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❑ Vrijdag9 oktober 198 7
Maandelijkse vergadering in het lokaal van de H .B .K ., Lang e
Lozanastraat 250-258 te 2000 Antwerpen .
19 .00 h : gelegenheid tot transakties, raadplegen van de biblioteek, identifikaties, afspraken voor exkursies ,
aanbod van de maand (sideriet-XX van Spanje, en al s
extraatje oude goudsmeltkroesjes) .
20 .15 h : voordracht met dia's en demonstraties doo r
de heer M . DE CORT
ove r
"Radio-aktiviteit en mineralogie "
De heer M . De Cort is ingenieur bij Controlatom, he t
organisme dat in België o .a . de radio-aktieve bronne r
en straling-producerende intrumenten kontroleert .
U krijgt dus gegevens van een specialist-ter-zake !
Q Zaterdag 10oktober 198 7
Vergadering van de werkgroep EDELSTEENKUNDE in het lokaa l
Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen, van 10 tot 12 h .
Agenda : vervolg van vorige vergadering over eenvoudig te bepalen kenmerken . Loupe, pincet en zelf meegebracht stenen zij n
welkom . Ook de nieuwkomers zijn welkom . Wie wat moeite heef t
om te volgen helpen we graag op weg .
❑ Zaterdag17 oktober 198 7
Exkursie naar de beroemde fosfatenvindplaats BLATO N
(Henegouwen) . Het aantal deelnemers wordt strikt beperkt to t
20 . Inschrijving vóór 9 oktober 1987 (schriftelijk !) met opgave van naam, adres, geboortedatum en lidnummer bij de hee r
L . Van Goethem, Boterlaarbaan 225, 2100 Deurne .
Samenkomst om 9 h stipt aan uitrit 29 van de autoweg TournaiMons op de eerste gereglementeerde parkeerstrook in de richtin c
van Péruwelz .
Indien mogelijk wordt 's namiddags nog een groeve bezocht .
Q Zaterdag24 oktober198 7
Inleidingsles mineralogie in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen .
Lesgever : H . Dillen
Vooral nieuwelingen zijn op deze vergadering welkom . Ze kunnen er met al hun vragen terecht . Daarnaast zal een en ande r
worden uitgelegd over het organiseren van de mineralenverzameling .
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BERCHEM . Zaal Aphrodite, Alpheusdal-complex, Filip Williotstraat 22 .
12-18 h . Ruildag voor fossielen . Toegang gratis ,
1n1 . : de heer J . Geys, Jan Moarkensstraat 24, 2600 Berchem .
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mineraal van de maand
sideriet

p . de stroope r

Fig . 1
Driehoeksdiagram van het systee m
Mn-Mg-Fe-carbonaat . Elk stipj e
geeft een analyse uit de literatuu r
weer (naar R .J . Reeder et al . ,
Rev . in min . 11, " Carhonates " ) .

rhodochrosie t
MnC1,

(Fe,Mn)C0 3

h1, Cp,

(Fe,Mg)CD 3
magnesiet

" breunneriet "

sideriet

Sideriet, een carbonaat met als formule FeC03 heeft, net zoal s
het verwante calciet, een trigonale (rhomboëdrische) kristal struktuur .
Er bestaan isomorfe reeksen tussen sideriet en magnesiet ,
MnC0 3 . Mg-houdende
sideriet, (Fe,Mg)C0 3 wordt wel eens breunneriet genoemd .
Verder kan sideriet ook wat Ca, Zn, en zelfs Co bevatten .
MgCO 3 en tussen sideriet en rhodochrosiet,

De splijting volgens €10111

is perfekt, en de breuk is oneffe n

tot schelpachtig . De hardheid kan variëren van 3 .5 tot 4 .5 i n

de schaal van Mohs . De densiteit is ongeveer 3 .8 .
Sideriet is soms bijna kleurloos tot wit, maar meestal asgrijs ,
geel- tot groenachtig grijs, olijfkleurig, bruinrood tot chocoladekleurig, en soms ook donker zwartbruin .
Het mineraal is soms doorschijnend en vertoont een glasglan s
die in sommige aggregaten eerder naar een parelmoer- of zijdeglans kan neigen .
De rhomboëdrische kristallen zijn soms gebogen ; men spreekt
dan van zadelvormige kristallen . Eerder zeldzaam zijn tabulair e
prismatische en skalenoëdrische kristallen . Sideriet vormt oo k
massieve aggregaten, met soms botryoidale of globulair e
vormen . Tweelingvorming komt slechts heel zelden voor, dit i n
tegenstelling tot calciet .
Het is een belangrijk gangmineraal in diverse ertsafzettingen ,
en een bestanddeel van talrijke ijzerertsen . Vroeger wer d
sideriet als erts op zichzelf ontgonnen, zelfs op vrij grot e
schaal, in streken waar rijkere ertsen niet voorkwamen, zoal s
bv . in Thiringen, Frankrijk en Groot-Brittannië . Zo ook ron d
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Fig . 2
Enkele siderietkristallen va n
diverse vindplaatsen .

