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De MKA op bezoek in de Reiche Zeche-schacht, 90 m niveau.
Foto © Hugo Bender.

MKA-kalender
Vrijdag 2 oktober 2009
Maandelijkse vergadering in zaal "De drie rozen", Kerkstraat 45, 's Gravenwezel om
20.00 h.

Herwig Pelckmans
"Bizarre Eifelmineralen"
Naar aanleiding van het thema “Mineral Oddities” (=bizarre mineralen) van de Tucson Gem and
Mineral Show 2009, besloot Herwig een voordracht over gekke Eifelmineralen te geven. Om tevens aan te tonen dat je zelf niet moet kunnen fotograferen en toch volkomen legaal een mooie
spreekbeurt in elkaar kan steken, besloot hij enkel foto’s te gebruiken van mineralenfotografen die
hem daarvoor hun persoonlijke toestemming gaven. Loont het eindresultaat de moeite ? Was het
een ware lijdensweg om enkele karige fotootjes bij elkaar te scharrelen ? En wat zijn gekke Eifelmineralen ? Dat en nog véél meer ziet en hoort u op deze clubvergadering !

Vrijdag 9 oktober 2009
Maandelijkse vergadering in zaal “ELZENHOF” in Edegem. Meer informatie over hoe je
er geraakt vind je verder in dit nummer.
19.00 h
19.30 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 worden specimens van auroriet van Nevada, USA aangeboden. Meer details hierover vind je elders in dit nummer.

20.15 h

Jacques Feyen
"Micromounts"

Weerom heeft de MKA het genoegen een nieuwe spreker te mogen verwelkomen : Jacques
Feijen, een sympathieke Noorderbuur en voor de e-minners onder ons zeker geen onbekende. Als
fervent micromounter legt hij sinds 1996 deze mini-juweeltjes van de natuur op de gevoelige plaat
vast. Ondertussen heeft hij ook zijn draai gevonden in de digitale fotografie, en het moet gezegd,
zijn foto’s zijn een ware streling voor het oog ! Vanavond toont Jacques ons de crême de la crême
van de micromounts, en men weze gewaarschuwd, hij heeft met zijn voordracht al mensen
"bekeerd" tot het verzamelen van deze kleinoden. Wees er dus snel bij, want het aantal zitplaatsen
is beperkt !
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Zaterdag 10 oktober 2009
Vergadering van de Werkgroep Edelsteenkunde in zaal “ELZENHOF”, Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.
Barnsteen
Bart Heymans bespreekt op deze vergadering een buitenbeentje onder de kleurstenen;
barnsteen. De eigenschappen van deze edelsteen worden doorlopen en er wordt aandacht besteed aan vindplaatsen maar ook aan imitaties en vervalsingen. Een vergadering
om niet te missen. Heb je ook barnsteen in je verzameling ? Breng die dan zeker mee !

Zondag 18 oktober 2009
Schatten op zolder is er weer!
Mini-MKA beurs op zondag 18 oktober in ‘s Gravenwezel
Gratis toegang voor iedereen, gratis stand voor MKA-leden, mineralen krijgen (!), ruilen of
kopen aan spotprijzen, een democratisch drankje en een gezellige babbel : u raadt het al,
“Schatten op zolder” is weer in aantocht !
Onze mini-MKA-mineralenbeurs gaat als vanouds door in de grote zaal achteraan in “De
Drie Rozen”, Kerkstraat 45 te ’s Gravenwezel op zondag 18 oktober. Toegang van 10u00
tot 17u00 voor de bezoekers, standhouders zijn welkom vanaf 09u00 om hun stand in te
richten. Iedereen welkom, dus maak alvast veel reclame in uw familie, vrienden en
kennissenkring.
Wie een stand wil reserveren belt (03 827 67 36) of mailt (ina.van.dyck@skynet.be) even
naar Ineke Van Dyck. U komt toch ook? Tot dan!

Foto boven : vorig jaar werden talrijke
boeken van de hand gedaan
voor 0.5, 1 of 2 euro !

Op de foto links herken je overigens in het
midden Franky Vangansbeke, die jammer
genoeg in juli onverwacht overleed.

176

Geonieuws 34(8), oktober 2009

MKA-nieuws
In memoriam Franky Vangansbeke
Een goede mineralen vriend is niet meer. Onze vriend
Franky heeft ons zeer onverwachts en zeer zeer vroeg
verlaten, amper 52 jaar oud. Wij namen hem voor de
eerste maal mee naar de MKA, waar hij zich op 10 maart
2006 als lid liet inschrijven. Het inburgeren in zijn nieuwe
club was voor hem uiteraard geen probleem, hij voelde
zich direct thuis, en nam door zijn standje actief deel aan
de vergaderingen. Sindsdien kwamen wij iedere 2de vrijdagavond van de maand samen
naar de vergadering, meestal na een korte pitstop in Kruibeke voor een tasje Lavazza
koffie in het nieuwe wegrestaurant, en Nick had daar zeker niets op tegen (twee
koffielutten samen, wat doe je eraan ).
Zijn interesse in de mineralogie begon 10 jaar geleden, en hij ontpopte zich in deze korte
periode tot een doorwinterde verzamelaar. Hij was een zeer gedreven man, boordevol
ideeën. Van een familielid vernamen wij dat hij in zijn jeugdjaren steeds bij de eersten van
de klas behoorde.
We geven hier maar een bondig overzicht van zijn blits-carrière in de mineralenwereld.
Zijn eerste stap was het lidmaatschap van Nautilus, in 1999. Daar werd zijn mineralogische interesse aangewakkerd door de Lavrion-promotor Piet Gelaude, wat vanaf 2002 resulteerde in een achttal reizen naar dit mineralen-eldorado. Ter plaatse leerde hij alle
vindplaatsen kennen, en een visueel onderscheid te maken in de daar voorkomende mineralen en slakken, vervolgens bouwde hij er tevens vele internationale contacten op.
Daar ontstond ook zijn passie voor het micromounten. Bijna alle mineralen kwamen in
aanmerking voor één of meerdere kraakoperaties.
De micromount ruilbeurzen van Montignies-le-Tilleul en het Nederlandse Meersen waren
voor hem dan ook hoogtepunten. Franky stond altijd klaar om iedereen onbaatzuchtig te
helpen. Zo werd hij medewerker voor Nautilus info (verzending), en vanaf 2008 auteur
van verschillende artikels en verslagen, waaronder “ Het hoekje van de micromounter “
Hij bezocht heel wat beurzen, tentoonstellingen en steengroeven, en was actief betrokken
bij het mineraal van de maand in onze Gentse zustervereniging. Jeugdige leden konden
steeds bij Franky terecht.
Zijn nadruk op klassieke vindplaatsen zoals “ Orange river" en "Cave-in-Rock “ zullen
steeds bij velen onderons blijven nazinderen. Eerst als bezoeker en later als standhouder
nam hij deel aan verschillende beurzen, door zijn interessante specimens en democratische prijzen, werd hij expliciet door verschillende organisatoren persoonlijk uitgenodigd
om in 2010 deel te nemen aan hun beurs.
Zijn laatste beurs was die van Sainte-Marie-aux-Mines in juli 2009, waar hij drie dagen
van ‘s morgens tot ‘s avonds onvermoeibaar, met volle teugen genoten heeft van alle
prachtige specimens die daar te bewonderen waren.
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Franky op zijn laatste schattenjacht,
Sainte-Marie-aux-Mines, juli 2009. Foto
Nick Willems.


De klassieke gedachtenwisselingen
met de mineralen-vrienden Cyriel en
Raymond, tijdens de talrijke pauzes,
met het óh zo gegeerde kopje koffie
deden hem glunderen. Dank zij de grote speurzin van Franky hebben wij
daar de primeur gekregen om het
nieuwe mineraal tazieffiet te kunnen
bewonderen, weliswaar door de binoculair, maar wat een prachtig specimen [zie Geonieuws 34(5), 116
(2009)].
Op de dag van zijn overlijden was afgesproken dat we zouden samenkomen met Franky
en Etienne Martens om onze nieuwe aanwinsten van deze beurs aan elkaar voor te leggen, en te recapituleren van wie, waar en wat er allemaal te bewonderen viel, niet te vergeten onze klassieke grappen. Dit mocht spijtig genoeg niet meer zijn. Zijn agenda voor
volgend werkjaar was nochtans al volgeboekt !
Samengevat : Franky was een "steengoed" man. We zullen hem allen verschrikkelijk
missen, maar de specimens die we van hem aankochten staan al opgesteld op een
ereplaats in de collectie, zodat we steeds aan hem zullen denken wanneer we ernaar
kijken. We zullen voelen dat Franky er niet meer is. In naam van alle MKA-bestuursleden,
de clubleden en vrienden bieden wij aan zijn echtgenote Ginette, haar kinderen en familie
onze innige deelneming aan.
Nick en Jos Mornie

In memoriam Suzy Van Hoeywegen
Het moet in 1985 geweest zijn. Bij de organisatie van
Minerant werden wij nog maar eens geconfronteerd met
de willekeur van de diensten van de Stad Antwerpen.
De dag voor Minerant werd ik ervan verwittigd dat er
maar een goede 100 m tafels ter beschikking zouden
zijn daar waar wij 228 m nodig hadden. Ik belde toen
naar Eurorent, de firma waar zowat vanalles te huur
was, en kreeg, zonder het te weten Hugo Deplus aan
de lijn. Het ging zowat als volgt : ”Goede morgen, u
spreekt met Paul Van hee van de Mineralogische Kring
Antwerpen”. Antwoord : ”Tiens, tiens, goedemorgen
Paul”. Ik : ”Euh... euh... ?”. Dan hij : ”Ja, wij zijn ook lid
van de MKA”.
En zo zorgde Hugo ervoor dat wij werden geholpen met
de totaliteit aan tafels die nodig was. Dat was onze
178

