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Schloß Freudenstein, Freiberg. Foto Hugo Bender.
Inzet : cerussietkristallen uit Tsumeb, Namibië - museum terra mineralia. Foto Hugo Bender

MKA-kalender
Vrijdag 6 februari 2009
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.

Hugo en Paul Bender
" Freiberg, zilver en terra mineralia "
Nog nooit van Freiberg gehoord ? Lapis en Mineralien Welt waren er, maar ook de vliegende reporters van Geonieuws. Lees er alles over in deze Geonieuws. Meteen heeft u dan de langste
voordrachtaankondiging uit de MKA-geschiedenis doorworsteld, én weet u dat u deze voordracht
absoluut niet mag missen. Hugo en Paul sleuren u mee door de zilveren ondergrond van Freiberg,
langs halden en mijnbouwrelicten en brengen u een spetterende show van de mooiste mineralen
uit "terra mineralia" en de mineralenverzameling van de TU Freiberg. Neem vooraf een stevige
maaltijd of steek een knabbel in uw zak ...

Vrijdag 13 februari 2009
Maandelijkse vergadering in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h
19.30 h

19.45 h
20.15 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies,
raadplegen van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Deze maand wordt uitzonderlijk geen mineraal van de maand aangeboden (omdat er in dit nummer geen plaats was voor een artikel).
jaarlijkse officiële algemene vergadering van de MKA vzw (details elders in dit
nummer).

Paul Van hee
“Fluoriet en talk uit China
Na 45 jaar de geheimen volledig onthuld”

Ieder van ons heeft ergens in zijn (oude) verzameling wel een stukje of enkele stukjes of sommigen
zelfs enkele honderden kilo fluoriet en/of talk liggen met als vindplaats “China”. De specimens waren meestal ergens aan de Antwerpse dokken of langs het Albertkanaal in Wijnegem gevonden,
begin jaren zeventig van de vorige eeuw volgens sommigen, tijdens de jaren zestig volgens andere
bronnen. Vanavond hoor je het ganse relaas : de spreker is erin geslaagd om aan de hand van
oude unieke documenten het spectaculaire ganse verhaal te achterhalen. Het verhaal in het novembernummer van Geonieuws was een smaakmaker : na vanavond weet je letterlijk alles over de
Antwerpse Chinese fluoriet... En voor wie er zin in heeft : breng je stukken fluoriet en/of talk die
mogelijk tot deze partij behoord hebben gerust mee ter verificatie.
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Zaterdag 14 februari 2009
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “Elzenhof”, Kerkplein in
Edegem-Elsdonk.

Onderwerp te bepalen.
Details over deze vergadering worden aangekondigd op de website van de werkgroep :
http://edelsteen.mineralogie.be

Algemene ledenvergadering op vrijdag 13 februari 2009
Op vrijdag 13 februari 2009 wordt een algemene vergadering van de Mineralogische Kring
Antwerpen vzw georganiseerd om 20.00u in het lokaal Elzenhof, Kerkplein, Edegem.
Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement "Stemprocedures MKA" zijn op
deze vergadering enkel de effectieve leden die op 31 januari 2009 in regel waren met hun
lidmaatschapsbijdrage 2009 stemgerechtigd.
Ook de toegetreden (d.i. de niet-stemgerechtigde) leden worden vriendelijk 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 een
volmacht door een ander effectief lid laten vertegenwoordigen. Niemand kan houder zijn van
meer dan één volmacht. Het volmachtformulier vindt u in dit nummer.
De effectieve leden (of hun gevolmachtigde) worden verzocht het aanwezigheidsregister af
te tekenen bij de secretaris.
Agenda



1. Jaaroverzicht 2008.
2. Financieel verslag 2008 en budget 2009.
3. Verslag van de controleurs van de boekhouding.
4. Verkiezing controleurs van de boekhouding
5. Verkiezing raad van bestuur.
6. Vaststelling ledenbijdrage 2010.
7. Varia.

Volmacht
Formulier (kopie) door ondergetekende aan de gevolmachtigde te bezorgen, die het vóór het begin
van de algemene ledenvergadering afgeeft aan de secretaris. Ook een afgedrukte e-mail met deze
tekst wordt aanvaard.

Ondergetekende (naam en voornaam), ........................................................ , effectief lid van
M.K.A. vzw, geeft hierbij volmacht aan (naam en voornaam), ................................................. ,
effectief lid van M.K.A. vzw, om in zijn plaats op 13 februari 2009 geldig te stemmen op de
algemene ledenvergadering van de Mineralogische Kring Antwerpen vzw.
Datum ....../....../.............
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MKA-nieuws
Samenaankoop - boeken
Wij die dachten dat door de komst van het internet er heel wat minder mooie en
interessante boeken op de markt zouden komen hadden het lekker mis. Nooit zijn er op
zo’n korte periode zoveel prachtboeken verschenen over mineralogie dan de laatste
maanden en jaren. Deze maand zijn er alweer een paar nieuwigheden, die we je niet
willen onthouden.

Faszination Lengenbach
Abbau, Forschung und Mineralien 1958 bis 2008
Stefan Graeser, Ralph Cannon, Eva Drechsler, Thomas
Raber, Philippe Roth
Christian Weise Verlag, München, 2008, 192 pp., formaat 21
X 28 cm. Duitstalig... maar de foto’s spreken voor zich !
In de zomer 2008 was het precies 50 jaar geleden dat de
Lengenbach-groeve (Wallis, Zwitserland), met zijn bijzonder
interessante sulfozouten-paragenese, in uitbating werd genomen. Met deze jubileum-uitgave presenteren de auteurs
50 jaar van mineralogische werkzaamheden in “De Lengenbach”. Alle mogelijke aspecten worden behandeld o.a. de
historiek van de ontginning, de huidige toestand, interessante onderzoeksresultaten en
niet te missen, talrijke anecdotes. Daarenboven is het ook een echt naslagwerk, met
talrijke foto’s, aangevuld met kristaltekeningen en SEM-opnamen.
Je kunt een exemplaar van dit boek bestellen door ten laatste op 15 februari 2009 40 €
per exemplaar over te maken op bankrekening 001-0985379-32 t.n.v. Henri DILLEN,
Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas (IBAN BE90001098537932, BIC GEBABEBB).
Eventueel wisselgeld krijg je terugbetaald bij de levering. Het boek kan dan afgehaald
worden op de vergadering van maart of april.

Mineralien reinigen, präparieren und
aufbewahren
Rudolf Duthaler en Stefan Weiss
Christian Weise Verlag, München, 2008, 230 pp.
(onder voorbehoud), formaat 21 X 28 cm.
Duitstalig.
Sinds de eerste versie in 1999 verscheen hebben
de auteurs blijkbaar heel wat bijgeleerd, want het
boek is helemaal aangepast aan de meest recente
technieken. Elke methode berust op een grondige
kennis van mineralogie en scheikunde, en werd
zorgvuldig uitgetest.
Geonieuws 34(2), februari 2009
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Via uitgebreide tabellen kom je o.a. in detail te weten welke mineralen bestand zijn tegen
welke zuren. Maar het gaat niet enkel om het reinigen : sommige mineralen moeten op
een of andere manier behandeld worden om de tand des tijds te doorstaan. Ook daarover
leer je alles in dit boek. Elke mineralenverzamelaar (die de Duitse taal machtig is) zou dit
naslag-werkboek in huis moeten hebben.
Je kunt een exemplaar van dit boek bestellen door ten laatste op 15 februari 2009 30 €
per exemplaar over te maken op bankrekening 001-0985379-32 t.n.v. Henri DILLEN,
Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas (IBAN BE90001098537932, BIC GEBABEBB).
Eventueel wisselgeld krijg je terugbetaald bij de levering. Het boek kan dan afgehaald
worden op de vergadering van maart of april.

Vraag en aanbod
TE KOOP: 12 vitrinekasten in prima staat. Specificaties :




1 vitrinekast zonder verlichting met 5 glazen leggers. H x B x D : 180 x 43 x 43 cm
1 vitrinekast zonder verlichting met 4 glazen leggers. H x B x D : 175 x 74 x 39 cm
7 vitrinekasten met elk 3 halogeenspots verlichting en 4 glazen leggers. H x B x D :
185 x 80 x 45 cm
 3 vitrinekasten met elk 4 halogeenspots verlichting en 5 glazen leggers. H x B x D :
185 x 130 x 45 cm
Deze vitrinekasten zullen beschikbaar zijn begin maart 2009. Prijs overeen te komen.
De foto's van de vitrines zijn te bekijken op website : www.renbukan.be/verkoop.htm
De vitrines zijn ook te bezichtigen op het volgend adres : Louis-Melsensstraat 7, 3000
Leuven (België).

Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
MM micromounts



Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie van
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens.
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan contact op te nemen
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het secretariaat of de
redactie van Geonieuws, liefst per e-mail.