Aguilas, Spanje, waar zelfs zilverhoudend sideriet werd ontgonnen .
Het is een tamelijk verbreid mineraal . We zullen hier slecht s
enkele vindplaatsen vermelden die voor prachtige specimens i n
de verzamelingen hebben gezorgd .
In de goudmijn Morro Velho, in de staat Minas Gerais, Brazilië ,
komen prachtige groepen voor met pyrrhotiet- en doorzichtig e
kwartskristallen .
Ook bij Allevard, Isère, Frankrijk, waar eveneens goud gewonnen werd komen mooie siderietkristallen voor met kwartskristallen, en soms gedegen goud . In dezelfde streek, in La Mure ,
komen grote olijfkleurige discusvormige kristallen voor me t
eropgegroeide dubbel beëindigde kwartskristalletjes .
In de beroemde wolfraammijnen van Panasquiera, Portugal ,
treden mooie associaties op van hibneriet met sideriet e n
kwartskristallen .
Mooie siderietkristallen werden ook gevonden in het Andesmijngebied in Bolivië .
De als mineraal-van-de-maand aangeboden specimens zijn afkomstig van de Sierra de Almagrera, Almeria, Spanje . Voor een verdere beschrijving verwijzen we naar het hoofdstuk "Huidig e
mineralenvondsten" in het artikel "La Uni6n, Minera y Cantaora "
Het betreft zwartbruine rhomboëdrische kristalletjes op ee n
grijs schistgesteente .
Een toemaatje : goudsmeltkroesje s
Als bijzonderheid zijn er buiten het mineraal van de maand oo k
goudsmeltkroesjes te verkrijgen .
In toenemende mate worden in de Verenigde Staten (maar ook
elders) door mineralenliefhebbers zaken verzameld die me n
"mining memorabilia" noemt : mijnlampen en gereedschap, smeltkroesjes, goudweegschalen, zelfs lege kisten waar explosieve n
voor de mijnbouw in verpakt waren .
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Fig . 3
Smeltkroesjes van de goudmij n
Rodalquilar, Almeria . Het grootst e
afgebeelde kroesje is 4 cm hoog .
Verzameling P . De Stroopar .
Deze voorwerpen vullen niet alleen de mineralenverzameling aan ,
maar men gebruikt ze ook om de mineralenkamer een authentiek e
sfeer te geven . We zouden ze in het Nederlands mijnrelieke n
kunnen noemen, of meer algemeen van industriële archeologie .
De kroesjes in kwestie zijn afkomstig van de Spaanse goudmij n
Rodalquilar in Almeria . Deze goudmijn was tot in de jare n
dertig de grootste goudmijn van West-Europa, en is nog steeds ,
zelfs in verlaten toestand, een bezienswaardigheid met haa r
enorme cyanidetanks en slibafzettingen .
Deze zijn ontstaan door de enorme hoeveelheden slib die me n
uit de tanks de vlakte in liet lopen, nadat het cyanide d e
goudpartikeltjes aan het gemalen erts had onttrokken .
Dit procédé was in die tijd nog niet zeer efficiënt, en he t
slib bevat nog steeds wat goud . Bij een recent bezoek aan d e
mijn viel op dat er een kruisvormig tracé in de slibvlakte wa s
uitgegraven, mogelijks in een poging om dit afval te verwerken .
Echte goudspecimens zijn er hier niet te vinden . Het goud is z o
fijn verdeeld in het gesteente dat het zelfs niet zichtbaar i s
met de loupe .
De kroesjes worden "kupel" genoemd . Ze worden met vele tegelijk, en elk voorzien van een kleine hoeveelheid materiaa l
waarvan het gehalte aan edel metaal moet worden bepaald ,
in rekjes geplaatst en in een oven verhit . Het goud blijft da n
als een zuivere parel achter, terwijl de overige stoffen vervluchtigen of door het materiaal van het kroesje zelf worde n
opgeslorpt .
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1APENDIX