Geonieuws 34(8), oktober 2009

kennismaking, en het begin van vele jaren intense vriendschap. Daarbij leerden wij ook
zijn echtgenote Suzy kennen, die onder andere bijna jaarlijks kwam helpen bij het
klaarmaken van broodjes tijdens Minerant, waar Hugo liefst de koffiebedeling deed. Wij
leerden ze nog beter kennen tijdens uitstappen, op onze jaarlijkse BBQ’s en andere
activiteiten. Nadien, toen Hugo onze wettelijke commissaris voor de controle van de
boekhouding werd, was zij regelmatig de aangename gaste of gastvrouw wanneer zij of
wij langskwamen voor het jaarlijkse nazicht van de boekhouding.
Suzy sukkelde al langer met haar gezondheid, maar pas 2 maanden geleden kregen we
plots te horen dat ze een ernstige en agressieve vorm van leukemie had. Hoewel de artsen haar weinig kans gaven was ze toch bereid enkele zware chemotherapeutische sessies aan te vatten. Toen wij dan bij haar op bezoek kwamen, in een steriele omgeving,
was ze zelfs vrij optimistisch. Op een zeker ogenblik zei ze nog:”Den Hugo overdrijft dat
allemaal, hij zou beter wat naar zichzelf kijken”. De ondertoon daarbij leek er dan op dat
ze in haar lot berustte en dat ze zich veel meer zorgen maakte over Hugo die zou achterblijven. Ze is 72 geworden.
Haar snelle overlijden kwam voor ieder van ons alsnog als een verrassing. Wij wensen
Hugo, zijn dochters Sabine en Pascale, zijn kleinkinderen en de rest van de familie veel
sterkte in deze voor hen moeilijke periode.
Paul Van hee

In memoriam Ernie Nickel
En tenslotte moeten we ook nog melden dat op 18 juli 2009 een mineraloog van wereldklasse, Ernie Nickel, in de leeftijd van 83 jaar overleden is.
Ernie was een eminent wetenschapper, maar vooral een bijzonder sympathiek man, die
ook amateurs een warm hart toedroeg. Hij was o.a. enthousiast over het MKA-initiatief
"Dana errors", waarbij we een paar jaar geleden meer dan 1000 fouten uit de nieuwste
uitgave van Dana's textbook of mineralogy haalden. Bij enkele gelegenheden heeft hij ons
gegevens en foto's bezorgd voor Geonieuws.
Zelfs toen hij al 80 was, ging hij nog dagelijks per fiets
naar zijn werk ! Hij publiceerde meer dan 100 wetenschappelijke artikels en twee boeken, en er werd ook
een mineraal naar hem genoemd, ernienickeliet, met als
formule NiMn3O7·3H2O. Hij werd geboren en studeerde
in Canada, maar in 1971 emigreerde hij naar Australië,
waar hij ging werken bij de CSIRO (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation). Kenschetsend voor Ernie was dat hij op 60 vervroegd met
pensioen ging, niet omdat hij het werken beu was, maar
om jongeren de kans te geven zijn plaats in te nemen.


Ernie Nickel. Foto Jackie Walsh © CSIRO. With special thanks
to Bob Chamberlain and Jessica Marcelino
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Hij bleef nog fulltime werken tot enkele maanden voor hij overleed. Hij was samen met
wijlen Hugo Strunz de auteur van de negende versie van "Strunz mineralogical tables",
dat in 2001 verscheen. Sinds 1974 was hij actief in de CNMMN (nu CNMNC) van de IMA
(International Mineralogical Association), eerst als vertegenwoordiger voor Australië, later
vice-voorzitter. Tot vorig jaar was hij nog een zeer actief lid van het "IMA sub-committee
on IMA Database of Mineral Properties" (waarin overigens ook de Belgische Prof.
Frédéric Hatert zetelt).Het laatste spoor van activiteit zien we in de verslagen van de IMA :
16 March 2009
Ernie Nickel and Dorian Smith have updated IMA list of minerals. This is available on the page
IMA list of minerals

Tot op het allerlaatste moment is hij dus blijven doorgaan ! Het heengaan van Ernie Nickel
is ongetwijfeld een groot verlies, zowel voor zijn familie als voor de wetenschap.
Rik Dillen

Noteer nu al in je agenda

MINERANT 2010
Minerant 2009 - foto © Alfons Quadens

8 en 9 mei 2010
Antwerp Expo

Internationale beurs van mineralen en fossielen
Zaterdag 21 november 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 23/10/2009 - 15/11/2009
De beurzenkalender is ook beschikbaar via onze website www.minerant.org/fairseu.html
23-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-25/10
24-26/10
24-25/10
24-25/10
25/10
25/10
25/10
25/10
25/10
25/10
30/10-1/11
31/10-1/11
31/10-1/11
31/10-1/11
1/11
1/11
6-8/11
6-8/11
6-8/11
7-8/11
7-8/11
7-8/11

DE OLDENBURG. Weser-Ems-Halle. Beurs. <info@weser-ems-halle>
DE FRANKFURT-HÖCHST. Jahrhunderthalle. 11-18 h. Beurs (E).
DE STUTTGART-FELLBACH. Schwabenlandhalle, Tainerstraße 7. 10-18/11-17 h. Beurs (M-FE). <rbmineral@aol.com>
DE AMBERG. Alte Feuerwache/Stadtmuseum, Zeughausstraße 18. Benefiet-beurs.
CH SOLOTHURN. Landhaus. 10-18/10-17 h. Beurs (M). <charles.handschin@gawnet.ch>
FR CERNAY (Alsace). Espace Grün (stadscentrum). 9-19/9-18 h. Beurs (M-F).
FR LINDRY/AUXERRE (89). Salle des fêtes. Beurs (M-F).
FR LA VALETTE DU VAR/TOULON (83). Salle Charles Couros, Les Espaluns. Beurs (M-F-JE). <blanc.fils@cegetel.net>
IT CESENA (FC). Quartiere Cesuola, Via Ponte Abbadese 449. Beurs (M-F).
GB CHELTENHAM. Racecourse. Prestbury Park, Cheltenham Gloucester. 10-17/10-16 h.
Beurs (J-E). www.gemnbead.co.uk/events.asp
AT KLOSTERNEUBURG. Babenbergerhalle, Rathausplatz 26. 12-18/10-17 h. Beurs (M-J-E).
<mineralienboersen@hotmail.com>
AT HALLEIN. Salzberghalle, Zatloukastraße 1. 10-18/10-18/10-17 h.
<zanaschkamineralien@a1.net>
FR LA VALETTE-DU-VAR (TOULON) (83). Salle des fêtes Charles-Couros. Beurs (M-F-J-E).
<blanc.fils@cegetel.net>
FR LINDRY/AUXERRE (89). Salle des fêtes. Beurs (M-F).L
NL AMSTERDAM. Sportcentrum Univ. Amsterdam, De Boelelaan 46, A-Buitenveldert (bij RAIstation.) <evenement.administratie@gea-geologie.nl> www.gea-geologie.nl
NL EINDHOVEN (gewijzigde datum ! Hotel eindhoven (van der Valk), Aalsterweg 322. 10-17
h. Beurs (M-F-J-E).
DE ROSENHEIM. Kongresszentrum. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@compuserve.com>
www.exponaturundtechnik.de
DE BARSINGHAUSEN. Zechensaal, Hinterkamp Straße. 11-17 h. Beurs (M-F).
<peter@mineralien-kujath.de> www.mineralien-kujath.de
DE MARBURG. Bürgerhaus Marburg-Cappel. 9-17 h. Beurs (M-F).
DE TRAUNSTEIN. Chiemgauhalle. 9-16.30 h. Beurs (M-F). <guenterhelbig@online.de>
DE MÜNCHEN. Neue Messe Riem. Beurs (M-F-J-E). <info@mineralientage.de>
www.mineralientage.de
FR SURGERES (17). Salle du Castel-Park. Beurs (M-F). <duboisjr@wanadoo.fr>
FR SAINT-RAPHAËL (83). Palais des Congrès, port Santa-Lucia. Beurs (M-F-J-E).
<blanc.fils@cegetel.net>
CH OLTEN. Kulturzentrum Schötzenmatte. 13-17/10-17 h. Beurs (M).<imhoffossils@gmx.ch>
NL ROERMOND. Agrarisch Opleidings Centrum, Jagerstraat 6. Beurs (M-F-J-E). 10-17 h.
<minbeursroermond@home.nl>
DE GELNHAUSEN-ROTH. Kinzighalle. 9-17 h. Beurs (M-F). www.kinzigtaler-mineralienclub.de
DE BERLIN. Messegelände, Halle 17. 10-18 h. Beurs (M-F-E). <info@berlin-mineralien.de>
www.mineralis.de
DE STUTTGART. Landesmesse. 10-18 h. Beurs (M-F). <krawietz-rometsch@kristallgalerie.de> www.kristall-galerie.de
CZ TISNOV. Sokolovna + Gymnasium. Beurs (M). <andrej.sucko@wo.cz>
DE SANKT-INGBERT. Stadthalle, Am Markt. Beurs (M-F-J-E). <nlindinger@st-ingbert.de>
AT KLAGENFURT. Gemeindezentrum St.-Ruprecht, Kinoplatz 3. 10-18/10-17 h. Beurs (M-J).
CH CHUR. "Brandis 12" (bij Naturmuseum). 10-17/12-17 h. Beurs (M)

7-8/11

B
LIEGE. Palais des Congrès. 10-18 h. Beurs (M-F-J-E)
Info : Michel Warnier, Avenue des Fossés 13, B-4500 Huy.
Tel. 085-232939 www.agab.be

7-8/11

B
Montigny-LE-TILLEUL. Foyer culturel, Rue Wilmet. 10-18 h. Ruil-beurs
Info : Francis Hubert, Rue de Marbais 70, B-6110 Montigny-Le-Tilleul.
Tel. 071-517103 <francis.hubert@belgacom.net> www.quatrem.be
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7-8/11
7-8/11
7-8/11
7-8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
8/11
13-15/11
13-15/11
13-15/11
13-15/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14/11
14-15/11
14-15/11
14-15/11
14-15/11
14-15/11
14-15/11
14-15/11
14-15/11
15/11
15/11
15/11
15/11
15/11