Internationale beurs van mineralen en fossielen
21 maart 2009, van 10 tot 17 h
Develsteincollege
Develsingel 5
NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 78 6156615
<nicokuik@hetnet.nl>
www.geodezwijndrecht.nl
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 14/2/2009 - 15/3/2008
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
31/01-01/02 BE CHARLEROI. Salon communal, Place Kennedy, Marchienne-au-Pont. 10-18 h. Beurs.
14/02
DE FLÖHA. Pufendorf-Gymnasium, Turnerstraßz. 9-16 h. Beurs (M).
<buerodrbaldauf@gmx.de>
14-15/2
DE BREMEN. Messe Centrum Bremen. 11-18 h. Beurs (E).
14-15/02
FR DIJON (21). Palais des Congrès. Beurs. <blanc.fils@cegetel.net>
14-15/02
FR AIRAINES (Amiens - 80). Salle des fêtes. Beurs.
14-15/02
AT HALLEIN. Salzberghalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
14-15/02
IT BOLOGNA. Sala gialla DLF, Via Stalingrado 12. Beurs. <dlfbologna@dlf.it> www.dlfbo.it
15/02
DE REGENSBURG. Antoniushaus. 10-17 h. Beurs (M-F-E). <www.terra-mineralientage.de>
15/02
BE HUY. Hall Omnisports. Beurs.
15/02
IT GENOVA. Porto di Genova, Sala Culmv "Stefano Canzio". Beurs.
<giornatascambiogenova@fastwebnet.it>
15/02
AT RIED IM INNKREIS. Messegelände, Halle 16. 9-17 h. Beurs (M-F). <stempfer.
mineral@aon.at>
15/02
AT HOHENTAUERN. Volksschule Passhöhe Triebener Tauern. 9-17 h. Beurs (M).
19-22/02
RU MURMANSK. Beurs. Door Zweedse collega’s georganiseerede reis : contacteer Håkan
Wikman <wikman@lannis.se> of Hans Söderström <hasse@kristallen.com>
www.geonord.org/news/kola_apatity.html
20-23/02
DE MÜNCHEN. Neue Messe München. 9-18 h. Beurs. info@inhorgenta.com ,
www.inhorgenta.com

21-22/2

B ANTWERPEN. Metropolis, Groenendaallaan 394.
Beurs (M-F-J-E) van ACAM (IMRA). Za 12-18, zo 10-17.30 h.
Info : Ronny Serraris, Vaartdijkstraat 14, BE-2235 Hulshout
 015 349341
http://www.acam.be/fairs/imra/index.html - <r.serraris@hotmail.com>
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28/02-01/03 DE
28/02-01/03 DE
28/02-01/03 AT
01/03

DE

01/03
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LINZ. Keferfeld-Öd, Volkshaus, Landwiedstr. 65. Beurs (M-F-J-E). www.zanaschka.com
GUILHERAND-GRANGES (07). Salle Agora. Beurs. <guillon.christof@wanadoo.fr>
BEAUMONT (63). Salle des Fêtes, Rue de l'Hôtel de Ville. Beurs.
<andre.fermis@cegetel.net>
YORK. York racecourse. Beurs (M-F-J-E). www.gemnbead.co.uk/showdetail.asp?ID=552
CERNUSCO LOMBARDONE (LC). Complesso Scolastico, Viale Europa. Beurs.
WILNSDORF. Festhalle. 11-17 h. Beurs (M+mijnbouw). <thomaskettner@freenet.de>
www.bergbau-siegerland.de
BIELEFELD. Stadthalle. 10.30-17.30 h. Beurs (M-F)
BUDAPEST. Ferencvárosi Művelődési Központ , Haller u. 27.
<titkarsag@ferencvarosimuvkp.hu> www.ferencvarosimuvkp.hu
BOURG-EN-BRESSE (01). Ainterexpo, Route de Pont d'Ain. Beurs.
<blanc.fils@cegetel.net>
LA GARDE (83). Maison commune Gérard Philippe. Beurs.
SPEYER. Halle 101 (Nieuwe Rijnhaven, bij luchthaven). 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
NIEDERWÖRRESBACH. Mehrzweckhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (agaat). <internationaleachat boerse@web.de>
RITTERHÜDE. Schulzentrum Moormannskamp. 11-17/10-17 h. Beurs (M-F-E).
<timmer.mineralien@web.de>
HANNOVER . Hannover-Congreß-Centrum, Theodor-Heuß-Platz. 11-18 h. Beurs (E)
INNSBRUCK. Stadtsäle, Universitätsstraße. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
www.zanaschka.com
ERKELENZ. Stadthalle. 10-17 h. Beurs (M-F). <thomasnoll.mineral@gmx.de>
www.minfoserkelenz.de
PASSAU. X-Point Halle. 10-17 h. Beurs.
ROSENHEIM. Gasthof Höhensteiger, Westerndorfer Str. 101. 10-17 h. Ruil-beurs (MMM). <helmutbraith@aol.com>
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1/3

B

HANNUT. Marché couvert, 1 rue des Combattants
10-18 h. 20ste Beurs (M-F-J-E).
Tentoonstelling over de belangrijkste Zuid-Amerikaanse vindplaatsen.
Info : Raymond Vanderlinden, Rue des Charrons 17/2, BE-1357 Helecine.
 019 655684
<rayvanderlinden@versateladsl.be> www.champ-hannut.be
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INDUNO OLONA (VA). Scuola A. Ferrarin, Via Croci 2. Beurs (M-F).
SPIEZ. Kirchengemeindehaus. 10-17 h. Beurs (M).
BUDAPEST. Csokonai Művelődési Ház , Eötvös utca 64-66. <csokonai@csokonaimk.hu>
BOLOGNA. Centro Congressi Nasicae, Via XXI Ottobre 1944, 11/2. 9-19 h. Beurs.
<info@bolognamineralshow.com> www.bolognamineralshow.com
LEIPZIG. Prager Straße 20. 10-17 h. Beurs (M-F). <andre-gloger@gmx.de. Sonderschau>
FÜRTH. Stadthalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E). <riamayer@web.de>
RAVENSBURG. Eschachhalle. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <stoiner-pfeiffer@t-online.de>
BELFORT (90). Salle des fêtes, Place de la République. <be.texier@wanadoo.fr>
BOURGUOIS-JALLIEU (38). Salle polyvalente. Beurs.
DINARD (35). Palais des Arts. Beurs.
WELLS. Stadthalle. 9-16 h. Beurs (M-F). <steinzeit-mineralien@tmo.at>
GLEISDORF. Forum Kloster, Franz Josef Straße 7. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
www.zanaschka.com
LA CHAUX-DE-FONDS. Palexpo. 10-18/10-17 h. Beurs (M-F). <www.sn-mp.ch>
MISKOLC. Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros. Beurs. <asborze@uni-miskolc.hu>
www.asvanyfesztival.hu
FYNN. Vissenbjerg hallerna. 10-17 h. Beurs. www.stenmesse-fyn.dk/
PORTA WESTFALICA. Museum für Bergbau und Erdgeschichte. 10-17 h. Beurs (M-F).
<bergbaumuseum@minden-luebbecke.de>.
REINHEIM. Kulturzentrum Hofgut, Kirchstraße. 10-17 h. Beurs (M).
<marcokollbacher@freenet.de> www.vfmg-reinheim-odenwald.de
PARIS (75). Hôtel Mariott Paris rive gauche (vroeger Sofitel), 17, Bd. Saint-Jacques, Paris
14ème. Beurs. <pellouxp@yahoo.fr>
KÖLN. Centrum-Rathaus Gürzenich-Köln. 11-18 h. Beurs (E).

GENT. Beurs van Nautilus vzw. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60
(bij het Sint-Pietersstation).
10-18 h. Beurs (M-F, géén juwelen)
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, 8130 Brugge
Tel. 050 356985. <nautilusbeurs@yahoo.com>