Wanneer een mineraal uit twee of drie verschillende komponenten bestaat, die in willekeurig e
verhoudingen kunnen voorkomen, dan kan men alle mogelijke samenstellingen weergeven in ee n
zgn . driehoeksdiagram . De interpretatie ervan is niet zo ingewikkeld als het lijkt !
Elke zijde van de gelijkzijdige driehoek stelt een as voor langs dewelke één van de dri e
komponenten evolueert van 0 naar 100 % (en de andere langs dezelfde as uiteraard van 100 naa r
0 %, en de derde is langs deze as steeds = 0) .
In het voorbeeld zijn de 3 mogelijke 1 :1-verhoudingen aangeduid (d .w .z . telkens 50 % va n
2 komponenten} .
Ook analyses waarin alle drie de komponenten voorkomen kunnen weergegeven worden, maar da n
als een puntje binnen de driehoek . Als voorbeeld geven we een denkbeeldig mineraal weer, me t
als formule (Fe,Mn,Mg)C03 , of (FeCO 31 MnCO 31 MgCO 3 ), met respektievelijk 60 % FeCO 3 , 30 %
MnCO 3 en 10 % MgCO3 .
In het weergegeven driehoeksdiagram, dat werd opgesteld na een uitgebreide literatuurstudie ,
stelt ieder puntje de samenstelling voor van een Fe,Mg,Mn-carbonaat dat ooit in de natuu r
werd gevonden (en geanalyseerd) .
Wat kan men uit dit diagram nu zoal afleiden ?
Tussen FeCO 3 (sideriet) en MgCO (magnesiet) bestaat een volledige isomorfe reeks (véé l
3
puntjes langsheen deze lijn) . Mengkristallen (Mn,Mg)CO3 werden nog nooit gevonden (géén punt jes langs deze lijn) . Rhodochrosiet bevat meestal minder dan 10 % MgCO en/of FeC ❑ , en is du s
bijna altijd vrij zuiver . Sideriet daarentegen bevat vaak een paar tientallen procen t
MgCO 3 en/of MnCO 3 .
Uit de meetkunde kun je afleiden dat de som van wat je op de drie assen (zijden) aflees t
steeds 100 % is (en dat hoort natuurlijk ook zo te zijn !) .

la union
LA UNION,

0

p. de stroope r

MINERA Y CANTACR A

Inleidin g
Een Columbia langspeelplaat draagt bovenstaande titel, en i s
merkwaardig omdat ze werd uitgebracht onder de auspiciën van
een Spaans stadsbestuur . De stad in kwestie is La Uni6n, gelegen in de provincie Murcia op 11 km van de oude havenstad
Cartagena . Cartagena was in de Romeinse tijd en ook reed s
vroeger een belangrijke verschepingshaven voor zilver en lood
uit het nabije en verdere binnenland van Spanje . La Unión
daarentegen kende haar bloei vanaf 1868 en rond de eeuwwisseling, toen de omringende bergketens een ware stormloop op gan g
hadden gebracht van avonturiers, mijnwerkers uit andere minde r
lonende gebieden, skrupuleuze en minder skrupuleuze zakenlieden, kortom, toestanden zoals in de Far West, zodat het gebied
ook wel het California van Spanje werd genoemd .
De toerist die nu het gebied doorkruist kan zich nog nauwelijks voorstellen welke sfeer er in die tijd moet geheers t
hebben . Naast nog enige aktiviteit in de onmiddellijke omgeging van La Uni6n en in de nabije Sierra de Cartagena ligt het
gebied er nu verlaten bij, met als stille getuigen letterlij k
duizenden verlaten mijnschachten, restanten van smeltovens e n
andere gebouwen, en in augustus het "Festival Nacional de l
Cante de las Minas", waarbij we weer terug zijn bij bovenvermelde plaat .
Op deze plaat zijn enkele van de zangers samengebracht di e
prijzen wonnen op het festival voor hun voortreffelijke vertolking van de traditionele mijnzangen van het gebied . Zij zingen
over het lief en leed van het ondergrondse en bovengronds e
leven, zelfs de ontgonnen ertsen en metalen worden vermeld ,
het ontdekken van nieuwe aders, en de gevaren en ongelukke n
die gebeuren bij het maken van boorgaten en het plaatsen va n
springstof .
Deze "Cantes de Levante " of "Cantes Mineras" maken deel ui t
van de Spaanse flamencomuziek, en op bredere schaal sluite n
zij aan bij de zang- en muziektraditie zoals die in vele landen in mijngebieden voorkwam, bv . in de goudzoekerskampen va n
California en Brazilië, en in de hoge Andes mijngebieden va n
Bolivië en Chili .
Na de eeuwwisseling viel de mijnbouw rond La Unio n
stil, en was deze zangtraditie zo goed als uitgestorven, maar
een initiatief van het stilaan heroplevende La Uni6n van d e
jaren zestig bracht een bewustwording en hernieuwde opbloei ,
niet meer in de mijnwerkerskroegjes zoals weleer, maar op he t
podium . Het "Festival Nacional del Cante de las Minas " , i n
augustus elk jaar is uitgegroeid tot een nationaal muziekgebeuren, en garandeert het voortbestaan en de kroniek van ee n
rijk mijnbouwverleden .
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Fig . 1
De " Mercado Publico " , een prachtig fin de siècle gebouw en podiu m
voor de Cantes Mineras .