DE ENNEPETAL. Haus Ennepetal, Gasstraße 10. 10-18/11-17 h. Beurs (M-E).
<chagemann@aol.com> www. en-mineralienboerse.de
FR CHÂTELLERAULT (86). Salle Camille-Pagé. Beurs (M-F-E).
FR QUINCY-SOUS-SENART (91). Salle Mère Marie-Pia, rue de Combs-la-Ville. Beurs (M-F).
GB NEWBOT ABBOT (Devon). Racecourse. 10-17/10-16 h. Beurs (J-E).
www.gemnbead.co.uk/events.asp
NL ENSCHEDE. Vrijhof, Universiteit Twente. 10-17 h. Beurs (M-F). <info@dekubus.com>
DE ERFURT. Congress Zentrum Messe. 10-17 h. Beurs (M). <gwagner@web.de>
DE HILDESHEIM. Hotel "Zum Osterberg", Linnenkamp 4. 9.30-17 h. Beurs (MF).<b.k.guenter@web.de>
AT MICHELDORF. Freizeitpark. 9-16 h. Beurs (M-F). <k.niederleuthner@eduhi.at>
AT YBBS. Stadthalle. 9-17 h. Beurs (M-F). mineralienverein.ybbs@gmx.at
NL OSS-RUWAARD. Den Iemhof, Sterrebos 35. 10-17 h. Beurs (M-F-J-E).
DE SINSHEIM. Messe. 10-18 h. Beurs (M).
FI TAMPERE. Messe. Beurs. www.tampereenmessut.fi
FR LYON/VILLEURBANNE (69). Espace Tête-d'Or, 103 Bvd. de Stalingrad, Villeurbanne.
US COSTA MESA (CA). Beurs (M-F-J-E). <mz0955@aol.com> www.mzexpos.com
CZ HRADEC KRALOVE. Kulturni stredisko Strelak. 8-14 h. Beurs. <souckova@centrum.cz>
DE MAGDEBURG. AMO Kulturhaus, Erich-Weinert-Straße 27. Ruil-beurs. 10-17 h.
DE BAD KÖSEN. Hotel Schöne Aussicht. 10-16 h. Ruil-beurs.
DE HEILBRONN-BÖCKINGEN. Bürgerhaus, Kirchsteige 5. 10-17 h. Beurs (M-F). <surai@tonline.de>
CH AARAU. Ladenstrasse Tellizentrum. 8-17 h. Beurs (M).
CH BERN. BEA Bern Expo. 10-18/10-16 h. Beurs (M-F).
AT KORNEUBURG. Stadtsaal (naast Rathaus). 10-17 h. Beurs (M-F).
AT WIEN. Veranstaltungshalle,Waltersdorferstraße 40. 10-18/10-17 h. Beurs (M).
Tentoonstelling "Australia". <heinz.soucek@aon.at>
AT LINZ. Keferfeld-Öd, Volkshaus, Landwiedstraße 65. <zanaschkamineralien@a1.net>
DE OBER-OLM. Ulmenhalle, Essenheimer Straße 17a. 10-17 h. Beurs (M-F-mijnbouw).
<hoelzel.mineral@t-online.de> www.gav-mainz.de
DE BADEN. Veranstaltungshalle, Waltersdorferstraße 40. 10-17 h. Beurs (M).
<heinz.soucek@aon.at> www. intermineralia.com
IT TRENTO. Trento Fiere, Via Briamasco 2. Beurs (M-F). <gmt.trento@alice.it>
LU LUXEMBURG. Luxexpo. 10-18 h. Beurs (M). <wolffjb@pt.lu>
DE LANDSHUT. S-Arena, Messepark. 10-17 h. Beurs (M). <106163.447@compuserve.com>
DE HERDORF. Knappensaal. 10-17 h. Beurs (M).
DE BRETTEN. Sporthalle im Grüner. 10-17 h. Beurs (M).
DE BUTZBACH. Bürgerhaus. 10-17 h. Beurs (M-F-J). www.lions-butzbach.de
DE KASSEL. Kulturhalle Niedervellmar, Jahnstgraße 11. Beurs (M-F).

21-22/11

6/12

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, 2235 Hulshout
 015 349341
http://www.acam.be/fairs/imra/index.html - <r.serraris@hotmail.com>
B

HARELBEKE. Cultureel Centrum "Het Spoor", Eilandstraat 6.
Beurs (M-F) van Lithos. 10-17 h.
Info : Johan Vandamme, Wolfaardstraat 14, 8800 Roeselare
Luc Verfaillie, Nieuwpoortstraat 19, 8800 Roeselare
www.lithos-harelbeke.org/_nl/indexnl.html <lithos.harelbeke@pandora.be>

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.
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De column van Cronstedt
Het kuispistool
't Zijn mooie tijden voor mineralenverzamelaars. Niet alleen het aanbod en de diversiteit van de specimens is
groter dan ooit; ook de reeks
voorwerpen die we kunnen
gebruiken tijdens het beoefenen van onze hobby wordt steeds maar uitgebreider. Computers, internet en e-mail kunnen
wonderen verrichten tijdens de voorbereiding
van een kaptocht. Dankzij een GPS (Global Positioning System) kom je tegenwoordig zelfs in
de meest afgelegen streken op de juiste plek terecht. Is het gesteente te hard en de kristallen
te broos, dan tover je meteen je diamantkettingzaag uit je 4x4 tevoorschijn. En als er wat hardnekkig vuil op je (zelf gevonden) specimens zit,
dan ... schiet je dat er toch gewoon af met je
kuispistool !
De cleaning gun is een ware rage aan het worden in verzamelaarkringen. Het ding is in feite
een "mini hoge druk waterspuit", die oorspronkelijk ontworpen werd voor de T-shirtindustrie.
Daar gebeurt het immers wel vaker dat er na
het opdrukken, tijdens de kwaliteitscontrole kleine drukvlekjes op de T-shirts ontdekt worden.
Om al die T-shirts niet te moeten liquideren,
was men op het idee gekomen om een toestel
te ontwikkelen waarmee je die vlekjes kon verwijderen. Al snel was men tot de vaststelling gekomen dat men inderdaad veel van die kleine
printfoutjes kon wegwerken door de stofvezels
van het kledingsstuk te bestoken met een felle
waterstraal. Het concept van de cleaning gun
was geboren !
Ondertussen heeft het kuispistool bewezen dat
het ook voor heel wat andere dingen kan gebruikt worden. Zo is het bijvoorbeeld uiterst geschikt voor het zuiver maken van mineralen en
fossielen. Voor kristallen van harde mineralen in
een zacht moedergesteente (of van harde fossielen in een zachte matrix) is het de gedroomde oplossing : je spuit gewoon het gesteente
rond het kristal (of het fossiel) weg met de zeer
krachtige waterstraal van je kuispistool. Ook
losse kristallen van bijvoorbeeld kwarts in leem
of taaie klei kan je met dit toestel in een mum
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van tijd mooi helder spuiten. Zit er een lelijk en
vervelend korstje op de kristallen die je onlangs
gevonden hebt ? Met een beetje geluk krijg je
dat er zonder veel moeite met je kuispistool
weer af. En het mooie is, dat je er alleen maar
zuiver water en een beetje elektriciteit voor nodig hebt.
Momenteel is het kuispistool vooral bij Amerikaanse verzamelaars populair, ook al omdat ie
daar ontwikkeld werd. Zij die het toestel reeds
gebruikt hebben, zijn er vol lof over. Het ding is
immers zeer eenvoudig in gebruik en geeft echt
wel goede resultaten. Het uiterlijk kan je in feite
best vergelijken met een verfpistool. In dit geval
dien je de cilindervormige container echter met
water te vullen, terug op het pistool te schroeven; aan te sluiten op het stroomnet, naar je
specimen te mikken en op een knop te drukken
om het water te laten spuiten.
Uiteraard zijn er ook enkele veiligheidsregels
die je moet eerbiedigen. Het toestel is geen
speelgoed: op de hoogste stand kan de waterstraal op enkele cm afstand van de spuitkop gemakkelijk een pijnlijk gaatje in je blote vingers
spuiten ! Die waterstraal kan je dus best eerst
naast het specimen schieten en dan het specimen naar de waterstraal toe bewegen. Het is
ook raadzaam om je specimen eerst ver weg te
houden en dan langzaam de spuitkop dichterbij
te brengen. Het is ook aan te bevelen om de
hand die het specimen hanteert, te beschermen
met een handschoen (een latex wegwerphandschoen klaart die klus voortreffelijk).
Vermits het kuispistool nog vrij nieuw is voor onze hobby, is de gebruikersinfo op het web nog
vrij beperkt. Wie het ding eens in actie wil zien,
kan
wel
al
terecht
op
Youtube:
www.youtube.com/watch?v=hDTdROp_0D8

Frispropergeschoten groetjes!

Axel
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Mineraal van de maand
auroriet
Rik Dillen
Deze maand vertoeven we in oxidische sferen, met een eerder zeldzame vertegenwoordiger van de bruine tot zwarte mangaanoxide-mineralen : auroriet, met als formule
(Mn2+,Ag,Ca)Mn4+3O7.3H2O.
Het hoort thuis in de chalcophaniet-woodruffietgroep, met o.a.
chalcophaniet
ernienickeliet
auroriet
jianshuiiet
woodruffiet

(Zn,Fe2+,Mn2+)Mn4+3O7.3H2O
Ni2+Mn4+3O7.3H2O
(Mn2+,Ag,Ca)Mn4+3O7.3H2O
(Mg,Mn2+)Mn4+3O7.3H2O
Zn2.8[(Mn4+)8.4(Mn3+)5.6]O28.9.5H2O

(Elders in dit nummer vind je een in memoriam van Ernie Nickel, die zeer recent overleden is.)
Wie een paar jaar geleden de voordracht over chemische formules van mineralen volgde
heeft uiteraard geen problemen met de getalletjes in deze formules. Voor de anderen
trachten we het even samen te vatten.
De superscripts (bvb. in Mn4+) geven de valentie aan van het element in kwestie indien er
andere valenties mogelijk zijn? Strictu sensu zou voor Ni2+ het superscript niet hoeven, maar
we hebben slaafs de voorschriften van "de Glossary" gevolgd. Dat betekent dat in de structuur van woodruffiet zowel 3- als 4-waardig mangaan voorkomt.
Wanneer een paar elementen gescheiden door komma's tussen haakjes staan, betekent
dat dat de verhouding tussen deze elementen niet vast is, maar binnen bepaalde grenzen
kan variëren. In auroriet kan dus een deel van het Mn2+ vervangen zijn door Ag (maar omdat
Ag éénwaardig is wordt een Mn2+-ion wel steeds door twee Ag-ionen vervangen) of door Ca
(dat sowieso ook tweewaardig is).
De niet-gehele subscripts duiden niet op stukken van ionen , maar werden gebruikt om
geen al te grote getallen te moeten gebruiken; je zou namelijk ook kunnen schrijven :
Zn28[(Mn4+)84(Mn3+)56]O280.95H2O.