DE LEHRTE. Kurt-Hirschfeld Forum, Burgdorfer Straße 16. 11-17 h. Beurs (M-F-E).
<chris.gornik@t-online.de>
DE NÜRNBERG. Gesellschaftshaus Gartenstadt. 10-17 h. <mineralien.fossilienfreunde@ tonline.de> mineralien-fossilienfreunde.de
DE WALDKRAIBURG. Haus der Kultur. 10-17 h.
DE MARKTLEUTHEN. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M).
AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum St. Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h.
Beurs (M-F-J-E). www.zanaschka.com
FR GRIGNY (69). Centre E. Brenot, avenue Waldeck Rousseau. Beurs.
FR WITTELSHEIM (68). Gymnase du Centre. Beurs.
BE GENT. Beurs Nautilus. Koninklijk Atheneum, Voskenslaan, Gent.
Info : Jörgen Gryson, Sint-Lucaslaan 16, BE-8310 Brugge 4  050 356985
<nautilusbeurs@yahoo.com> www.nautilusgent.be
AT SANKT-JOHANN IM PONGAU. Kultur- und Kongresshaus, bij de Dom. Beurs (M).
AT WOLFSBERG. Pfarrheim. 9-17 h. Beurs (M).
NL ZWIJNDRECHT. Develsteincollege, Develsingel. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
Info : Nico Kuik. <nicokuik@hetnet.nl> www.geodezwijndrecht.nl
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De column van Cronstedt
Namen van nieuwe
mineralen
Enige tijd geleden struikelde mijn oog over de zoveelste nieuwe mineraalnaam.
Nieuwe mineralen krijgen
ook hun “eigen naam”, en in
dit geval was dat uiteraard niet anders.
Meestal stellen de wetenschappers, die het
ding uit elkaar rafelden en in detail
bestudeerden hoe het in elkaar stak, een
“veelzeggende” naam voor. Het is dan aan
het CNMNC, de Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (van de
IMA, de International Mineralogical Association), om te beslissen of die naam al dan niet
aanvaard wordt.
In het algemeen wordt aangeraden om de
naam te laten verwijzen naar de chemische
samenstelling (vb. umohoiet, batiferriet), de
vindplaats (vb. ardenniet, hubeiet), de typerende morfologische of fysische eigenschappen (vb. astrophylliet), of eventueel
naar een prominent iemand uit de mineralogische wereld (vb. vantasseliet). Zie
http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc/ voor
meer details. Het verbaasde me dan ook
enigszins dat de naam “xocolatliet” door de
CNMNC aanvaard werd. Blijkbaar waren onderstaande argumenten dan toch overtuigend
genoeg om de voorgestelde naam te aanvaarden...
De bestudeerde specimens kwamen van de
Bambollita Mine in Moctezuma, een zeer
gekende vindplaats voor tal van telluurhoudende mineralen in Sonora, Mexico.
Ook dit beestje was een telluraat, met een
typerende bruine kleur. En vermits het ding
voor het eerst gevonden werd in Mexico,
waren GRUNDLER et al. (2008) op het idee
gekomen om de nieuwe naam te baseren op
het Nahuatl woord voor bitter water: 'xocolatl'.
Inderdaad, van dit woord is ook het
Nederlandse
chocolade
afgeleid.
Met
xocolatliet hebben we dus een nieuw snoepje
in het rijk der mineralen!
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Gezien deze column geschreven werd tussen
Sint en Kerstman, kon ik het natuurlijk niet
nalaten om even na te gaan of er nog ander
snoepgoed tussen de mineralen verstopt zit.
Nee hoor, er is geen gebrek aan lekkers. Met
sweetiet (een hydroxide van zink) zijn we
alvast op de goede weg. Marsepeiniet (of iets
in dat genre) bestaan helaas nog niet, maar
dat is natuurlijk een kwestie van tijd.
Uiteraard kan je wel op zoek gaan naar een
mengsel van almandien en tsugaruiet (heeft
u hem?).
Niettegenstaande de typische kleur van
speculaas is er ook nog geen speculasiet.
Speculariet bestaat uiteraard wel, dat is de
verouderde variëteitsbenaming voor hematietspecimens met een “specular appearance” (een “spiegelend voorkomen”; specimens
met een hoge metaalglans dus). Orangiet,
dat in 1851 door BERGMANN beschreven
werd als een nieuw mineraal uit Noorwegen
(dat o.a. het nieuwe element donarium
bevatte), bleek later helaas een oranje
variëteit van thoriet te zijn (en het nieuwe
donarium
was dus reeds gekend als
thorium).
Genoeg gesnoept, terug naar nieuwe mineraalnamen. Wat dacht u van hydrombobomkuliet ? Als dat geen mineraal met ritme
is, weet ik het niet meer ! Hydrom-bobomkuliet… je voelt de trommels vibreren; je
waant je zo in Afrika ! Hmm, waar werd dit
materiaal voor het eerst gevonden ? Aha, zie
je wel, in Zuid-Afrika, in de… Mbobo Mkulu
grot ! Oeps, het Slave to the rhythm-effect is
hier blijkbaar niet van toepassing, althans niet
wat de uitspraak be treft ! Geef mij dan toch
maar een xocolatlietje (of een xocolat-liedje) !

Van je snoeper, Axel
Ref:
Grundler, P. V., et al., 2008. Xocolatlite, a
new tellurate related to kuranakhite.
American Mineralogist 93,1911-1920.
Bergemann, 1851, in Clark, A. M., 1993.
HEY’S Mineral Index. Third Edition, p. 509.
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Freiberg, zilver- én
mineralenstad
terra mineralia
Hugo en Paul Bender

Trouwe lezers van Geonieuws weten al dat we iets met zilversteden hebben : Schwaz in
Tirol (Geonieuws 22(4) 82, 1997), Sainte-Marie-aux-Mines in Elzas (Geonieuws 25(4) 91,
2000), … en nu dus Freiberg in Sachsen. In tegenstelling tot de vorige plaatsen vinden we
hier niet enkel de sporen van historische zilvermijnbouw en bezoekmijnen, maar ook 2
fantastische mineralenmusea.
Freiberg
Freiberg ligt in het oosten van Duitsland tussen Chemnitz en Dresden, een 30-tal kilometer van het Erzgebergte. Vanuit Antwerpen is het circa 770 km rijden ruwweg pal oostwaarts.
De stad is een belangrijk mijnbouwcentrum sinds de 12de eeuw. De historische stadskern
is zeer goed bewaard gebleven. Straten en pleinen en de meeste gebouwen zijn recent
krachtig gerenoveerd zodat het een aantrekkelijk stadje is. De oude kern is nog groten-