0

Situering en geologi e
La Uni6n is slechts één centrum in een veel groter mijngebie d
dat zich uitstrekt doorheen de Spaanse provincies Murcia e n
Almeria . Van noord naar zuid omvat het gebied de ganse kuststrook van Cabo de Palos tot Cartagena, met ertussenin in het
binnenland La Union en Portman aan de kust, de zone rond Mazarron, vanaf Mazarron langs heel het kustgebied tot Aguilas ,
en vanaf Aguilas overgaand in de provincie Almeria de zogenaamde Sierra de Almagrera .
Waar deze Sierra wordt afgesloten door de Rio Almanzora die e r
in zee uitmondt, eindigt onze reis . Daarmee eindigt echte r
niet de ertsontginning . Het meer zuidelijk gelegen gebied va n
Cabo de Gata telt ook veel mijnen, in het gamma van ijzer tot
goud ! Maar het gebied van de Sierra de Almagrera tot Cabo d e
Palos vormt een soort gelijkvormig metallogenetisch gebied, met
de nadruk op zilverhoudend looderts (galeniet) en nevenprodukten zoals carbonaten (o .a . cerussiet) . Hiertoe zullen we on s
dan ook beperken in deze verhandeling .
De geologische geschiedenis van het gebied is zeer kompleks .
Vooral de oude geologische formaties van het primair, en de
meer recente van het tertiair zijn van belang geweest voor de
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vorming van mineralen . Bij het einde van het paleozoicum hadde n
zich reeds grote ertslichamen en aders gevormd, zoals galenie t
en sfaleriet in vulkanische gesteenten, en ter afsluiting i n
het trias ijzerertsafzettingen in kalkgesteenten . In daaropvolgende periodes van intens metamorfisme werden door de inwerking op elkaar van diverse gesteenteformaties nieuwe mineralen gevormd .
Tenslotte in de (geologisch gezien) recente tijdvakken van he t
mioceen en plioceen waren er opeenvolgende periodes van hevi g
vulkanisme . Bestaande afzettingen werden hierdoor nog aangerijkt, en nieuwe werden gevormd, met ertsen van ijzer, lood ,
zink, tin en koper .

0

Historiek en oude mijnbou w
De geschiedenis van Cartagena gaat verloren in de nevels de r
tijden . Legendes vermelden een Griekse prins, Teukros, half broer van Ajax als stichter van de stad . Meer geloofwaardig e
overleveringen hebben het over een nederzetting Mastia op di e

plaats, gebouwd door een volksstam die zich Mastiëners noemde n
De geschiedenis wordt pas duidelijker als de Karthager Hasdrubal er aan land gaat en er in 223 voor Christus een echte stad
met aanzien opbouwt, die hij Quart Hades noemt, wat Nieuw e
Stad betekende_ Alhoewel er wellicht reeds in de vroegst e
tijden ertsen in het gebied werden ontgonnen door inheemse be-

volking of Griekse kolonisten, ontgonnen pas de Pheniciër s
zilverhoudend looderts op grote schaal, en dit reeds vana f
500 voor Christus volgens de historische auteur Polybius .
Bij de uitgebreide recentere mijnaktiviteiten die begonnen i n
de vorige eeuw, brak men dikwijls in zulke oude gangen door ,
die men definitief kon situeren als Phenicisch door aangetroffen munten en oud mijngereedschap . Ook sommige metaalslakheuvels worden aan die periode toegeschreven .
In 209 voor Christus veroverden de Romeinen (Publius Corneliu s
Scipio) het gebied op de Karthagers, en met hun gebruikelijk e
energie (zie bv . ook de kwikzilvermijnen van Almadén) ginge n
die nog grootscheepser tot ontginning over van de werkelij k
enorme ertsvoorraden . Zowel in galerijen (tot 300 meter diep ? )
als in grote dagbouwexploitaties, naargelang van de omstandig-

heden, werden zowel door slaven als door betaalde werkkrachte n
ertsen ontgonnen .
Lood en zilver werd in de vorm van staven van 30 en 35 k g
verscheept vanuit Carthago Nova, zoals de Romeinen de sta d
hadden omgedoopt, naar de Italiaanse havens Puteoli en Ostia ,
die het'dichtst bij Rome lagen . De grootste produktie werd bereikt in de periode vanaf de Romeinse verovering tot he t
einde van de eerste eeuw na Christus . Met hun dikwijls moderne
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Fig . 2
Geologische situering van het gebied .