Zeker voor de eerste vier mineralen uit de reeks zie je duidelijk het structurele verband;
voor woodruffiet is het wat ingewikkelder.
Auroriet is trigonaal, met als roosterparameters a = 7.51 Å, c = 20.73 Å en Z = 6.
Er komen twee verschillende "soorten" mangaan voor in de formule; de twee- respectievelijk 4-waardige mangaanionen zitten telkens op een specifieke plaats in de structuur.
Zoals de formule al deed uitschijnen bevat auroriet van de Aurora mijn (de typevindplaats,
waar overigens ook het materiaal vandaan komt dat we u deze maand aanbieden) een
procent of 6 zilver. Wie meer wil weten over de absorptie van zilver in poreuze mangaanmineralen verwijzen we naar de literatuur (o.a. Fuerstenau D. en Ramachandran R.,
1996).
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Auroriet werd nog nooit in met het oog zichtbare kristallen gevonden. Het komt voor als
microkristallijne aggregaatjes of losse korrels tot ongeveer 10 µm groot, vaak ingebed in
andere mineralen, zoals bvb. calciet. Auroriet is zwartbruin en zeer zacht (hardheid 3 in
de schaal van Mohs). De (berekende) densiteit is ongeveer 3.81, maar ze hangt uiteraard
af van de samenstelling. Net zoals dat het geval is voor de meeste van dergelijke mangaanmineralen is de juiste determinatie niet zonder technische hulpmiddelen (zoals bvb.
ertsmicroscopie of X-stralendiffractometrie) mogelijk (Masahito F., 2000).
Auroriet komt meestal voor samen met andere mangaanmineralen (o.a. todorokiet, cryptomelaan, pyrolusiet, birnessiet).
Het mineraal werd ontdekt in de Aurora mine, Summit area, Treasure Hill, Silver Belt,
White Pine County, Nevada, USA (ongeveer 400 km ten noorden van Las Vegas) in het
gezelschap van (naast de genoemde mangaanmineralen) o.a. calciet, kwarts, chlorargyriet, cerargyriet en gedegen zilver. Auroriet komt er voor als microkristallijne aggregaten
op en in calciet, die daardoor donkerbruin gekleurd is. Oorspronkelijk werd het als een zilverhoudende chalcophaniet geïdentificeerd, maar later bleek dat het om een nieuw species ging (Radtke et al., 1967). In de literatuur wordt met "Aurora mine" meestal het complex van een viertal mijnen en groeven op de "Treasure Hill", namelijk de eigenlijke Aurora
mine en meer specifiek de "North Aurora mine", de Hidden Treasure mine en de Ward
Beecher mine. Opgelet wanneer je de Aurora mine opzoekt via het internet : er zijn nog
meer "Aurora-mines" in Nevada, o.a. een goudmijn (ook "Esmeralda mine" genoemd)
vlakbij de grens met California (nét ten noorden van Yosemite National Park).
Verder werd auroriet nog op verschillende andere plaatsen in de Verenigde Staten gevonden (in Arizona, Nevada en New Jersey). Om het leven niet té gemakkelijk te maken komen in Franklin, New Jersey, overigens zowat alle leden van de mangaanoxiden-familie
samen voor (o.a. birnessiet, chalcophaniet, todorokiet, hetaeroliet en woodruffiet). Het
werd ook aangetroffen in Kamariza, bij Lavrion, Attika, Griekenland, en in Australië, Japan
en Zuid-Afrika.
Anderzijds is het erg waarschijnlijk dat auroriet nog op vele andere plaatsen voorkomt,
maar het is zo onopvallend, dat het wellicht heel vaak over het hoofd gezien wordt.
De naam is uiteraard geïnspireerd op de type-vindplaats : de Aurora mijn in Nevada, USA.
De specimens die deze maand aangeboden worden, komen van de type-vindplaats (de
Aurora mine in Nevada), en werden er gevonden in augustus 2003.
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"Reiche Zeche" schacht
Himmelfart Fundgrube

Met de MKA naar Freiberg - deel 2
Raymond Dedeyne
Foto's Hugo Bender
Zaterdag 23 mei 2009
De zon slooft zich al uit van ’s morgens vroeg. Maar voor ons is dat voorlopig verloren
moeite want deze morgen krijgen we een ondergronds bezoek aan de Reiche Zeche
schacht van de Himmelfahrt Fundgrube te verwerken. Na het ontbijt leest Guido ons de
bezoekreglementen voor, onder het mom dat het moét van de directie – maar hij heeft er
kennelijk plezier in om ons eens duchtig de levieten te lezen. Hier wordt uitsluitend gesproken in termen van ofwel Verbot, ofwel Zwang – daartussen is er het absolute niks. De
lijst met aandoeningen die ondergronds te mijden zijn is ongemeen lang - de hele medische encyclopedie wordt er zowaar bijgesleurd. Hartafwijkingen, blauwtong, mond- en
klauwzeer, pseudo-vogelpest, hondsdolheid, tabaksmozaïekvirus, eksterogen, ingegroeide teennagels,…: allemaal redenen waarom een mens de geneugten van een bezoek kan
ontzegd worden. Alle beperkende omstandigheden in acht genomen begin ik te twijfelen
of er ooit wel iemand effectief is afgedaald. Ik zie evenmin direct in waarom zelfs het feit
dat je een hekel hebt aan de werken van Hugo Claus je ongeschikt maakt voor een afdaling – maar dan blijkt weer dat ze met claustrofobie hier iets helemaal anders bedoelen.
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Reiche Zeche - ave lezers, zij die gaan afdalen groeten u
Bij de mijn staat langs het pad van de parking naar de receptie een assortiment oude
mijnwagentjes tentoongesteld. Eentje draagt het opschrift “550 Volt Fahrdrahtspannung” met open en blote stroomafnamedraden in een nauwe mijngang lijkt mij dat gevaarlijk
veel. Aan de balie zit een vriendelijke doch tegelijkertijd zéér massieve dame. Ik denk niet
dat ze ooit zelf al beneden is geweest – hoe zouden ze haar er dan weer uitgehaald hebben ? Als ze even opstaat om een folder te nemen begin ik onwillekeurig “I feel the earth
moving under my feet” van Carly Simon te neuriën. Uit een verschoten Agfa-reclame blijkt
dat ze hier nog Filme zur fotografieren verkopen. Ik denk nog even te informeren of ze
soms ook nog fotografische emulsieplaten te koop hebben, maar slik dat op het laatste
moment terug in.
We gaan voor een tweeënhalf uur durende Untertageführung mit Sohlenwechsel. Dat
laatste betekent niet dat ergens onderweg een schoenlapper je schoeisel gratis verzoold,
maar wel dat je ondergronds van mijnverdieping (Sohle) verandert. Afgezien van een gedetailleerd mijndiorama dat ooit op lange winteravonden met veel huisvlijt werd ineengeknutseld is er verder in de receptie niet veel te beleven. Als je één Euro in het ding stopt
beginnen een stel machines en poppetjes te bewegen en krijg je daarbovenop nog een
hoop hels lawaai - in elk geval héél véél herrie voor je geld. Niet te geloven waarmee een
mens zich zo allemaal onledig houdt om de tijd te doden in afwachting van. Uiteindelijk
worden we gevraagd ons naar de kleedkamers te begeven. We wurmen ons in groene nylon overalls en gummilaarzen, die vooral voorradig zijn in belachelijk kleine en grote maten. Een plastic helm en een mijnlamp met LED verlichting completeert de metamorfose
van doordeweeks MKA-lid tot zowat de meest ridicule personificatie van een mijnwerker
die ooit ten tonele werd gevoerd. De gids geeft ons nog een laatste kans om een stap
vooruit te zetten en publiekelijk te verklaren welke persoonlijke vreselijke ziekten we tot
nog toe hebben verzwegen.
Met de lift gaat het nu 150 meter naar beneden, tegen de verwachting in aan een acceptabele daalsnelheid. Op een onzalig weekend heb ik ooit een bezoek aan een Kempische
steenkoolmijn meegemaakt waar ze de lift nagenoeg in vrije val naar beneden lieten,
waarna we met z’n twaalven in een mijnwagentje werden geperst waar tijdens werkdagen
zes mijnwerkers plaats in moesten zien te vinden. Als we uit de lift stappen nemen in mijn
hoofd de Walker Brothers over van Carly Simon: “The sun ain’t gonna shine anymore”. De
mijn is bijna 725 meter diep maar vanaf 250 meter staat alles onder water. Iedere keer dat
de gids iets zegt vraag ik mij af of mijn kennis van het Duits dan werkelijk zo diep is
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Reiche Zeche - niet voor mensen met een hekel aan
Hugo Claus