Situering van de voornaamste musea,
mijnen en wandelwegen (W). Het
aangeduide gebied omvat de voornaamste
zilverertsgangen.
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deels ommuurd. Het stadscentrum dwarst men te voet in hooguit 10 minuten. Bijna alle
huizen in het centrum zijn ooit wel met de mijnbouw verbonden geweest. In vele gevels
vinden we dan ook de mijnbouw symbolen “Schlägel und Eisen”, beeldhouwwerken of
schilderingen van mijnbouwtaferelen en gedenkplaten terug.
Zilvermijnbouw
De mijnbouw in de omgeving van Freiberg ging van start in 1168 toen in de buurt van
Christiansdorf (de voorloper van het latere Freiberg) in een holle weg door voerlui een
grote zware blok gevonden werd en meegenomen naar Goslar (Harz). Daar stelde men
vast dat het sterk zilverhoudend erts was. Er ontstond toen een ware “zilverrush” die mijnwerkers van heinde en verre aantrok. De landsheren zagen er wel brood in en moedigden
de mijnwerkers aan met allerlei vrijheden. Op korte tijd rezen meerdere woonkernen en
kerken uit de grond. De stad Freiberg die hieruit ontstond werd voor het eerst vermeld in
1186. De eerste mijnen waren gelegen binnen de huidige stadskern maar weldra breidde
de mijnbouw zich uit over de hele streek. Mijnbouwresten vindt men nu nog in een zone
noordelijk tot aan de A4-snelweg (Siebenlehn, Klein- en Groβvoigtsberg, Groβschirma,
Halsbrücke), oostelijk (Himmelfahrt Fundgrube, Conradsdorf) en zuidelijk (Zug, Grube
Einigkeit en Himmelsfürst in Brand-Erbisdorf). Naar schatting zijn er circa 1100 ertsgangen in dit gebied. Reeds in het begin van de 13de eeuw waren de belangrijkste ontdekt. Het
gesteente is voornamelijk keiharde grootkorrelige “Freiberger biotietgneis”. In de omgeving van Brand-Erbisdorf gaat dit over in carbonatische gesteenten (calciet, dolomiet, sideriet). De ertsen zijn poly-metallisch met lood (galeniet), zilver, (in galeniet, gedegen zilver, proustiet, …), koper (chalcopyriet), zink (sfaleriet), ijzer (pyriet, arsenopyriet). In de
omgeving van Halsbrücke komt veel bariet, fluoriet en kwarts (chalcedoon en amethyst)
voor (zie musea !).
De mijnbouw kende de typische cyclus van bloei en neergang en perioden van nieuwe
bloei zoals die in alle (zilver)mijnbouwgebieden in Europa terug te vinden is. De eerste
ontginningen baten slechts de ertsen uit die aan de oppervlakte kwamen en die met primitieve middelen – hamer, breekijzer en harken – te ontginnen waren. Deze ertsen behoorden tot de oxidatiezone van de ertsgangen en waren door smelten relatief gemakkelijk te
verwerken tot zilver. Eens de mijnen dieper werden en kleine schachten noodzakelijk werden, ontstonden de klassieke problemen met het binnendringen van water in de schachten en de noodzaak tot haspelen om het erts, gesteente en water naar boven te halen.
Bovendien werden dan ook de sulfidische ertsen bereikt die veel moeilijker te verwerken
zijn : de zwavel- en arseenverbindingen moeten eerst geroost worden. Daarvoor moet het
gesteente fijngemalen worden in ertsmolens of in “Pochwerken” en gewassen om het erts
van het gesteente te scheiden. De giftige dampen die bij het roosten vrijkomen maakten
de mijnbouw weinig geliefd bij de landbouwers.
Vanaf de 14de eeuw begon men met het aanleggen van mijngangen om het water uit de
mijnen te laten wegvloeien en in 1379 werd reeds een eerste waterrad gepland. De investeringen hiervoor gingen in stijgende lijn zodat de mijnbouw in handen kwam van grotere
ondernemingen. 1384 gingen deze voor de eerste maal bankroet en moest de staat de
aanleg van de ontwateringsgangen verder financieren. De hoofdgang had toen al een
lengte van 3 km bereikt – hou wel in gedachten dat men maar 20-30 m per jaar vorderde
– en werd dan “Alter Tiefer Fürstenstolln” gedoopt.
In de 13de eeuw werd jaarlijks zowat 20 ton zilver ontgonnen. Daarna ging de productie
wel sterk achteruit : 2,5 ton/jaar in 1353, minder dan 1 ton/jaar in de 15de eeuw, 170
kg/jaar in de periode 1458-1485. In de 16de eeuw ging het weer bergop met de ontginning
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door technologische verbeteringen in de ontginning (o.a. schachtenbouw, springstoffen
werden in 1643 voor het eerst gebruikt), betere verwerking van het erts waardoor ook
armere ertsen konden verwerkt worden en betere organisatie van het mijnbouwwezen.
Nieuwe mijnen werden opgestart en de waterhuishouding van het hele mijngebied werd
sterk verbeterd. Het was ook de tijd van Georgius Agricola die de mijnbouwtechnieken uitgebreid documenteerde in zijn beroemde boek “De Re Metallica” en die samen met Paracelsus ook de gezondheidsproblemen die met de mijnbouw samenhingen bestudeerde.
De dertigjarige oorlog (1618-1648) en de zevenjarige oorlog (1756-1763) hadden een
sterk negatieve invloed op de mijnbouw zodat de productie weer naar 2-4 ton zilver per
jaar zakte. Na die dip wel weer nieuwe bloei gekenmerkt door een stel technologische
hoogstandjes : 1788-1789 aanleg van het Erzkanal en bouw van de eerste scheepslift ter
wereld door Johann Friederich Mende, en de aanleg door Wolfgang Herder van de
Rothschönberger afwateringsgang die in 1877 in gebruik werd genomen (beide zie verder
bij de wandelingen). De Bergakademie wordt ook in die periode opgericht (1765). De 19de
eeuw was de laatste grote bloeiperiode o.a. met invoering van de stoommachine, en verdere uitbreiding van een complex systeem van pompen en afwateringsgrachten die nu
nog steeds onderhouden en gebruikt worden. Water is altijd vriend en vijand geweest in
de mijnen, enerzijds is het uiteraard ongewenst in de mijngangen, anderzijds is het noodzakelijk voor het wassen van het erts en voor het aandrijven van de waterraderen waarmee o.a. Pochwerken en schudzeven, pompen en stijgbomen werden aangestuurd. Aangezien de mijnen vaak op een hoogte lagen, moest het water over grote afstand aangevoerd worden via kanaaltjes en aquaducten. Waterraderen in de mijnen werden aangedreven met water dat door de hogere mijngangen stroomde of er zonodig van de oppervlakte ingeleid werd.
In de 19de eeuw werd tot 35 ton zilver per jaar gewonnen. De doodsteek voor de zilverontginning werd de overgang naar goud i.p.v. zilver als borg voor de Duitse munt in 1873. De
totale opbrengst door de eeuwen heen aan zilver wordt geschat op 6-7000 ton en meer
dan 300 000 ton lood. Verder dolf men ook belangrijke hoeveelheden koper en zink.
In 1913 kwam het tot een stopzetting van de ontginning. Van 1937 tot 1969 was er dan
weer wel activiteit. De mijnen Reiche Zeche en Alte Elisabeth zijn nu nog wel in gebruik
als “Lehrgrube” en bezoekmijnen. Momenteel worden ook weer plannen gemaakt om in
2010 met een volledig nieuwe mijn van start te gaan zodat er misschien buiten de mijnbouwuniversiteit (TU Bergakademie Freiberg) toch nog wel een actief vervolg komt aan
de lange mijnbouwtraditie in de streek.
Mijnbouwwandelingen
In de omgeving van Freiberg zijn verschillende wandelwegen uitgestippeld die langs de
mijnbouwresten leiden. De beschrijvingen kunnen op de website van Freiberg onder “Tourismus / Wandertouren” gedownload worden.
We pikken er een paar hoogtepunten voor u uit :
Wandeling 1 gaat door het Himmelfahrt Fundgrube gebied oostelijk van de stad.
De Himmelfahrt Fundgrube is de verzameling van mijnen die in de 19-20ste eeuw oostelijk
van de stad ontstond. Hier ging de mijnbouw in de 12de eeuw van start en waren er ooit
330 mijnen in uitbating. De sporen die er nu nog te zien zijn, stammen voornamelijk uit de
19-20ste eeuw. Toen waren een 10-tal grote schachten in werking (David, Reiche Zeche,
Alte Elisabeth, Abraham, Wilhelm, Thurmhof, …). De enorme halden die ze produceerden
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zijn momenteel nog gemakkelijk te herkennen in het landschap. In alle gevallen zijn deze
halden met stevige muren omgeven en bovenaan vlak. In de bovenlaag en op plaatsen
waar er geen ommuring is, is slechts een klein-korrelig gesteente en zand te vinden. Of dit
een afdeklaag is die later aangebracht werd om de metaalvervuiling in de omgeving tegen
te gaan of het resultaat van het doorgedreven vermalen van het erts is niet duidelijk.
Alleszins is dit uitzicht van de halden niet recent maar reeds op oude afbeeldingen zichtbaar. Mineralenzoeken op deze halden is dan ook onmogelijk en graven wordt trouwens
zeker niet geapprecieerd wegens het risico tot vervuiling met zware metalen in de omgeving.
Buiten de bezoekmijnen waar we verder op terugkomen, zijn enkele interessante punten :
 in de buurt van Conradsdorf : “Hauptstolln Umbruch” in 1822 als ontwateringsgang
aangelegd parallel met de ertsgangen die door de Alter und Tiefer Fürstenstolln ontsloten werden. Het water dat er buitenstroomt heeft een licht melkachtige kleur. Het is
te wijten aan de metaalverontreiniging in het water dat verder afgeleid wordt via de
Roter Graben, een 4-tal kilometer lang kanaaltje parallel met de Freiberger Mulde rivier. Via deze gang wordt buitenlucht in de mijnen ingeblazen. Er is aan het hek dan
ook een fikse stormwind.
 20m voorbij de Umbruch : Alter und Tiefer Fürstenstolln uit de 14de eeuw met een
lengte van 10 km. Deze gang wordt als nulpunt voor het opmeten van het mijncomplex
gebruikt. Het was de voornaamste ontwateringsgang van de mijnen tot de aanleg van
de Umbruch Stolln en later van de Rothschönberger Stolln.
Wandeling 2/4 vertrekkend vanuit Zug, een gehucht zuidelijk van Freiberg.
Te midden van de weiden en akkers vinden we hier vaak groepjes bomen (of grotere
bosjes) en wilde natuur. Het betreft bijna altijd oude halden of schachten die overgroeid
zijn en wegens de stenen en metalen in de bodem door de landbouw gemeden worden.
 Drei-Brüder-Schacht : het was de schacht van Grube Herzog August (18-19de eeuw).
Op een diepte van 272 m staan hier 3 turbines (2,4 MW) die van 1914 tot 1972
elektriciteit produceerden. 272 m
diep, hoe kan dat nu? We staan
hier wel op een hoogte (~475 m)
maar de vallei van de Freiberger
Mulde is slechts een 150 m lager
gelegen - waar stroomt het water
dan wel naartoe ? Verklaring is
dat we hier boven de Rothschönberger Stolln staan die iets zuidelijker in de buurt van Brand-Erbisdorf begint en diep onder alle mijnen door noordwaarts loopt tot
aan de Triebisch, een zijrivier
van de Elbe. Daar stroomt 30 tot
90 m3 water per minuut uit de
gang. De totale lengte van die
gang is 23,8 km, met alle zijgangen erbij 50,9 km. Het water
voor de aandrijving van de turbines kwam gedeeltelijk van de natuurlijke stroming door de mijnHohbirker
gangen (250 l/s), maar werd
Kunstgraben bij Zug
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voornamelijk (3200 l/s) vanuit een klein stuwmeertje (Constantinteich) via de
Constantinschacht (met nog een andere elektriciteitsturbine) de mijn ingeleid. De
schacht heeft haar eigen vereniging die de gebouwen onderhoudt en lezingen
organiseert (www.drei-brueder-schacht.de).
Beschert Glück Fundgrube : voormalig gebouw van de ertsverwerking van de Röschenschacht (1786). Het is goed onderhouden en bewoond.
Alte Mordgrube op de Zugspitze (een iets lagere versie dan de gelijknamige berg op
de grens Duitsland/Oostenrijk). Deze mijn is ontstaan in 1516. In 1831 was het de
voornaamste loodertsmijn van Freiberg. Hier werd ook de eerste spoorweg met ijzeren
rails gebouwd om het erts naar de verwerking te brengen (1829) – slechts 268 m verder, dus een bescheiden begin. De berm is nog behouden. De oude mijngebouwen
zijn volledig gerestaureerd en tot woonhuizen omgebouwd.
Op de terugweg naar Zug lopen we langs een overdekt kanaaltje “Hohbirker Kunstgraben” dat dateert van 1589-1590 en 4,8 km lang is. Het kanaaltje bracht het water naar
de ertsverwerking van de Hohbirker Grube.