aanpak verleende de Romeinse Staat ook koncessies aan partikuliere ondernemingen, naast de officiële mijnbouw onder staatsbeheer .
Na de Romeinen en doorheen de woelige Spaanse middeleeuwen me t
Moorse bezetting, gevolgd door herovering door de katoliek e
koningen, schijnt er niet veel mijnbouw meer te hebben plaatsgehad ; er zijn althans geen bekende historische bronnen di e
er melding van maken . Is het gebied ontvolkt geraakt door de
vele interne oorlogen, was het te dor geworden voor bewoning ,
wie zal het weten ? We mogen niet vergeten dat het eens ee n
zeer bosrijk gebied was, maar tijdens de honderden jaren durende Romeinse periode is de ganse woudstand weggehakt om t e
dienen als stutbalken voor de ontelbare mijnschachten .
Ook de stad cartagena zelf kende slechte tijden . Vandalen e n
andere Germaanse stammen hielden er lelijk huis in de tweede
en derde eeuw, en in 555 landden er Byzantijnen die de stad
bezet hielden tot 615 . Toen werd de stad bijna volledig verwoest door de Westgoten . Pas onder Moorse bezetting en na de
bevrijding in 1245 door Fernando III van Castilië bloeide z e
stilaan weer op . Als er in de streek nog erts werd ontgonne n
op grotere schaal mogen we veronderstellen dat dit onder de
Moorse heerschappij zal geweest zijn .
De Moren waren ook nogal aktief in de mijnbouw .
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Moderne tijd en nieuwe mijnbouwperiod e
De ertsaders moesten in de ware zin herontdekt worden, en di t
gebeurde in 1838 of 1839 in het meest zuidelijk gelegen dee l
van ons beschreven gebied, in de Sierra de Almagrera . Het wa s
hier, aan de voet van de sierra waar een rustige landbouwgemeenschap leefde dat een eenvoudige arbeider, An drés L6pe z
Pérez opschudding bracht doordat hij op een van de bergen i n
de omgeving een rijke ertsader aan de oppervlakte had aangetroffen .
Binnen enkele jaren was het ganse gebied in volle bedrijvigheid ,
nadat de ontdekking van de fameuze "FilDn del Jaroso", waarnaa r
het ijzersulfaat jarosiet, KFe 3 (S0 4 ) 2 (OH) 6 werd genoemd, de
start had gegeven .
Mijnwerkers kwamen massaal afgezakt uit verderaf gelegen gebieden waar de glorieperiode voorbij was, zoals de Sierra de Gádo r
(eveneens in Almeria), en de kopermijnen van Linares in de provincie Jaén .
Aanvankelijk gebeurde een eerste bewerking van de ertsen " a
bocamina" (bij de opening van de mijn) . Vrouwen en kindere n
hielpen mee bij het sorteren van het door de mannen uitgehakt e

erts . Een ganse reeks apparaten stond opgesteld bij de mijnuitgang, waaronder schudtafels en toestellen waarbij van wate r
en middelpuntvliedende kracht gebruik werd gemaakt om waardeloos gesteente en zand te scheiden van het erts .