gezakt – maar ik ben blijkbaar niet de enige ! De
man spreekt puur Saksisch (dat veronderstel ik
tenminste): niettegenstaande bikkelharde competitie van zijn collega’s moet hij zowat de minst verstaanbare zijn van het voltallige mijnpersoneel.
Daarenboven begint hij zijn betoog steevast wanneer minstens de helft van de bezoekersgroep nog
volop bezig is hem in te halen en daarbij wendt hij
zijn gezicht onveranderlijk naar de mijnwand toe.
Het enige wat aan hem min of meer verstaanbaar
is zijn de gebaren die hij af en toe maakt. Bovendien is onze eerste zorg voor de volgende twee
uren de gids vooral niet kwijt te spelen, want de
man beweegt zich door de talloze gangen met een
snelheid waarop Zoef de Haas jaloers zou zijn –
net alsof hij nog de állerlaatste lift naar boven moet
halen. Het blijft wel een aparte ervaring om door
een ingewikkeld stelsel van soms brede, soms
nauwe, nu eens steil oplopende dan weer steil dalende gangen te moeten rennen, springen, vliegen, duiken, opstaan en weer doorgaan.
What doesn’t kill you makes you stronger.
Daarbij blijkt overduidelijk dat onze helmen niet dienen om de wanden tegen vettige ongewassen haren te beschermen (zoals eerst een bezoeker suggereerde), maar wel om ons
hoofd toch tenminste nog iets voor het harde ganggesteente te behoeden. Het oudste
deel van de mijn dateert nog van de twaalfde eeuw: toen was het hier om het zilver te
doen. Naderhand schakelde de exploitatie over op lood, zink en koper – tot de finale sluiting in 1969. De mijn wordt nu nog opengehouden als oefenterrein voor de studenten van
de Freibergse Bergakademie en ten behoeve van bezoekers zoals wij. Het gesteente is
meestal biotietgneis, dat vrij stevig is en bijgevolg relatief weinig stutten vereist. Eén van
de bezoekers maakt zich blijkbaar zorgen over de kwaliteit van de ijzeren stutbalken, die
nagenoeg volledig onder de roestzwam zitten – maar de gids stelt ons gerust dat die nog
wel honderd jaar meekunnen. In de gangen is niet het minste mineraal meer te bekennen:
alles is al járen geleden ontgonnen of losgepeuterd door de horden bezoekers vóór ons –
sterk aanbevolen dus voor een uitstap met het MKA-Away team.
In de vroege jaren gebeurde de ontginning volledig manueel, met beitel en hamer: enkele
verticale slagen links, hetzelfde rechts en dan het ontstane richeltje weghakken aan een
ritme van dertig slagen per minuut. In een relatief brede gang uit het einde van de achttiende eeuw werden cartouches in de wand gehouwen om de jaarlijkse vorderingen te laten zien: vijftien meter voor een goed en tien meter voor een slecht jaar! Via een stel primitieve ladders stijgen we zo’n dertig meter tot waar we terug de lift naar boven kunnen
nemen. Zijn er nog vragen – nee, uranium is hier nooit gevonden geweest – bedankt en
tot de volgende keer en zo staan we uiteindelijk weer in het daglicht, waar we geacht worden onze laarzen eerst nog zelf van modder en vuil te reinigen. Spijtig genoeg werd dit
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Museum van de Reiche
Zeche mijn

Fluorietkristal op bariet kristallen van Halsbrucke.

een gemiste kans: de mijn heeft
wel ruim voldoende te bieden,
maar hier liep de communicatie
overduidelijk verkeerd. Sorry voor
het uitermate kort verslag, maar
meer heb ik er echt niet van opgestoken.
De mijn houdt er ook nog een museum op na met vooral grote
spektakelstukken galeniet, fluoriet,
bariet, calciet en kwarts die ooit hier of in omliggende mijnen werden ontgonnen. Er zijn
ook een stel vrij interessante informatiestanden waaruit blijkt hoe belangrijk de metaalindustrie in dit landsdeel ooit moet geweest zijn. Noem eender welk non-ferrometaal en het
werd hier zoniet ontgonnen dan tenminste toch verwerkt: cadmium, indium, thallium, platina, bismut - je kan het zo gek niet bedenken. Met uitzondering dan van uranium: nooit van
gehoord.
Tijd om de innerlijke mens te versterken met wat we nog in onze wagens aan eet- en
drinkbaars kunnen vinden en dan nodigt een stralende zon ons uit voor een wandeling
richting Alte Elisabeth, een andere mijnschacht van de Himmelfahrt Fundgrube. Bovenop
een afgedekte storthoop staat een houten gebouw met daarin twee oude, intrigerende en
spectaculair grote machines. Wij staan elk voor zich zowat te gissen waarvoor die mochten gediend hebben als een gezette heer ons in (voor ons) perfect verstaanbaar Duits
vraagt of hij ons met iets kan helpen. Hij draagt een badge die hem identificeert als Herr
Dr. Hans Berg. Hij blijkt hier als gids te fungeren en legt ons uit dat de machines in kwestie ooit dienden om lucht te blazen in smeltovens – ze werden ingezet in diverse Saksische mijnen in de buurt, totdat ze hier uiteindelijk terug geassembleerd werden ten behoeve van het nageslacht. Beiden werden aangedreven door waterkracht.
Eentje werd in hout gemaakt met leder als afdichting voor de vierkante perscilinders (geen
sinecure!) en dateert van rond 1800. De andere is uit 1831 en is van gietijzer, inclusief de
acanthusmotieven die toen bij ingenieurs zo populair waren. Beide zijn minstens tien meter hoog. Het gietijzeren geval ontwikkelde een voor die tijd ongehoord vermogen van 10
PK. Ondertussen zijn de tijden wel wat veranderd: aan de muur hangt een technische
schaaltekening die duidelijk maakt hoe de vergelijking uitvalt met een hedendaags blaasaggregaat van hetzelfde vermogen – nét een muis naast een olifant. Het valt meteen op
welk een vlotte spreker Herr Dr. Berg wel is en van de ene vraag komt de andere.
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Alte Elisabeth - Schwarzenberg
"Geblase", deel van een oude
luchtcompressor, bouwjaar 1831.