Wandeling 3 : Halsbrücke – Groβschirma, noordelijk van Freiberg.
In tegenstelling tot vorige wandelpaden is hier onderweg geen wegmarkering aangebracht. Op de terugweg missen we daardoor een afslag zodat we een grote omweg te
verduren krijgen… Onderweg zijn er wel informatieborden maar hou er rekening mee dat
de nummering van de bezienswaardigheden op die borden niet overeenkomt met de nummers op de website.


Halsbrücker Hütte opgericht in 1612 in de vallei van de Freiberger Mulde was lange
tijd de voornaamste ertsverwerkingsinstallatie. Het amalgeerwerk dat hier van 1789 tot
1857 in bedrijf was, staat er nu bouwvallig bij. Hier werd in 1815 gasverlichting
geïnstalleerd, een primeur op het Europese continent. Om de giftige dampen van de
ertsverwerking te verspreiden werd in 1888 de hoogste bakstenen schouw “Hohe
Esse” van Europa gebouwd (135 m). De enorme slakkenhalde (285 000 t loodslakken)
werd recent gesaneerd door een ommuring en afdekking. Ook de halde van het
Pochwerk is afgedekt en met gras begroeid. Verder noordwaarts is ook de “Spülhalde
Münzbachtal”, een zwaarmetaal-zandstort, met begroeiing afgedekt. Graven is overal
streng verboden !

Schachtgebouw van
het 8. Lichtloch van
de
Rothschönberger
Stolln bij
Halsbrücke.

38

Geonieuws 34(2), februari 2009







Lichtloch 8 is een vakwerk gebouw op de rand van de vallei. Het is een schacht naar
de Rothschönberger Stolln.
Ook Lichtloch 7 is een schacht die naar de Rothschönberger Stolln leidt. Ook hier is er
een vereniging (“Verein 7. Lichtloch e.V.”) die zich over de gebouwen bekommert en
lezingen en bezichtiging van het waterrad organiseert. Naast het schachtgebouw ligt
een hoopje verse stenen die kennelijk uit de mijn mee naar boven zijn gebracht.
Buiten de verpulverde galeniet, liggen hier specimens met kwarts, honiggele fluoriet
en spikkeltjes galeniet ! De enige mineralen die we in de streek gevonden hebben.
Vaterstättenbrücke : naast de brug stond hier van 1685 tot 1893 een 24 m hoge en
188 m lange aquaduct die de Grube St. Anna aan de andere kant van de vallei met
water voorzag. Enkel de pijlers van de aquaduct zijn nog behouden.
Erzkanal : langs dit kanaal werd het erts van de Grube Churprinz Friedrich August in
Groβschirma naar de Halsbrücker Hütte vervoerd. Het kanaal loopt parallel met de
Freiberger Mulde. Het was 4,8 km lang en 5 m breed. De aken moesten een
hoogteverschil van 19 m overwinnen. In de buurt van de Vaterstättenbrücke kruiste
het kanaal via een sluizensysteem de rivier naar de overkant. 500 m verder moesten
de boten de rivier terug oversteken. Daar stond de eerste scheepslift ter wereld : de
boten werden opgehesen uit het water, en in het vervolg van het kanaal dat zo’n 6,8 m
hoger gelegen was, terug neergelaten. Het systeem werd in 1788 gebouwd en was in
gebruik tot 1868. Enkel een ruïne van het Rothenfurther Kahnhebehaus is nog
behouden. In de buurt van Groβschirma is het kanaal nog met water gevuld. De aken
waren 8.6 m lang en vervoerden 2-3 ton erts. De reis duurde ~ 3 uur.

TU Bergakademie Freiberg
De “Bergakademie Freiberg” (tegenwoordig Technische Universität Bergakademie Freiberg) werd opgericht in 1765 voor opleiding van mijnbouwingenieurs en metallurgen. Van
in het begin werd veel belang gehecht aan mineralogie en het samenstellen van een geowetenschappelijke referentieverzameling. Lange tijd waren er niet veel meer dan een 50tal studenten. Pas op het einde van de 19de eeuw steeg dit aantal tot 200-300 en sinds de
60’er jaren rekent men in duizendtallen. Momenteel zijn er circa 4500 studenten en bestaat het studieaanbod uit geologie, materiaalkunde, energie en milieu.
Enkele belangrijke mineralogen van de Bergakademie waren o.a. :
 Friederich von Heynitz (1725-1802) en Friederich von Oppel (1720-1769) die hun verzameling aan de Bergakademie schonken en daarmee de start gaven van de mineralogische verzameling.
 Abraham Gottlob Werner (1749-1817) grondlegger van de moderne mineralogie die
de indeling van mineralen voorstelde volgens hun uiterlijke kenmerken. Hij beschreef
14 nieuwe mineralen. Zijn verzameling ligt mee aan de basis van de huidige collectie.
 Carl Friederich Mohs (1773-1839) opsteller van de bekende hardheidsschaal.
 Johann F. A. Breithaupt (1791-1873) beschreef 46 nieuwe mineralen. Hij was de eerste om het verschijnsel pseudomorfie te beschrijven. Naar hem werd genoemd : breithauptiet (NiSb).
 Albin Julius Weisbach (1833-1901) beschreef 11 nieuwe mineralen en was auteur van
“Tabellen zur Bestimmung der Mineralien nach äusseren Kennzeichen”.
 Hans Jürgen Rösler (1920), auteur van “Lehrbuch der Mineralogie”.
Twee chemische elementen werden aan de Bergakademie Freiberg ontdekt : indium in
1863 door Friederich Reich en Theodor Richter (richteriet werd naar hem genoemd), en
germanium door Clemens Winkler in 1886 in het mineraal argyrodiet (Ag8GeS6).
Germanium was een van de open gaten in de tabel van Mendeljew en de ontdekking was
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een doorslaggevend bewijs voor de juistheid van deze indeling van de chemische elementen. Enkele namen die verbonden zijn met de Bergakademie en we nu nog als
mineraal tegenkomen :
 Johann C Freiesleben (1774-1846, mijnbouw) :
freieslebeniet
 Gustav A. Zeuner (1828-1907, rector) :
zeuneriet
 Friedrich Ludwig Wilhelm Kolbeck (1860-1943, mineraloog) : kolbeckiet
 Helmut von Philipsborn (1892-1983, mineraloog) :
philipsborniet
De universiteit is een van de levensaders van Freiberg. Naast de campus noordelijk van
de stad, zijn er meerdere gebouwen in de oude stadskern terug te vinden, o.a. de “Bergakademie” en het mineralenmuseum. Bovendien is de universiteit verantwoordelijk voor
de nieuwe mineralententoonstelling “terra mineralia” in Schloβ Freudenstein en baat ze
sinds 1919 de mijnen “Reiche Zeche” en “Alte Elisabeth” in de Himmelfahrt Fundgrube uit
als uit de kluiten gewassen practicumzalen voor de studenten : mijnen opmeten, boren,
springen, …
Bezoekmijn Reiche Zeche
Behalve studenten kan iedereen sinds 1992 deze mijnen bezoeken via de rondleidingen
die door “Förderverein Himmelfahrt Fundgrube” georganiseerd worden. Verschillende
soorten bezoeken zijn mogelijk, we opteren voor de 2,5 uur “Erlebnis-tocht” door de mijn
Reiche Zeche.
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We kijken eerst buiten wat rond naar de mijnwagentjes die er staan opgesteld. Iets verder
is er ook nog een vulstation waar het uitgezochte erts geladen werd voor verder transport.
De halde en de mijngebouwen liggen een stuk boven de stad, waarover we van hieruit
een goed uitzicht hebben. Anderzijds, vanuit de stad ziet men vaak de schacht en
gebouwen staan.
Van rubberlaarzen, overall en helm met verlichting (krachtige LED’s, de tijd staat niet stil !)
voorzien gaat het via de schacht naar niveau -150m. De diepte rekenen we hier in
mijnwerkerstermen : vanaf het hoogste punt van de mijn, niet vanaf zeeniveau. De lift
zoeft met een snelheid van 2m/seconde naar beneden. Viermaal sneller kan naar verluid
ook, maar is minder aan te raden voor de maaginhoud van de bezoekers … Een van de
bezoekers uit de groep ziet het beneden meteen niet meer zitten en neemt de eerste lift
weer terug naar boven. Dat zijn echtgenote ondertussen met de andere lift aan het
afdalen is, leidt tot enige paniek eens zij er van overtuigd raakt dat hij zich niet ergens
verstopt heeft. Gelukkig kunnen haar metgezellen haar kalmeren – beslist geen goed idee
om toch niet minstens op haar te wachten alvorens terug te keren !
Het diepste punt van de mijn is 724 m onder de begane grond, hetgeen overeenstemt met
circa 300 m onder zeeniveau. Sinds het stilleggen van de pompinstallaties in 1969 zijn de
schachten en gangen van alle mijnen in de omgeving onder water gelopen tot het niveau
van de Rothschönberger Stolln op circa -230m. We starten voor een 3 km ondergrondse
wandeling door 2 niveaus, meteen ook 2 stadia uit de mijngeschiedenis. Op niveau -150m
zijn de gangen redelijk breed en van treinsporen voorzien. Geregeld zijn de gangen zelfs
dubbelsporig. Vóór de elektrisch aangedreven treintjes (die trouwens nog steeds kunnen
gebruikt worden) werden hier paarden ingezet voor het transport. Eenmaal afgedaald was
er voor hen geen weg terug … blind en reumatisch hielden ze het meestal maar een half
jaar uit.
De gangen vormen een waarachting labyrint, de gids schijnt wel de weg te kennen … Hij
geeft deskundige uitleg en is helemaal niet gehaast, we kunnen rustig in alle hoeken en
kanten rondkijken. Sommige zijgangen zijn afgesloten : ze zijn in uitbating door de
studenten. De gangen lopen door de stevige biotietgneis zodat onderstutting maar zelden
nodig is. Schuine uitgehakte ertsaders komen we geregeld tegen maar mineralisatie of
erts zijn in dit deel van de mijn maar zelden waar te nemen. Water is zeldzaam op dit
niveau, waar het wel in greppels staat heeft het een witte kleur (wat zit daar in ? melk is
het niet !) of roestbruin.
Aan het keerpunt van de wandeling staan we ongeveer onder de oude stadsmuur ter
hoogte van de kliniek. Door een van de schuine ontgonnen ertslagen gaat het via ladders
naar het niveau -60m. De ladders staan schuin en hebben een stevige leuning. Het is
meer als een trap met smalle sporten i.p.v. normale treden. Hoog is het hier wel niet, de
helm komt hier zéér goed van pas. Op 2 tussenniveaus kunnen we de resten van de
ertslaag bekijken en even uitblazen.
Niveau -60m is veel ouder, hetgeen meteen aan het uitzicht van de gangen te zien is :
smal, bochtig en zonder treinsporen. Meestal is een stenen gewelf aangebracht met grote
platte stenen die in een boog tegen elkaar zijn gestapeld. Een hele job moet het geweest
zijn. Hier komen we ook veel fijne bruine stalagtieten en zeldener ook dikke stalagmieten
tegen. Bemerk ook de watergootjes die in de wanden zijn uitgehakt om het water af te
leiden. Een zijgang is van nog oudere datum en is prachtig uitgehakt met hamer en beitel.
De beitelsporen zijn nog goed herkenbaar. Aangezien de rondleiding wat uitgelopen is, is
er geen tijd meer voor een bezoek aan een authentiek waterrad op een hoger niveau.
Laarzen grondig wassen en dan brengt de lift ons snel terug naar boven.
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Mijngang op niveau -150 m in de Reiche Zeche
mijn