Er waren ook stoommachines . Verschillende types van sorteertafels werden na 1849 ingevoerd uit Amerika, waar de ontdekkin g
van het Californische goud had geleid tot het ontwerpen va n
ingenieuze apparatuur . Door het ontbreken van hout voor stutbalken (de Romeinen !) werd in de gangen op zeer vernuftig e
manier waardeloos uitgehakt gesteente benut, los op elkaar gestapeld als onderstutting .
Kinderen van 8 tot 14 jaar moesten het losgehakt ertshoudend e
gesteente in manden naar buiten dragen door de smalle en labyrintachtige gangen . Pas vanaf 1860 kwam binnen en buiten d e
mijnen een spoor met wagonnetjes in gebruik .
Voor het verdere vervoer waren er muilezelkaravanen daar er i n
die streken nog geen degelijk wegennet bestond . Het erts wer d
dan verwerkt tot metaal in fabrieken aan zee, zoals Aguilas e n
Cartagena .
In de Sierra de Cartagena was men begonnen de oude Phenicisch e
en Romeinse metaalslakheuvels te herwerken en men trof algau w
ook rijke nieuwe aders aan . Hoe stormachtig de nieuwe mijnbouw- periode zich ontwikkelde blijkt uit het feit dat in 1840 reed s
1200 koncessies in dit gebied waren verleend .
Een enorm probleem werd spoedig gevormd door de enorme afvalhopen, want door de zich stilaan ontwikkelende technologie werden veel grotere hoeveelheden gesteente verplaatst dan in de antieke oudheid . Weldra ontaardde de mijnbouw in de sierras ron d
Cartagena dan ook tot een ware chaos .
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Lokale mijnbaronnen leefden en gedroegen zich als echte potentaten, en daar de politieke toestand in Spanje in die tijd ook
enigszins chaotisch was, zagen andere landen, zoals Engeland ,
Frankrijk en België (1) de kans om een mooi stuk van de taar t
mee in te pikken . Zo werd bv . tussen 1860 en 1870 in het gebied
overvloedig zink-carbonaat (calamine) ontgonnen . Omdat men a l
de handen vol had aan de produktie van lood, werd dit erts zonder enige bewerking, en dus met weinig winst, naar België geëxporteerd . Men sprak van het "Vieille Montagne van Cartagena" .
Wel leverden de Europese landen een groot deel van hun gevorderde technologie om de mijnbouw te ontwikkelen . De Engelse n
legden o .a . een spoorwegnet aan voor het ertstransport . Ee n
overblijfsel daarvan kan men nog zien in Aguilas, waar al s
monument aan zee een lokomotief uit die periode staat opgestel d
Er werd echter enorm veel geld verkwist . Legers advokaten voerden eindeloos durende processen over mijn- en waterrechten van
elkaar bekonkurrerende groepen . Grote en rijkere mijnmaatschappijen kochten gewoon de naast hen gelegen kleinere koncessie s
op, niet om het erts daarvan te ontginnen, maar gewoon om e r
hun afval te deponeren .
Bij nacht was er op de terreinen een even grote klandestien e
aktiviteit . Arme lui trokken met wat primitief gereedschap e n
een olielamp de gangen in, om voor eigen rekening wat erts ui t
te hakken en zelf aan de smelterijen te gaan verkopen .
Tenslotte vormden zich regelrechte gewapende bendes die desnoods met geweld het bij dag door legitieme maatschappije n
ontgonnen erts gingen wegstelen .
Welke tol aan slachtoffers en verspild geld deze Spaanse Fa r
West heeft geëist valt heden niet meer te becijferen . Alle ongelukken die konden gebeuren, gebeurden . Vroegtijdige ontploffing van springladingen, verdrinking door het graven van nieuw e
tunnels onder oude onbekende schachten die vol water stonden ,
zoeken om toch maar iets te vinden in onstabiele oude mijngangen, valparijen in putten, er kwam geen eind aan .
De plaatselijke landbouwbevolking moest dit alles met lede oge n
aanzien . Opnieuw zoals vroeger verdween het weinige in d e
streek nog aanwezige hout, giftige gassen uit ontelbare schoorstenen zorgden voor een hoog sterftecijfer het vee stierf "de l
mal de la tierra" (van het kwaad der aarde), zoals men plach t
te zeggen, en het ganse gebied werd overdekt door afval .
In 1860 kwam de totale mijnbouw in de Sierra de Cartagen a
bijna tot stilstand doordat men gewoonweg met het steenafva l
geen blijf meer wist . Nu nog steeds geniet Portman de twijfelachtige eer een der grootste stortplaatsen van Europa van steriel mijnmateriaal te bezitten . Het ganse oude havengedeelt e
en het voorheen prachtige strand zijn erdoor overdekt . Ee n
ganse reeks reglementeringen was noodzakelijk om enigszins
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orde op zaken te stellen . Zoals dat meestal het geval is kwame n
die er pas nadat het milieu onherstelbaar verwoest was door
onverantwoordelijke, enkel op snelle winst beluste individue n
en groeperingen ,
In de ganse chaos van de mijnbouw in de Sierra de Cartagen a
kunnen we ondanks alles diverse etappes onderscheiden .
Er was een eerste periode waarin Romeinse en Phenicische metaalslakken en gangen met sukses werden herwerkt met moderner e
metodes . Toen deze tekenen van uitputting begonnen te verto nen omstreeks 1847 begon de zogenoemde "cyclus der carbonaten" .
Men ontdekte namelijk lagen cerussiet, tamelijk onzuiver, e n
met een laag metaalgehalte, maar in grote hoeveelheden e n
gemakkelijk tot metaal te verwerken . Toen ook deze lagen uitgeput geraakten begon men maar weer (d .i . vanaf 1860) aan de
herwerking van metaalslak, terwijl ondertussen rijke lagen sulfidische ertsen (pyriet) ontdekt waren, naast zink- en antimoonertsen, en nieuwe zilverhoudende galenietaders .
Temidden van al deze aktiviteit ontstond in 1868 La Uni6n doo r
de samensmelting van twee kleinere gehuchten . Weldra waren e r
8000 inwoners, in 1878 reeds 25 000, en rond de eeuwwisselin g
maximaal 30 000 .
De eerste wereldoorlog bracht een katastrofale stilstand van
de mijnen teweeg . Ze moesten bijna alle gesloten warden, omda t
de oorlogvoerende mogendheden geen bestellingen meer plaatsten .
La Union werd, ook weer in een echte Far-West-stijl, een echt e
spookstad . Na de burgeroorlog werd ze stilaan weer bevolkt ,
maar pas in 1970 bereikte men weer 13 000 inwoners .
Na de eerste wereldoorlog heeft de mijnontginning zich eigen lijk nooit echt hersteld . De Sierra de Almagrera was reeds voo r
de eeuwwisseling in verval geraakt, en steeds opnieuw opduikende projekten voor het wegpompen van de onder water gelope n
schachten leden schipbreuk door gebrek aan goede organisati e
of geld . Analoge problemen deden zich voor rond Mazarron e n
Cartagena, vooral toen na de wereldoorlog vele van deze mijne n
hadden stilgelegen .
Met wel en wee duurde de laatste mijnbouwfase tot het begi n
van de dertiger jaren, en toen keerde opnieuw de rust in . I n
onze huidige tijd is het Spaanse mijnkoncern Penarroya als enige exploitant in de plaats gekomen van de ontelbare grote en
kleine ondernemingen van de vorige eeuw .
Naast het vele geld dat zorgeloos werd rondgesmeten kan me n
thans als restanten van vroegere glorie prachtige Art Nouvea u
rijke
architektuur bewonderen in Cartagena . Gebouwd door
met
de
fin d e
mijnbaronnen, en qua schoonheid te vergelijken
zijn di t
Osylei
te
Antwerpen,
sicle architektuur van de Cogels
stille getuigen van een bewogen tijd .
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Huidige mineralenvondsten
Het is gewoon onmogelijk specifieke vindplaatsen op te sommen ,
ten eerste omdat er duizenden grote en kleinere afvalhope n
overal verstrooid liggen (in de Sierra de Almagrera allee n
al zo'n 1600 !), en ten tweede door het ontbreken van referentiepunten waarop men zich kan richten . Dorpjes zijn er in de
buurt van de vindplaatsen te weinig om als baken te dienen ,
ruines van oude mijngebouwen zijn er gewoon te veel ; de ene
vindplaats overlapt de andere als het ware .
Men heeft alleen maar nodig : een goeie fysiek en dito wandelschoenen, en dat in het geschikte seizoen_ Deze publikati e
verschijnt na de traditionele vakantieperiode, en sommig e
lezers zullen dit wellicht spijtig vinden- Dat hoeft echte r
niet, want juli en augustus zijn juist niet geschikt voor ee n
zoektocht in deze gebieden . Het is er dan ondraaglijk droog en
heet, en zo men al tot een beklimming van de sierra komt, mis t
men eenmaal boven door de hitte meestal de fut om energiek te
zoeken . Ook het najaar is te heet ; ideaal zijn de winter- o f
de vroege voorjaarsmaanden .
Men mag erop rekenen dat men er steeds een en ander vindt . He t
is dan ook alleen met dit oogmerk dat men de streek bezoek t
als mineralenverzamelaar, want er zijn in dit gebied gé n
mineralenwinkeltjes waar men zich representatieve stukken va n
het gebied zonder eigen inspanning kan verwerven, zoals da t
in Oostenrijk en Zwitserland bv . het geval is .
Men moet zelf klimmen en zoeken .
De enige winkel op dit gebied bevindt zich in Cartagena . He t
is eerder een curiosa-winkel zoals je in talrijke Europes e
steden vindt, met naast schelpen en juwelen een beperkt e
selektie van plaatselijke en buitenlandse mineralen _
Uitgangspunt voor het ganse gebied van de Sierra de Almagrer a
is het gehucht Los Lobos ("De Wolven"), genoemd naar de diere n
die er tot in de vorige eeuw voorkwamen . Naast de dorpsbar ,
waar men meestal een kleine verzameling dorpsouderen aantref t
die er de dag al pratend of kaartspelend doorbrengen, is e r
een kleine parkeerplaats . Van daaruit gaat het langs uitgedroogde rivierbeddingen (zgn . ramblas) de sierra in . De kli m
duurt zowat 1 á 2 uur . De gemiddelde hoogte boven de zeespie gel bedraagt een paar honderd meter (hoogste punt : 367 m) .
Boven de ruines van de mijngebouwen hangt er soms een t yp isch e
zwavelgeur, veroorzaakt door de verwering van sulfidisch e
ertsen . Sommige van de muurresten zullen wellicht verbazin g
opwekken, omdat ze gelijken op overblijfselen van Romeins e
tempeltjes .