Opportunisten als we zijn nemen we de gelegenheid te baat
om te weten te komen wat we
tijdens het recente mijnbezoek
zo allemaal gemist hebben en
zo wordt het debacle van deze
morgen uiteindelijk toch nog
ruimschoots goedgemaakt.
Freiberg
was
ooit
een
bloeiende zilverstad totdat de
productie ging dalen, de import uit rijkere nieuwe mijnen in Mexico en Bolivia de
wereldprijs drastisch deed zakken en tot overmaat van ramp de lokale muntstandaard
werd overgeschakeld van zilver naar goud. De leidende rol in de lokale mijnbouw werd
toen overgenomen door lood, zink en koper. De Bergakademie van Freiberg werd gesticht
in 1765 en genoot wereldwijd bekendheid. Hier werden ooit hoogstaande prestaties
geleverd en diverse baanbrekende nieuwe technieken ontwikkeld. Zo werden gangen
uitgehouwen met een horizontaal verval van amper 3 cm per honderd meter (jawel: 0.03%
- probeer maar eens een garageoprit met zo’n helling te bouwen!) , maar - zo voegt Herr
Dr Berg er haast verontschuldigend aan toe – ze gebruikten daarbij wel een theodoliet,
wat toentertijd nog geen officieel erkende meetmethode was.
Hij vertelt ons hoe hij in de DDR-jaren zelf docent was aan de Bergakademie, totdat hij na
de Grote Eenmaking en toen dus alles dus onvermijdelijk beter móest worden ….tegen
zijn zin op rust werd gesteld. Daarbij kan hij enige bitterheid niet verbergen. Momenteel
telt de Bergakademie nog zo’n 5500 studenten, maar dat impliceert ondertussen ook nog
andere disciplines dan geologie en mijnbouw, zoals marketing en economie. Hij zegt niet
expliciet hoe hij die nieuwlichters precies inschat, maar uit de toon van zijn stem is dat al
duidelijk genoeg. Hij bekijkt mij argwanend wanneer hij merkt dat ik nu en dan een cijfer
uit zijn betoog noteer: de dagen van de STASI liggen duidelijk nog vers in het geheugen.
De DDR hadden zo hun eigen specifieke economische problemen: ze moesten voor nagenoeg alles zelfbedruipend zijn en zo komt het dat zelfs relatief uitgeputte of arme mijnen nog verder in stand werden gehouden. Eeuwenlange ertsverwerking betekende ook
eeuwenlang uitstoten van zwaveldioxide en stof van zware metalen – van de middeleeuwen, toen die nog niet schadelijk waren (of tenminste nog niet als dusdanig herkend)
tot de DDR periode toen de overheden wel andere problemen aan het hoofd hadden. Vervuiling was toen gewoon een onvermijdelijk klein ongemak van het anders zo fantastisch
communistisch paradijs.
Eén van de resultaten is dat de bodem hier zwaar met lood is vervuild. Op dat gebied
heeft Freiberg zowat het gezamenlijke potentieel als de som van Hoboken en Balen in het
kwadraat – je kunt net zo goed op een strook van tien meter net naast de pechstrook van
de autostrade gaan wonen. Niet dat er geen inspanningen werden geleverd om alles zo
goed en zo kwaad mogelijk te saneren: na de Eenmaking werden oude mijnsites en storthopen in de regel overdekt, maar wat diep in de bodem zit haal je er nu eenmaal niet
meer uit. Of hier ooit uranium werd gevonden? Ja natuurlijk – net zoals nagenoeg overal
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in het zuiden van Saksen: in Freiberg zelf werden onder de DDR enkele tonnen geproduceerd, maar dat was een peulschil in vergelijking met wat elders in de omtrek werd gedolven. En zo wordt ons dan stukje bij beetje het droeve verhaal van de SDAG WISMUT ontvouwd – een weinig bekende maar uitermate zwarte bladzijde uit de geschiedenis van
Oost Duitsland…..
We schrijven 1946 – Oost Duitsland werd zopas “toegewezen” aan de Sovjets. Dat er uranium te vinden was net over de Tsjechische grens, in de buurt van Jáchymov was al bekend uit de negentiende eeuw. De Russen waren ijverig op zoek naar grote hoeveelheden
van het spul, dat ze nodig hadden voor de ontwikkeling van hun eigen kernwapens. Het
was bijgevolg logisch dat er ook in Zuid Saksen (en later in het aanpalende Thuringen)
werd geprospecteerd – en bingo, er werden enorme reserves pekblende (massief uraniniet) ontdekt! Reeds in 1947 werd de SAG (Sowjetische Aktien Gesellschaft) WISMUT gesticht die onmiddellijk een aanvang maakte met de ontginning. Nu kwam er in de streek
wel degelijk bismut voor, maar daar waren de Russen cynisch genoeg niet echt in geïnteresseerd: de firmanaam diende enkel als dekmantel om de buitenwereld op een verkeerd
been te zetten. De misleiding betrof hierbij zowel de USA en bondgenoten - we zaten middenin de nucleaire bewapeningswedloop - als de DDR bevolking: in die tijd was het gevaar van radioactieve straling al genoegzaam bekend en geef nu zelf toe dat pakweg
“SDAG Radioaktiv” niet direct populair bekte.
Het was de Russen nagenoeg uitsluitend om het uranium te doen, en dat loonde de moeite: in de periode 1947-1990 werd 230,000 ton ontgonnen – uitgedrukt in het pure spul,
niet het oxide ! Dat was voldoende om één derde te dekken van de totale Russische behoefte over dezelfde periode, waarmee de DDR op slag de meest belangrijke bron werd
voor de Sovjets én tegelijk de derde wereldproducent. Uranium kwam er vooral voor als
uraniniet dat gedispergeerd was in de gesteentematrix - de gemiddelde concentratie van
wat er ooit ontgonnen werd lag om en bij de 0.1%. Voor zowel mechanische als chemische concentratie van het erts werden in de DDR de nodige fabrieken gebouwd, van
waaruit tenslotte de concentraten – in totaal 215,000 ton aan zuiver uranium - naar Rusland werden gestuurd voor finale aanrijking van de U235 isotoop (dat is wat je finaal nodig
hebt om atoombommen en –reactors aan te maken). Maar er werden ook massieve lenzen pekblende ontdekt van soms meer dan een meter breed - dergelijk materiaal (15,000
ton uranium) werd met de hand gesorteerd en onmiddellijk naar de USSR versluisd. De
exploitatie stelde vooral in de beginjaren ernstige problemen.
Op het einde van de tweede wereldoorlog was de mijnactiviteit in Oost Duitsland op sterven na dood - het ontbrak zowel aan ervaring als aan uitrusting. Voor de Russen waren
de Oost-Duitsers niets meer dan een overwonnen volk, waaruit ze onder zware druk de
nodige mankracht rekruteerden. In tegenstelling daarentegen tot bvb Tsjechië en thuisland Siberië werden geen politieke- of krijgsgevangenen ingezet. Gebrek aan ervaring
leidde tot veel dodelijke ongevallen en mijnbranden waren legio: bij die van Schlema in
1955 vielen 33 doden. Wat materiaal betreft was het behelpen met wat er voorhanden
was, vooral in de beginjaren. In de Saksische mijnbouw was al van 1929 bekend dat boren zonder waternevel om het fijne kwartsstof neer te slaan (het zogenaamde droogboren) het risico op silicose (stoflong) aanzienlijk verhoogde. Toch werd origineel enkel
droogboren toegepast – omdat er geen gekoelde boren beschikbaar waren en bovendien
leverde dat ook nog eens een hoger rendement op ! En als het kwartsstof je niet te pakken kreeg dan was er nog altijd het zéér radioactieve radon dat overal in de nauwe en
slecht geventileerde mijngangen rondhing. Als je dat inademde werd je zowat een ambulante radioactieve bron, want het bleef je hele leven lang diep in je longen geadsorbeerd –
wat in veel gevallen uitliep op een fatale longkanker. Als toemaatje bleken er ook indicaties te zijn voor het bestaan van een nóg kwaadaardiger synergie tussen silicose enerzijds
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en longkanker door bestraling anderzijds. Begin 1997 waren er 20,639 gevallen van beroepsziekte officieel erkend – het werkelijke totaal zal daar wel een veelvoud van zijn geweest : 14,592 gevallen van silicose, 5,275 longkankers door straling en 772 “gewone” arbeidsongevallen.
Ook puur fysiek gezien was de ondergrondse arbeid geen pretje: in Niederschlema bereikten de gangen een diepte van bijna 2000 meter – een record voor Europa. De gesteentetemperatuur liep daar op tot bijna 70°C – hoe je daarbij nog kunt werken is mij sowieso een raadsel, maar het werd gedaan! Eén enkele mijnschacht was 1400 meter diep.
Ook vrouwen werden ingezet – zij het wel niet ondergronds, dan toch bvb bij het sorteren
van erts en in de laboratoria. Op het einde van de veertiger jaren telde de SAG WISMUT
méér dan 100,000 werknemers. Naderhand werd de mijnarbeid er wel deels vermenselijkt. In 1953 werd de SAG ingeruild voor de SDAG (Sowjetisch-Deutsche Aktien Gesellschaft) WISMUT: de DDR werd hierbij officieel coproducent (lees: mededader) voor 50%.
Ze probeerden later enkele keren op de open wereldmarkt mee te spelen, maar daarvoor
waren ze niet competitief genoeg. Er kwam iets meer aandacht voor veiligheid en gezondheid. Mijnwerkers werden geprivilegieerd en relatief goed betaald in o.a. speciale Wismutmarken, waarmee je goederen kon kopen die anders niet of zeer moeilijk te verkrijgen waren. Populair was de zogenaamde Kumpeltod (!): een accijnsvrije brandewijn die enkel
mijnwerkers in beperkte hoeveelheden van 2 a 4 liter per maand konden kopen en waarin
over de hele DDR een uitgebreide illegale handel ontstond.
Maar wat milieuzorg betreft bleef het huilen met de pet op. Het herenigde Duitsland zag
zich dan in 1989 ook met een weinig benijdenswaardige erfenis opgescheept: de sanering
van niet minder dan 37 vierkante kilometer mijn- en fabrieksterreinen, 310 miljoen kubieke
meter storthopen en nog eens 150 miljoen kubieke meter restafval uit de uraniumverwerking – alles om ter radioactiefst. Einde 1990 werden alle mijnen gesloten, wat niet wil zeggen dat de ondergrond uitgeput was: er zit naar schatting nog altijd zowat 132,000 ton
uranium. De sanering startte het jaar daarop met een budget van (jawel!) 6,2 biljoen euro.
Sindsdien is al heel wat weg afgelegd maar het programma is nog steeds niet afgewerkt.
Uit alle voorgaande én het feit dat vooral in de beginjaren nogal morsig met erts werd
omgesprongen zal het zo naderhand wel duidelijk zijn dat er hier op de oude storthopen
nog veel goede specimens moeten te vinden zijn. Maar je zult nu onderhand al evengoed
begrijpen dat je je – na alle geleverde inspanningen – niet bepaald populair zult maken bij
overheden noch bevolking als je hier de (inmiddels terug begroeide) grond weer gaat
omwoelen.
Tot zover de weldaden van Dhr Iosif Dzhugashvili, alias Stalin en zijn Russisch communisme. Herr Dr. Berg is al die tijd even enthousiast als duidelijk aan het woord gebleven
maar nu moeten we hem toch echt verontschuldigen want hij moet er van door. Als we
hem vragen wat we hem moeten voor de gedane moeite is het antwoord negatief maar
als Guido hem iets in de hand drukt (bankbiljetten? het intussen felbegeerd telefoonnummer met de omgewisselde cijfers? wie zal het zeggen?) neemt hij dat zonder protesteren
aan. Zijn pensioen als gewezen DDR-ambtenaar zal ook wel geen vetpot zijn. MKA oppervoordrachtmeester, gelieve nota te nemen: hier is een begenadigd spreker die bovendien ook nog eens een goed verhaal te brengen heeft. Die moeten we toch dringend eens
uitnodigen op één van onze vrijdagavondsessies. Zijn coördinaten zijn Herr Dr. Hans
Berg, Freiberg of ergens daaromtrent.
Uiteraard zijn we er bij dat alles niet minder dorstig op geworden en nu gaan we daar effectief ook iets aan doen. In wat volgt blijven onze drie chauffeurs categoriek ontkennen
dat ze de weg zouden zijn kwijtgeraakt, maar toch kan ik me niet van de indruk ontdoen
dat we alle straten van Freiberg en omliggende tenminste driemaal zijn op- en afgereden.
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We eindigen tenslotte aan de rand van de stad op – of all places – het terrein van de Freibergse strandvolleybalclub.
We zakken onderuit in onze strandstoelen op het Beach Club 7 terras en weldra komen
weer de sterke, steeds onwaarschijnlijker wordende verhalen naar boven. Oud worden is
verplicht maar volwassen worden blijft daarentegen nog steeds optioneel. Ik richt mijn
aandacht eerder op de aan de gang zijnde strandvolleybalwedstrijden maar mijn niet uitsluitend sportieve interesse wordt helaas niet gehonoreerd: geen dameswedstrijden vandaag. De boog moest nochtans niet altijd gespannen staan, het mocht ook wel eens wat
anders zijn.
Terug naar het pension, de dames afhalen. We hadden enigszins smalend onderling al
weddenschappen afgesloten over hoelang ze het als niet-verzamelaarsters in Terra Mineralia (wat ze gisteren bezochten) zouden uithouden en die varieerden van een geringschattend half uur tot maximum het dubbele. Blijkt nu dat ze daar meer dan drie uur hebben doorgebracht. Op onze vraag hoe ze het bijna even lang uithielden als wijzelf gisteren
blijkt dat ze bij elk spektakelstuk onderling bediscussieerden waar in hun interieurs dat het
beste tot zijn recht zou komen. Persoonlijk kan ik dat als benadering wel appreciëren –
thuis ben ik eerder iets minder constructieve discussies gewend over wáár we dát we nu
wéér eens zullen zetten.
Vol verwachting gaat het nu richting café-restaurant Schwanenschlosschen – je weet wel,
het etablissement van gisteren in het veelbelovend vijverdecor dat volzet was en waar we
voor vanavond reserveerden. De beloofde plaatsen binnen komen pas over een kwartiertje vrij en of we ondertussen misschien het aperitief op het buitenterras willen nemen?
Het uitzicht is prachtig en in de ondergaande zon is het nog nét te doen – van onze kant
dus geen bezwaar. Een half uurtje later komen ze de bestellingen opnemen mét de boodschap dat de beloofde tafels binnen nu wel snel zullen vrijkomen. Hier en daar worden al
een trui of een jas bovengehaald.
Wéér een half uur later komen ze serveren. Als wij protesteren dat we nu zo stilaan toch
naar binnen willen en dat ze het bestelde maar zolang moeten bijhouden is het antwoord
dat het eten tegen die tijd dan wel weer koud zal zijn. En zo komt het dat we klappertandend - nog steeds onveranderd op het buitenterras - ons diner naar binnen werken. Mijn
humeur wordt er in alle geval niet beter op. Ik krijg gebakken aardappelen met iets wat
volgens het menu vis zou moeten zijn. Ik had liever frieten gehad, maar die hebben ze
niet en volgens de dienster komen hun gebakken aardappelen daar overigens toch aardig
dicht bij in de buurt. Ze serveren hier blijkbaar een soort eenheidspatat die het midden
houdt tussen gekookt, gebakken, puree en friet. Zo hopen ze met een minimum aan logistiek toch nog iedereen te vriend te houden met als effectief eindresultaat dat uiteindelijk
niemand nog tevreden is. De spijskaart is nagenoeg uitsluitend samengesteld uit het soort
Duitse specialiteiten dat ik hartsgrondig verafschuw: zuurkool, vette varkensonderdelen
allerhande en andere weerzinwekkendheden – ik ben tot mijn vis-keuze gekomen puur via
eliminatie. Dat ik geen zuurkool zou lusten is een understatement dat kan tellen: ik kan
eenvoudigweg de stank alleen al niet harden. Ik zag Piet Huysentruyt het onlangs nog
klaarmaken op VTM en daarbij heb ik vooral drie zaken geleerd: bereid nooit zuurkool,
serveer nooit zuurkool en eet vooral nooit zuurkool. Ik weet het wel: op culinair gebied ben
ik verwend en moeilijk tevreden te stellen. Ik kan het nu eenmaal ook niet helpen dat mijn
echtgenote een culinaire hoogvlieger is –en ik zeg dat niet alleen om bij haar te scoren
(vroeg of laat leest ze dit tóch), het is bovendien nog waar ook ! Maar met wat ze hier serveren spelen ze alle extra krediet die de Duitse keuken van mij gisteravond kreeg in één
klap terug kwijt.
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Als ik mijn voer op heb komen ze ons doodgemoedereerd vertellen dat onze gereserveerde plaatsen binnen vrij zijn. Stram van de kou en met her en der beginnende symptomen
van frostbite haasten we ons naar binnen en daar dient zich het volgende probleem al
aan: de muziekkeuze of wat daarvoor moet doorgaan. Al van buiten op het terras vergastten ze ons op een keuze uit de dertiger jaren, type Blaue Engel met Marlene Dietrich alias
Lola-Lola – maar dan wel in de originele versie met een akoestiek die je het beste kunt
benaderen door de goedkoopste stereoketen uit de Aldi in een leeg olievat te laten afspelen op een te lage netspanning. Daarna volgde een intermezzo met nummers uit een of
andere verzamel-cd, type “Ten songs you wished you never heard again” of “Tien om niet
aan te zien” of nog iets anders van dat slag. Binnen zijn ze tenslotte overgeschakeld op
moderne pop – die eender waar in Duitsland om de één of andere ondoorgrondelijke reden onveranderlijk minstens 30 jaar achterop moet lopen. Daar doorheen klinkt een
accordeonspeler die zich achter een hoek heeft geposteerd om heimatliederen ten beste
te brengen. Over het algemeen hadden de Geallieerden, toen ze in mei 1945 de Duitsers
verplichtten tot een onvoorwaardelijk neerleggen van de wapens, daar beter ook hun accordeons bij gestipuleerd. Bovendien is hier al van bij het begin duidelijk dat de muzikant
in kwestie wel nooit geen laureaat zal worden van de Koningin Elisabeth wedstrijd voor
trekzak. Het wordt echter helemaal niet meer te harden als daar dwars doorheen Janis
Joplin “Try just a little bit harder” begint te blèren (bij ons 1969, hier nieuw met stip!) – wat
door de accordeonist blijkbaar als een persoonlijke uitdaging wordt opgevat, met alle gevolgen van dien.
We houden het maar voor bekeken. Boven de poort over de brug naar buiten staat zoiets
als “hartelijk bedankt en tot morgen” – al even misplaatst als een sigarettenautomaat in de
wachtzaal van een dokter. Mij in alle geval niet gezien: voor mij Schwanenschlosschen
nie wieder. Ik weet wel dat ik hiermee voor hen niet bijster vriendelijk ben geweest, maar
dan moeten ze met hun klanten maar geen afspraken maken die er geen zijn. En als ik
over hen dan toch iets positiefs móet zeggen: van daar naar het excellente restaurant van
gisteren is het slechts vijf minuten wandelen.
Terug in het pension is er tegen alle verwachting in nog ruim parkeerplaats. Een deel van
de gasten is ofwel reeds terug naar huis ofwel staan die er nog aan te komen. Het wordt
helaas de tweede optie: rond één uur komt een kudde Duitsers naar boven, sommigen
nadrukkelijk zwijgend, anderen nog nadrukkelijker gedempt fluisterend. Krakende treden
en kreunende vloerplanken laten achter zich een spoor van slapeloosheid. Alle zin in
Wein, Weib und Gesang is er meteen uit.