Ertsvulstation op niveau -150 m in de
Reiche Zeche mijn

Op niveau -60 m van de Reiche Zeche mijn
hebben vele gangen een gemetst gewelf
Stalagtieten in de -60 m gang van de Reiche
Zeche mijn
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Met hamer en beitel uitgehakte gang op niveau 60 m van de Reiche Zeche mijn
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De rondleiding duurt normaal circa 2,5 uur. Vertrokken om 11 uur, zijn we uiteindelijk ruim
3 uur onderweg - de maag grolt. Wie dit niet ziet zitten kan kiezen voor een kortere rondgang (1 uur, ook geschikt voor -12 jarigen en gehandicapten) en voor de dapperen zijn er
ook rondleidingen van 5 en 8 uur !
In de mijngebouwen moet nog een mineralententoonstelling te bezoeken zijn met specimens uit de mijn. Ook een verzameling houten modellen die de exploitatiemethoden illustreren. We ontdekken het pas later op het internet. Het zal voor een volgende keer zijn.
Maar geen nood, de mineralen komen nog !
Bezoekmijn Alte Elisabeth
Een tweede mijn die men kan bezoeken ligt een eindje dichter bij de stad. Hier worden
rondleidingen gegeven in de bovengrondse mijninstallatie. Ondergronds is het wel mogelijk tot in de Reiche Zeche door te lopen, trouwens ook naar vele van de andere mijnen in
de buurt.
Het is reeds november en momenteel zijn er geen bezoeken meer gepland. We loeren
dus maar door de vensters : Scheidebank voor de ertssortering, smidse, mijnwerkersverblijven, stoommachine van 1848, schacht, ...
Een kleine schacht met haspel is nagebouwd op het terrein. Het illustreert de typische mijnen uit de beginjaren.
Stadt- und Bergbaumuseum, Freiberg
Het museum bevindt zich naast de Dom van Freiberg (overigens ook de moeite van een
bezoek waard) in een historisch gebouw (1484). Naast enkele houten modellen van de
mijnbouw en de onvermijdelijk “Grubenhunten” toont het museum vooral de sociale context van de mijnwerkers in de vorige eeuwen. Men vindt er prachtig versierde pronkwandelstokken en -bijlen, en parade-uniformen die bij de feestelijkheden werden gebruikt.
Ook kunstwerken door en over de mijnbouw, o.a. met bierkannen met hamer en beitel
versieringen, miniatuurmijnbouwmodellen, …