F- Fig . 3
Ruïne nabij Los Lobos, Sierr a
de Almagrera, Almeria .
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Zo oud zijn ze evenwel niet . Het was de gewoonte dat de mijnwerkers met de ganse familie bij de mijn gingen wonen ;
de merkwaardige muurresten zijn overblijfselen van de bij de
woongemeenschap behorende kapellen of kerkjes .
Alhoewel we van een zoektocht in deze sierra zonder twijfe l
met mooie specimens zullen terugkeren, moeten we toch me t
enige spijt vermelden dat de verscheidenheid van de achtergebleven mineralen zeer beperkt is . Het is eerder de vormenrijkdom van enkele soorten die toelaat een mooie plaatselijk e
verzameling aan te leggen .
Zo werd bariet bv . reeds door de mijnwerkers in drie soorte n
onderverdeeld, wellicht volgens industriële kriteria . D e
auteur bekeek het eerder op mineralogische bazis en onderscheidde
- kamvormige kristallen, analoog aan die van Dreislar (Duitsland), maar dan zonder de voor die vindplaats typisch e
chalcopyrietkristalletjes ,
- zeer delikate, dunbladige kristalgroepjes (zoals i n
Roemenië, maar ook gelijkend op sommige barietspecimens va n
Fleurus in België )
- tot een netwerk vergroeide kristalblaadjes ; deze aggregate n
gelijken enigszins op de bekende geretikuleerde kristal groepen van cerussiet van Tsumeb (Namibië) .
De laatste twee types zijn zeer moeilijk uit de aangekitte
grond te verwijderen zonder beschadiging . Bij El Artea vonde n
we barietroosjes van een tedere roze kleur .
Een tweede mineraal met een grote rijkdom aan vormen is sideriet . De meeste siderietkristallen van bekende andere vindplaatsen zijn beige, lichtbruin of olijfkleurig, maar de hie r
gevonden specimens variëren in kleur van bronskleurig tot
bruinzwart, wat eerder ongewoon is voor dit mineraal .
Daardoor gelijken ze soms, behoudens de kristalvorm natuurlijk ,
op sfaleriet .
We troffen goudgele tot bronskleurige bladerige aders aan i n
massieve bariet, bruinzwarte diskusachtige kristallen, soms me t
inkepingen als tandwielen, rhomboëders, en grote botryoidal e
massa's met viltachtige grijsbruine afrondingen .
Verder vinden we in het gebied het alomtegenwoordige gips ,
eerder zelden een intakt druiventrosvormig markasietspecime n
(de meeste zijn immers verweerd en uit elkaar gevallen, vandaa r
de zwavelgeur 1), en nog minder frekwent fluoriet .
De mineralen galeniet en sfaleriet die als belangrijkste (e n
kostbaarste) ertsen ontgonnen werden zijn zo zorgvuldig doo r
de voormalige mijnwerkers uitgezocht, dat we er zelfs niet he t
geringste specimen van konden aantreffen .
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Fig . 4
Tegen elkaar aangegroeide tabulair e
barietkristallen . Sierra de Almagrera ,
Almeria . 5 .5 X 3 .5 cm .
Verzameling P . De Strooper .