Zondag 24 mei 2009
Ik heb een goede nachtrust gehad, maar het was niet deze nacht. Vandaag vervroegd
ontbijt want om 10 uur al hebben we afspraak in Ehrenfriedersdorf voor een ondergronds
bezoek aan een oude tinmijn. Bij het afscheid uit het pension worden we nog hartelijk uitgewuifd met “auf Wiedersehen”, “kommen Sie bald wieder” und so weiter, und so weiter.
Het wordt zelfs een beetje gênant: ik denk niet dat mijn voorouders hen in 1918 en 1945
even vriendelijk uitgeleide hebben gedaan – maar toen zijn ze wel even langer dan drie
nachten gebleven.
Ehrenfriedersdorf ligt op zowat dertig kilometer in vogelvlucht, maar als de vogel moet rijden wordt dat dubbel zo ver. Over de Silberstrasse B101 gaat het richting Annaberg (jawel, van het nikkelarsenaat annabergiet !) door de uitlopers van het Ertsgebergte. In de
stralende zon ziet het landschap er bekoorlijk uit: geen echte bergen, maar eerder een Ardeneske aaneenschakeling van glooiende velden en bossen met hier en daar een verloren dorp tussen. We vinden de mijn zonder veel problemen. Vanuit de hoogte zie je beneGeonieuws 34(8), oktober 2009
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den in de groene vallei het dorp (lokaal houden ze het bij stad) liggen : een reeks pittoreske oude huisjes rond een kerkje met knal daar tussenin enkele DDR huizenblokken type
Luchtbal, Merksem. Als architecturale combinatie wel heel gedurfd maar daarom toch nog
niet mooi. Het wordt even wachten voor we de mijn in kunnen. De vrouw aan de kassa
komt ons om de vijf minuten vertellen dat we straks worden opgehaald voor de rondgang:
ze vertrouwt die meute vreemde snuiters blijkbaar niet helemaal en is bang dat we zonder
gids op ons eentje de ondergrond zullen intrekken. Sinds de voorbije 24 uren heeft waarschijnlijk niemand van ons enige nieuwe levensbedreigende ziekte opgelopen - de vragenlijst van gisteren nog eens doorlopen heeft dus weinig zin. Guido is wel zichtbaar ontgoocheld dat hij zijn Feldwebel-act niet nog eens mag opvoeren.
Uiteindelijk is het zover: ingepakt in overalls, gummilaarzen, helm en voorzien van een
lamp waarvan ik vrees dat de batterij het einde van de tocht niet haalt, melden we ons
aan in het lifthuis. Daar worden we gemonsterd door de liftmachinist: een jonge snuiter
met veel bravoure en een omgekeerd evenredige intelligentie – je weet wel, een van het
soort dat er prat op gaat dat hij de legpuzzel kan oplossen in twee weken terwijl er op het
deksel van de doos nochtans duidelijk “van 3 tot 7 jaar” staat aangegeven. Hij geeft ons
een (toch ogenschijnlijk) zeer technische uitleg over “zijn” lift in een ratelend Duits dat
waarschijnlijk alleen door de lokalen daarginds wordt begrepen, daarbij meermaals over
zijn eigen woorden struikelend. Ik vrees al voor een herhaling van het fiasco van gisteren
– tot zich een man aanbiedt die zich in een zeer behoorlijk en verstaanbaar Duits voorstelt
als onze gids voor de volgende twee uren. Hij opent zijn betoog met de weinig geruststellende mededeling dat voor ondergrondse mijntochten een “Verlust bis zehn Prozent” door
de directie als aanvaardbaar wordt beschouwd. Mij maakt hij daarmee nochtans niet
bang: ik heb ooit “Statistics for Dummies” doorgenomen en ik weet bijgevolg dat als elke
tiende man er afvalt we niets hoeven te vrezen, want we zijn maar met z’n achten.
Met de lift dalen we eerst honderd meter, tot op de tweede “Sohle”: de mijn is wel 351 meter diep, maar alles daaronder staat nu onder water. Het eerste deel van het bezoek gaat
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door de modernere mijn die gesloten werd in 1990. Hier werd voornamelijk tin gewonnen
uit de twee verschijningsvormen van cassiteriet die hier voorkomen : tweelingkristallen
van het viziertype in kwartsaders en houttin, een botroïdale vorm die colloïdaal in het
ganggesteente gedispergeerd is. Het erts werd ter plaatse aangerijkt tot concentraten van
zo’n 40 procent en dan naar de smeltovens in Freiberg gestuurd. Alle ganggesteente
werd ter plaatse terug in de uitgeputte gangen gestort. In mindere mate werden ook wolfram (uit wolframiet) en arseen (uit arsenopyriet) gewonnen.
Het bezoek is zó georganiseerd dat je te voet door de mijngangen van de ene naar de andere stand trekt, waar je dan met behulp van allerlei didactisch materiaal een gedegen uitleg krijgt over één of ander praktisch aspect van mijnexploitatie. Daarbij horen ook live-demonstraties met allerhande machines die hier nog ten bate van de bezoekers in operationele stand-by worden gehouden. Alles wordt aangedreven door perslucht: samen met het
kloppen, het boren en het schuren van metaal op metaal zorgt dat voor een hels kabaal.
Het leven van een mijnwerker was voorwaar geen sinecure: bij het contact van een ratelende boorkop met het gesteente worden plaatselijk geluidsniveaus gehaald van meer
dan 110 decibel. Ik begrijp niet dat – zelfs mét gehoorbescherming – een mijnwerker na
jaren in dergelijk lawaai sowieso nog kòn horen. Verder leidden intense trillingen veroorzaakt door handbediende booraggregaten in veel gevallen tot blijvende gewrichtsschade.
Inademen van fijnverdeeld kwartsstof tenslotte resulteerde in veel gevallen in silicose –
zeg maar de ouderwetse stoflong – mét tegelijkertijd verhoogde kans op tuberculose en/of
longkanker. Stoflong is de oudst bekende beroepsziekte van de longen, waartegen geen
specifieke behandeling bestaat: eens je het hebt tast het je longen geleidelijk verder aan
tot je uiteindelijk verstikt… Boren met een waternevel kon de lokale blootstelling aan fijn
stof wel sterk reduceren - en was als dusdanig verplicht - maar dat was dan weer niet erg
populair want het ging ten koste van je boorrendement. Bedenk daarbij dat een mijnwerker niet betaald werd per uur aanwezigheid, maar per uitgegraven meter gang of per ton
gedolven erts, al naar gelang de situatie!
En wat de werkveiligheid betreft, na meer dan dertig jaar in de chemische industrie en een
even lange (en terechte!) indoctrinatie in bedrijfsveiligheid rijzen mijn haren zowat ten berge bij wat ik nu te zien krijg. Ik snap niet hoe kompels het klaarspeelden om - al is het
maar één shift lang - vol te houden zonder ergens te worden geplet, gemangeld, bedolven, gebroken of wat dan ook je voor tenminste zes maanden naar het ziekenhuis of finaal naar het kerkhof verwijst. Vooral het beeld van de gids blijft mij bij, staande op de
treeplank van een zich automatische voortbewegende boorbatterij met maximaal veertig
centimeter vrije ruimte tussen machine en de ruwe rotswand… Hopelijk gaat mijn exwerkgever in de nabije pakweg 5 jaar niet de mijnexploitatietoer op want met hún veiligheidsvoorschriften zouden ze na een jaar nog geen halve meter diep zitten en komt zo op
den duur mijn brugpensioen danig op de helling te staan. Volgens de gids is mijnwerker
een roeping: je bent het of je bent het niet, je kunt het niet worden. Ik ben in alle geval blij
dat ikzelf de roeping mis. Mij hebben ze altijd voorgehouden dat je moet tevreden zijn met
wat je hebt, maar ditmaal zal ik voor één keer wel tevreden zijn met wat ik niet heb.
Ons bezoekerspubliek is het zo onderhand al gewoon geworden dat elke uitleg van de
gids hier voorafgegaan wordt door onaangekondigd, luid live-kabaal dat je de stuipen op
het lijf jaagt, en als de man resoluut op de stand “Sprengstoffe” afgaat duiken we dan ook
allemaal onwillekeurig weg. Nochtans stelt hij zich hier tevreden met een bandopname in
plaats van met “the real thing”. Explosieven – met name buskruit - werden pas gebruikt
vanaf 1705. Alle arbeid daarvóór was manueel, met uitzondering van het occasionele
“Feuersetzen” waarbij in een mijngang een houtvuur werd ontstoken teneinde na het terug
afkoelen scheuren in het gesteente te laten ontstaan (of alternatief de hele boel te laten
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instorten, maar dat was dan meestal niet echt de bedoeling). In meer recente tijden werd
vooral ammoniumnitraat gemengd met diesel gebruikt, wat goedkoop en (relatief) veilig
was. Een goede tip: een elektronische ontsteker mag niet gebruikt worden op minder dan
200 meter diepte, zoniet kan die bij een bovengrondse bliksemontlading wel eens spontaan afgaan met alle gevolgen van dien. Al bij al een interessant weetje dat wellicht empirisch tot stand is gekomen: de eerste ontdekker ervan zal het wel niet navertellen.
Zo komen we aan bij het oude mijngedeelte, waar zilver werd ontgonnen vanaf het begin
van de vijftiende eeuw. Mijnwerkers werden toen niet erg oud: je carrière begon bij acht
en was gemiddeld op je vijfendertigste afgelopen. Je verdiende niet slecht: elf Groschen
was relatief veel, maar daarvan gingen er sowieso al acht naar de olie voor je mijnlamp –
die je zelf moest bekostigen. Het was héél hard werken en als je soms al eens met je hamer op je duim sloeg dan mocht je vooral niet vloeken: als een voorman dat hoorde werd
je op staande voet ontslagen en kon je in geen enkele mijn in de omtrek nog werk vinden.
God had immers alle ertsen hier verzameld en bovendien liet hij ook nog eens toe dat die
door mensen werden ontgonnen: hem vervloeken was zowat het toppunt van ondankbaarheid en zou onvermijdelijk ongeluk over de mijn brengen. Probeer dat de dag van
vandaag maar eens als geldige reden voor ontslag aan de vakbond te verkopen. Vrouwen
werden ondergronds strikt geweerd – ook dát zou niet te overzien onheil brengen.
We worden verzocht in een klein spoortreintje te stappen en te zorgen dat daarbij alle lichaamsdelen die je niet echt kunt missen binnenboord worden gehaald en gehouden. Het
gaat rakelings langs de rotswand, tot vlakbij een plaats waar een kopij van een waterwiel
werd gebouwd. Van het origineel werden brokstukken gevonden: het dateert uit 1540, had
een diameter van vier meter, diende voor verluchting en waterafvoer en werd beschreven
door Agricola.
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Een moment van meditatie
voor Guido : het museum
van Ehrenfriedersdorf.