Haspel boven een “oude”
schacht aan de Alte Elisabeth
mijn, Himmelfahrt Fundgrube,
Freiberg.
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Bergbaumuseum Huthaus Einigkeit, Brand-Erbisdorf
Een tweede mijnbouwmuseum is gelegen in Brand-Erbisdorf, een stadje iets voorbij Zug,
zo’n 8 km zuidelijk van Freiberg. Het museum is in 1931 opgericht in het voormalig gebouw van de Grube Einigkeit. Naast het museum liggen de halden van de Hönigschacht.
Merk ook hier de ommuring van de halde.
Naast de mijnbouwthema’s die ook in het museum van Freiberg te vinden zijn, wordt hier
ook meer ingegaan op de technische aspecten. We vinden hier dan ook een hele reeks
Grubenhunten, gereedschap, gesteenten én mineralen. Een Scheidetafel voor het verkleinen en sorteren van de ertsbrokken is opgesteld en wordt schijnbaar voor demonstraties
gebruikt. Uitgebreide aandacht gaat hier ook naar de Rothschönberger Stolln die in deze
omgeving begint.
De mineralencollectie toont vooral specimens van de nabij gelegen Grube Himmelfürst :
zilver, bariet, galeniet, arsenopyriet, calciet, fluoriet, … en ook een specimen argyrodiet
(Ag8GeS6), het mineraal waarin Ge werd ontdekt en waarvoor de Grube Himmelfürst typelocaliteit is. Het specimen, gevonden in 1885, werd recent gerestaureerd om te voorkomen dat het helemaal zou verbrokkelen, het bevat namelijk ook pyriet die aan het desintegreren was.
Schloss Freudenstein – terra mineralia
Tijd voor véél meer mineralen !
In het Schloss Freudenstein in Freiberg werd op 20 oktober 2008 het gloednieuwe
mineralenmuseum “terra mineralia” geopend. Het herbergt de verzameling van mevrouw
Dr Erika Pohl-Ströher, een Zwitserse geboren in Rothenkirchen in Sachsen in 1919.
De opening van het nieuwe museum werd in Lapis en Mineralien Welt en op de website
met vele superlatieven aangekondigd. We kunnen u verzekeren : het is niets overdreven !
Iedere rechtgeaarde mineraloog moet deze verzameling minstens éénmaal in zijn leven
bezocht hebben ! Mevrouw Pohl verzamelde de mineralen afkomstig uit de hele wereld
over een periode van ruim 40 jaar. Ondanks haar leeftijd werkt zij trouwens nog steeds
verder aan het vervolledigen van haar verzameling. De specimens zijn stuk voor stuk van
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uitstekende kwaliteit. De kwaliteit van de kristallen en de esthetiek zijn uitzonderlijk, zeker
in zo’n groot aantal te samen. De totale verzameling omvat circa 25.000 specimens waarvan er 5.000 uitgestald zijn. Foto’s van mineralen uit deze verzameling verschenen o.a. in
”Marokko - Land der schönen Mineralien- und Fossilien, S. Jahn et al, Bode Verlag”, “Zarenschätze, P. Kolesar, J. Tvrdy, Bode Verlag” en in het pas verschenen boek “China: Mineralien, Fundstellen, Lagerstätten, B. Ottens, Chr. Weise Verlag – zie Geonieuws januari
2009”.
Het plan om haar verzameling ergens in Duitsland onder te brengen ontstond in 2002, dit
als alternatief voor een verhuis van de verzameling naar Amerika. Al snel werd de mogelijkheid van Freiberg naar voren geschoven en na enig lobbywerk van de toenmalige rector van de TU Bergakademie, Prof G. Unland, bij de Sachsische politici, kon men actief op
zoek naar een geschikte locatie. Het “Sächsische Staatsarchiv-Bergarchiv Freiberg” was
op hetzelfde moment ook op zoek naar een nieuwe locatie om al zijn verspreide archieven
terug te kunnen samenbrengen op een plaats. Zo ontstond het plan om beide samen te
brengen in het Schloss Freudenstein, dat daarvoor wel eerst grondig moest gerenoveerd
worden. De mineralenverzameling werd dan in de “Pohl-Ströher Mineralienstiftung” ondergebracht en in “Dauerleihgabe” aan de TU Bergakademie toevertrouwd.
De oorsprong van het kasteel gaat terug tot 1170 maar van het toenmalige gebouw is
nauwelijks nog wat behouden gebleven. In 1566-1577 werd het omgebouwd tot een renaissancekasteel, vervolgens verkommerde het dan weer, werd dan een tijd door het leger gebruikt en rond 1800 omgebouwd tot graanmagazijn. Hieraan kwam een einde in
1979 en sindsdien wachtte het op een nieuwe bestemming. Dat werd dus een nieuw mineralenmuseum ! In 2005 startten de restauratiewerken (35 MEUR) en nu ligt het kasteel
er als gloednieuw bij en helemaal in een mineralensfeer : let op de kristalmodellen in de
vloer van de binnenkoer van het kasteel, op de gordijnen en zelfs in de tafels van het cafetarium.
De meeste specimens bevatten “gewone” mineralen die in bijna alle basisverzamelingen
zijn terug te vinden, maar dan wel in een meer dan gewone kwaliteit : kwarts, calciet, fluoriet, galeniet, sfaleriet, cerussiet, pyriet, markasiet, gips, bariet, wulfeniet, toermalijn, vanadiniet, anglesiet, apatiet, malachiet, azuriet, … Uiteraard zijn er ook veel zeldzamere mineralen, maar mineralen die enkel in onooglijk kleine kristalletjes voorkomen in de natuur
zult u er niet vinden. Alle uitgestalde specimens zijn afkomstig uit de verzameling van Dr
Erika Pohl, met uitzondering van enkele tientallen uit de verzameling van Prof Unland en
enkele uit de verzameling van de Bergakademie. De tentoonstelling doorloopt een wereldreis langs de belangrijkste mineralenvindplaatsen. De verschillende zalen, over 3 verdiepingen
verspreid, zijn telkens aan een
continent gewijd. We starten boven waar met de namen van de
bekendste vindplaatsen en de
voornaamste mineralen een wereldkaart is samengesteld. Of er
van al die vindplaatsen specimens zijn en omgekeerd of alle
vindplaatsen waarvan er speciDe binnenkoer van Schloss
mens uitgestald zijn, aangeduid
Freudenstein is met
zijn, hebben we niet gecontrokristaltekeningen betegeld
leerd.
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De 140 kasten zijn donkergrijs bekleed en hebben
een uitstekende moderne discrete verlichting. Per
zaal varieert het model van de kasten. De kasten
met glazen schabben (enkel in het 2de deel van de
Amerika-zaal) hebben na minder dan een maand
al wel af te rekenen met behoorlijk wat stof op het
bovenste schab. Het dwarrelt kennelijk uit de verlichting naar beneden.
De reis start in Amerika. Voor Zuid-Amerika komen vooral Brazilië (amethyst, kwarts, toermalijn,
beryl, rutiel, …. ) en Peru (pyriet, rhodoniet, ferberiet, …) aan bod. Mexico vertegenwoordigt Midden-Amerika voornamelijk met specimens van
Chihuahua en Ojuela mijn bij Mapimi.
Noord-Amerika is met vele vindplaatsen vertegenwoordigd o.a. : Elmwood Mine in Tennessee (calciet, fluoriet), Thomas Range in Utah (topaas),
De vindplaatsenkaart
Sweet Home mijn in Colorado (rhodochrosiet),
in terra mineralia
Fort Drum in Florida (calciet in fossiele schelpen),
Arkansas (kwarts), Red Cloud Mine in Arizona
(wulfeniet), Mont Saint-Hilaire in Quebec,… Na een tijdje begint men in de Amerika-zaal
te denken dat “Japanse tweeling” de meest voorkomende vorm van kwarts is …
Op het einde van deze zaal staat een fluorescentietentoonstelling in een verduisterde
ruimte. Het gangetje is spijtig genoeg te klein, de bezoekers willen immers de automatische cyclus van wit licht, korte en lange golf doorlopen en dat leidt tot opstopping. De
fluorescentie-effecten zijn uiteraard aantrekkelijk zoals we dat ook van de tentoonstellingen van Axel kennen.
Op dezelfde verdieping bevindt zich ook de Azië-zaal, maar die was nog in opbouw op het
moment dat we het museum bezochten (opening voorzien begin maart 2009). Wellicht is
ook Australië in die zaal ondergebracht want we kwamen het verder nergens tegen. Over
de mineralen uit China, Indië, Pakistan, Afghanistan en Japan kunnen we dus enkel
dromen in de museumcataloog (of nog eens terugkomen …).
Een verdieping lager : Afrika. De meeste specimens komen hier uit Marokko (Mibladen,
Touissit, Bou Azzer, Imiter, …) en Namibië (Erongo, Tsumeb). Andere landen (Zuid-Afrika, Congo, Malawi) komen minder aan bod. Op een aantal kasten is de bovenkant gemaakt in de vorm van het reliëf op de vindplaatsen die aan bod komen. Misschien een
goed idee, maar de trapjes die voorzien zijn om dat reliëf uit de hoogte te bekijken staan
hopeloos in de weg. Hopelijk verdwijnen ze snel naar het magazijn. Interessanter zijn hier
de schuifdeurtjes die u een mineraal en één van zijn mogelijke toepassingen laten ontdekken.
In de Europa-zaal ligt de klemtoon op Rusland met vooral Dalnegorsk, Kazakstan en Roemenië. Het meer klassieke Europa (Alpen, Scandinavië, Frankrijk, Spanje, Engeland)
wordt een beetje op een drafje behandeld. De Duitse vindplaatsen, met in belangrijke mate mineralen uit het Erzgebergte, moet in het “Krügehaus” naast het kasteel komen. Momenteel is dit nog niet geopend (de restauratie zal pas klaar zijn over 2 à 3 jaar).
Op een tussenverdieping wordt aandacht besteed aan moderne onderzoeksmethoden
van de mineralen. Allerlei toestellen (optische microscopen, rastermicroscoop/microsonde,
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Japanse tweeling uit Brazilië - museum terra Calciet uit de Sweetwater Mine, Missouri (30 cm
mineralia
hoog) - museum terra mineralia
Gedegen zilver uit de Himmelfürst
Fundgrube in Brand-Erbisdorf, zuidelijk van
Freiberg - museum terra mineralia

Malachiet van Katanga, Congo in de
Schatzkammer van terra mineralia.
Specimenbreedte ~ 50 cm

