar voldoen in eerste instantie toch ruimschoots.

Het boek "l\rineralfundstellen im Land Tirol" is voor wat het Inntal betreft hopeloos
veroudêÍd en onvolledig op mineralogisch vlak, maar het kan wel goede diensten
bewijzen als vindplaatsbeschrijving en wegwÍzer.
En voor de rest.. good luck !
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