Terug het treintje in en de
lift naar boven. Onderweg
legt de gids uit dat hier
momenteel
nog
een
sanatorium is : de nagenoeg stofvrije lucht, een
constante
temperatuur
van 8°C en een relatieve
vochtigheid van 100%
zouden een helende werking hebben. Zijn dochter
is er tijdens de DDR-jaren
in behandeling geweest
en het zou haar definitief
van haar astma hebben
afgeholpen. Op onze obligate vraag of hier uranium werd gevonden is het antwoord eens
te meer een nadrukkelijk nee. We hebben ondertussen al wel geleerd dat men in het huis
van een gehangene liever niet over een koord spreekt, maar dit begint toch eerder op
collectief geheugenverlies te lijken.
Nog de laarzen afspoelen en daarmee is het bezoek afgelopen. Het was in alle geval
stukken beter dan dat van gisteren. Ik heb een pak bijgeleerd en vond het zéér de moeite:
ik ben zo ongeveer klaar om in mijn achtertuin – mocht daar ooit iets anders te vinden zijn
dan onkruid - een eigen mijnoperatie te starten. Annex de mijn is er ook nog een museum
met nagenoeg uitsluitend stukken die hier ter plaatse werden gevonden. Vele daarvan zijn
van een uitstekende kwaliteit, maar ze verkeren nog zonder uitzondering “in hunnen eigenen natuurlijken staat”: buiten afspoelen van het vuil werd niet de minste poging ondernomen om minder esthetische begeleiders te verwijderen. Ik zou ze dolgraag verwelkomen
in mijn eigen collectie, maar dan wel na ze hier en daar een badje met zoutzuur of dithioniet te hebben gegeven.
En zo zit ons formele programma er definitief op. Nog even afscheid nemen van iedereen
en om 13.30 gaat het weer huiswaarts, on the road again. Het eerste gedeelte van de terugreis gaat vlot en snel, maar dan besluit ik om God weet welke reden het advies van
mijn GPS om langs het noorden om te rijden te negeren. Dat moet zo ongeveer het onzaligste idee zijn geweest zijn sinds ergens in juli 1888 Alois aan Klara Hitler vroeg of ze zin
had “zum bumsen” (ik hou hier opzettelijk de Duitse terminologie aan met het oog op
eventueel meelezende kinderen): ik rij mij muurvast in een immense stilstaande file. Wanneer ik dan uren later toch naar het noorden kan uitwijken (ik dacht de dame van mijn
GPS nog even te horen grinniken) heeft de file ondertussen ook daar al toegeslagen. In
wat volgt krijg ik zowat alle Staus en Stockendes Verkehr van heel Duitsland over me
heen en rol ik na een omweg van een paar honderd kilometer rond 22.30 België terug binnen. Ik heb geen zin om hier nog meer details bij te verstrekken want dan komt het hele
trauma weer naar boven.
Terug thuis om 23.30. Op dat uur van de avond moet ik niet veel Wein, Weib und Gesang
meer verwachten – op onze leeftijd stelt ons beider Rock & Roll gehalte na 20.00 niet veel
meer voor (*). Ik hou het vandaag dan maar voor bekeken, echter niet zonder voor het
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slapengaan nog even de Heer op mijn blote knieën te bedanken dat hij mij bij de MKA
heeft laten aansluiten (alhoewel hij mij telkens weer het lidmaatschap zélf laat betalen, de
krent – sorry : de Krent). Ik raak er steeds meer van overtuigd dat alle mannen verzamelaars die niet zijn aangesloten gewoonweg brute pech hebben. Ik bid voor hen, dat zij
vooralsnog het Licht zouden mogen zien.
(*)

na proeflezen door mijn echtgenote – u dacht toch zeker niet dat ik zomaar van alles in een
internationaal gerenommeerd tijdschrift kan laten publiceren zonder haar imprimatur ? – laat
die mij weten dat ik er beter aan doe hier uit eigen naam te spreken: ik neem dat dus terug,
mijn R&R gehalte dus.

The making of...
We zijn onze lezers nog een verklaring schuldig voor de twee pijlen op p. 170 en 171 in
het vorige nummer.
De pijlen wezen namelijk naar een van de belangrijkste gereedschappen die de auteur
van dit artikel met overgave hanteert : een heel onopvallend (hoewel... ?) minuscuul notaboekje met bijhorende balpen. Constant worden alle activiteiten, uitspraken, bedenkingen,
reacties, commentaren in telegramstijl genoteerd. Het is zo'n beetje de backup van het
geheugen van onze auteur. Reeds na de MKA-reis naar Marokko twee jaar geleden is dit
notaboekje berucht geworden, want het gevolg is dat geen enkele uitspraak, intelligent of
minder intelligent, van iemand uit het gezelschap ooit kan vergeten worden... het staat
voor eeuwig opgeschreven. Een goede raad voor ieder die met de MKA op excursie gaat :
je hebt het recht om te zwijgen... alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden . Een
verwittigd(e) man/vrouw is er twee waard...
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