X-stralen diffractometer) staan er opgesteld. Het lag er wel wat verlaten bij, bij gebrek aan
personeel om de toestellen te demonstreren of toelichting te geven.
Laatste stadium in de rondgang is de “Schatzkammer”. Buiten een handsvol juwelen en
specimens van de mineralen die er in verwerkt zijn, vinden we hier een twintigtal grote
specimens. O.a. een amethyst geode van ~3 m hoog (Brazilië), een antimoniet specimen
van meer dan een halve meter hoog en een meter breed (China), malachiet (Katanga),
aquamarijn, … In deze zaal ook een aantal meteorieten en een stel gepolijste platen uit
de oudste impactkrater ter wereld (Vredefort bij Johannesburg). Het behangpapier in het
voorste deel van de Schatzkammer somt alle mineralen alfabetisch op.
Het beste of het slechtste mineraal ? Dat zult u zelf moeten gaan uitzoeken !
De specimens die het meest zijn bijgebleven ? De verzameling bevat veel fluorietspecimens, ook opvallend veel galenietspecimens. Iets gemist ? Voor zover we ons kunnen
herinneren zijn we nergens specimens met goud of haliet tegengekomen (maar misschien
waren we gewoon overweldigd door het aanbod … en op de duur wat verzadigd). Ook
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Tentoonstellingskasten in de Europa-zaal, terra mineralia
opvallend is de afwezigheid van radioactieve mineralen (allicht een bewuste keuze).
Ook geen Belgische mineralen …
Behalve het publieke museum is in Schloss Freudenstein ook een modern uitgerust depot
geïnstalleerd waar de overige specimens uit de verzameling in opgeborgen zijn. Het depot
omvat 7 verdiepingen en is berekend op 75.000 specimens – er is dus nog ruimte voor
55.000 specimens beschikbaar. De specimens in het magazijn zullen gebruikt worden
voor onderzoek en tijdelijke tentoonstellingen.
De belangstelling voor het museum is groot. Om 10 uur stonden de bezoekers al aan te
schuiven. De drukte op een dinsdag in november was nog net binnen de grens van het
aangename. Meer bezoekers zouden tot aanschuiven tussen en voor de kasten aanleiding geven. Weekends en feestdagen kan met de eerste jaren allicht best mijden !
Volgens de website kan men de tentoonstelling in 30 minuten bezoeken (is allicht bedoeld
om Amerikanen en Japanners aan te trekken) en vraagt een normaal bezoek 2 uur. Onlangs is dat verhoogd naar 2-3 uur. Zelf hebben we 4 uur in het museum gespendeerd, rekening houdend met het feit dat Azië en Duitsland nog niet toegankelijk waren, zou een
bezoek aan het “volledige” museum dus algauw 5-6 uur vergen … Dit betekent dat u dan
maar ~ 3,6 tot 4,3 seconden naar elk specimen moogt kijken ! Het cafetarium in het museum is maar piepklein - best een versterking in uw zak steken ! Wij zouden ondertussen
wel een dikke tomatensoep lusten …
Schloss Freudenstein – Bergachiv Freiberg
In Schloss Freudenstein is ook het “Sächsisches Staatarchiv, Bergarchiv Freiberg” ondergebracht. Het archiveert alle informatie omtrent de mijnbouw in Sachsen tot 1990. Samen
is dat goed voor 4.500 lopende meter boeken en akten, 65.000 kaarten en plannen,
63.000 foto’s, 464 films en geluidsopnamen. Het oudste boek dateert uit 1477. De informatie kan in de leeszaal ingekeken en gekopieerd worden.
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Mineraliensammlung
TU Bergakademie –
A. G. Werner Bau
Letterlijk op een boogscheut van Schloss Freudenstein vinden we het
“oude” mineralenmuseum
van de TU Bergakademie. Het is ondergebracht
op de bovenste verdieping van de A. G. Werner
Bau waar het Institut für
Mineralogie gevestigd is.
De benaming van het gebouw eert uiteraard Abraham Gottlob Werner. Zijn
borstbeeld, en dat van
De Werner Bau huisvest het “oude”
Johann Breithaupt, is aan
mineralenmuseum van de TU Bergakademie
de ingangsdeur aangebracht. In de traphal
wordt de indeling van de mineralen naar “uiterlijke kenmerken” zoals door hem voorgesteld toegelicht.
In de hall bevindt zich ook de thema-tentoonstelling. In 2008 was die gewijd aan “kwarts”.
Een overzicht van de thema’s die vroeger al aan bod kwamen is op de website beschikbaar. De kasten voor de thema-tentoonstelling zijn spijtig genoeg niet erg ideaal.
Het contrast met terra mineralia is groot : we zijn hier de hele voormiddag de enige bezoekers ! De kassa vinden lukt slechts met enige volharding … De povere belangstelling voor
dit museum is echt zonde want de kwaliteit en omvang van de verzameling moet helemaal niet onderdoen voor het nieuwe broertje. Een beetje reclame in Schloss Freudenstein (bvb. een duo-ticket ?) zou echt niet misstaan.
De mineralenverzameling is in de linker vleugel van het gebouw opgesteld. De specimens
zijn geordend volgens de systematiek van Strunz en in principe afkomstig uit de hele
wereld. In de praktijk is er een duidelijk overwicht van Sachsische vindplaatsen. De kwaliteit van de tentoongestelde stukken is uitstekend. Ook hier vinden we geen mineralen
uitgestald die enkel in onooglijke kristallen voorkomen. Die zitten zeker wel in de niet-publieke verzameling, die ~80.000 specimens omvat. Goud en haliet (o.a. grote kristallen
van de zoutmijn Merkers in Thüringen) en radioactieve mineralen vinden we hier wel gestald.
Het achterste deel van de zaal is volledig gewijd aan vindplaatsen in Sachsen. De mijnen
van Freiberg en het Erzgebergte (Annaberg, Marienberg, Schlema, Pöhla, …) komen ruim
aan bod. Ook hier moet u uw favoriete specimens maar zelf uitkiezen. Zilver en zilvermineralen, fluoriet, bariet en galeniet van verschillende (Sachsische) vindplaatsen zijn goed
vertegenwoordigd. Als topper durven we hier wel de fluoriet met bariet specimens uit de
Grube Beihilfe in Halsbrücke vooruitschuiven. Deze specimens komen uit een 4 m hoge
en 10 m diepe kristalholte die in 1964 in de mijn werd ontdekt. Meerdere specimens zijn te
vinden in de Sachsen-zaal en een 1 m groot stuk fluoriet met 30 cm barietkristallen in
waaiervorm pronkt vooraan in de systematiekverzameling.
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De rechtse zaal is gewijd aan de verschillende typen ertsafzettingen en het gebruik
van grondstoffen (gesteente, zand) voor allerlei
toepassingen.
Speciale
aandacht
gaat ook naar de ertsvoorkomens in Sachsen. De meeste specimens zijn in deze zaal
massieve ertsen in
moedergesteente.
Toch zitten er ook
Deel van de systematische mineralogische verzameling
specimens met uitgevan TU Bergakademie Freiberg
kristalliseerde kristallen tussen, o.a. een
metergroot blok met bovenaan een bos zilverdraden uit de mijnen van Freiberg. De volledige ertsenverzameling omvat ~120.000 specimens.
In de mineralenverzameling zijn de originele specimens van de mineralen beschreven
door Werner, Breithaupt en Weisbach nog bewaard. Enkele kasten besteden er aandacht
aan. Ook tussen de tentoongestelde specimens in de TU Mineraliensammlung vinden we
geen Belgische mineralen, wel zand van Mol in de kwartstentoonstelling als grondstof
voor het groeien van kunstmatige kwartskristallen. We spenderen hier 3 uur om alles
grondig te bekijken - alweer honger geleden !
Paläontologische Sammlung TU Bergakademie – A. Von Humboldt Bau
De paleontologische verzameling is in een ander gebouw ondergebracht op de campus
van de universiteit. Het is beslist ook een uitstekend museum maar we hebben het niet
bezocht. De oorsprong van deze verzameling gaat terug tot voor de oprichting van de
Bergakademie. Ze omvat nu ~ 115.000 macro- en 1 miljoen microfossielen, als je die allemaal wil bekijken aan 5 seconden per specimen …
Praktisch
Voor een bezoek aan Freiberg moet u minstens 3 dagen ter plekke uittrekken. Uiteraard is
terra mineralia een must voor iedere mineralenverzamelaar, maar laat zeker niet na ook
de Mineraliensammlung van de TU Bergakademie te bezoeken én in de ondergrond te
duiken in Grube Reiche Zeche. Wie ook de mijnbouwresten in de wijdere omgeving wil
verkennen heeft algauw een hele week nodig. Men is bovendien dicht bij het Erzgebergte
waar nog een hele reeks mijnen toegankelijk zijn voor bezoekers en mineralenvindplaatsen te exploreren zijn.
Het aantal bezoekers dat toegelaten wordt tot terra mineralia is beperkt om overdreven
drukte te voorkomen. Wie zeker wil zijn van een ticket, bestelt het best in voorverkoop via
het internet (is wel 1,50 € duurder dan ter plekke en bovendien nog verzendingkosten extra). In de musea is fotograferen enkel toegelaten met een “Erlaubnis”, verkrijgbaar aan
de kassa (1-3 €).
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Voor actuele openingsuren en -dagen verwijzen we naar de internetpagina’s. Daarop
vindt u trouwens nog meer uitgebreide informatie over de bezienswaardigheden en virtuele rondgangen door de musea en mijnen.
Freiberg
TU Bergakademie Freiberg
Geowissenschaflichte Sammlungen

http://www.freiberg.de
http://tu-freiberg.de/
http://www.tu-freiberg.de/~geowsam/ueber/
index.html
terra mineralia
http://tu-freiberg.de/terramineralia/index.php
Besucherbergwerk
http://www.besucherbergwerk-freiberg.de/
Geologie en mijnbouw Freiberg
http://www.gupf.tu-freiberg.de/gupf2_main.html
Bergarchiv Freiberg
http://www.archiv.sachsen.de/102.htm
Stadt und Bergbau Museum Freiberg http://www.museum-freiberg.de/
Bergbaumuseum Brand-Erbisdorf
http://www.brand-erbisdorf.de/fs1.html
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“Argentiet“, Grube Himmelfahrt, Freiberg – Mineraliensammlung TU Bergakademie Freiberg.
Opmerking : argentiet is een hoge temperatuur fase van Ag2S die enkel stabiel is boven 177ºC. Het
is geen erkende mineraalnaam. Bij lagere temperatuur wordt het omgezet in acanthiet dat een
monokliene structuur heeft. Een correctere benaming van dit specimen zou daarom zijn :
“acanthiet, pseudo-kubisch”.
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Galeniet, Groβschirma, noordelijk van Freiberg Fluoriet, Grube Beihilfe, Halsbrücke –
Mineraliensammlung TU Bergakademie Freiberg Mineraliensammlung TU Bergakademie Freiberg
Bariet, Halsbrücke – Mineraliensammlung TU
Bergakademie Freiberg

Bariet op fluoriet, Grube Beihilfe, Halsbrücke, ~
75 cm hoog – Mineraliensammlung TU
Bergakademie Freiberg

Alle foto’s © Hugo Bender, 2008.
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