Als mineralogische rariteit komt in het uiterst zuidelijk deel
van de Sierra de Almagrera, bij El Artea, andoriet voor same n
met argentietimpregnaties in gesteente . De formule van di t
zeer zeldzame mineraal is PbAgSb3S 6 en het is het meest beken d
door specimens afkomstig van Bolivië .,Op zicht is het zee r
onooglijk, alhoewel er vroeger wellicht verzamelwaardig e
stukken van gevonden zijn . In de glorietijd zouden hier ook
brokken gedegen zilver gevonden zijn tot 25 kg .
Maar voor een echt grote verscheidenheid aan mineralen begeve n
we ons nu naar het gebied rond La Union . Meer dan 80 verschil lende mineralen werden hier aangetroffen, waaronder sommig e
die de verzamelaar doen watertanden, zoals bv . anglesiet ,
leadhilliet en proustiet .
La Unión is nu niet bij uitstek het stadje waar de toerist van
droomt, maar dat geldt voor de meeste mijnstadjes . Toch stonde n
we verbaasd wanneer we ter verkenning van de lokale sfeer een
van de daar nog aanwezige typische mijnwerkerscafé's ginge n
opzoeken .
"El Descargador" ("De Aflader"), gelegen tegenover een ingan g
van het mijnkoncern Penarroya spreidde op de rommelige parkin g
ervoor een selektie ten toon van buitenlandse nummerplaten ,
vooral Duitse, maar ook Nederlandse, Franse en Belgische . Al
de eigenaars van die wagens zaten in dat café . Dat was overi gens op zichzelf een ontgoochelende ervaring .
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We hadden ons voorgesteld als dekoratie van het interieu r
mijngereedschap, lantarens of schabben met brokken erts ero p
aan te treffen . Niets van dat alles, maar al die buitenlander s
in dat arbeiderskroegje waren maar al te duidelijk een aanwijzing dat, zoals de Amerikanen zeggen, "here the action is" .
Aan die "aktie" hebben we toen niet deelgenomen omdat we maa r
op dooreis waren, maar we verzamelden wel informatie . In L a
Uni6n zijn er twee te bewandelen wegen . Zoals in de Sierra de
Almagrera trekt men de verlaten hogergelegen bergen in waa r
ook weer duizenden schachten en afvalhopen op zoekers ligge n
te wachten . Ofwel bezoekt men de terreinen van het mijnkoncer n
Penarroya .
Daar is dan wel een vergunning voor nodig, die men moet aanvragen bij de mijnbouwkundige dienst in Cartagena . Volgens ee n
Nederlander die de nodige administratieve stappen had geze t
schijnt het wel de moeite te lonen .
Men wordt rondgereden in een Landroover vergezeld door ee n
geoloog van de maatschappij, die je helpt bij het zoeken e n
het identificeren van de gevonden mineralen . Dit vermelden we
onder voorbehoud natuurlijk, want in de loop der jaren kunne n
zich zulke situaties wijzigen . Het is nu eenmaal zo dat sporadische bezoekers bij mijnmaatschappijen soms graag en gu l
worden ontvangen, hordes bezoekers daarentegen gaan al gau w
storend werken en afschaffing van de privileges veroorzaken .
De volgende mineralen zijn in het gebied in gekristalliseerde
specimens of attraktieve vorm te vinden .

AMETHYST : in een direktiekantoor zagen we een specimen va n
deze kwartsvariëteit, dat met enige trots getoond werd . We
mogen dus wel veronderstellen dat het voor deze mijnbouwzon e
een zeldzaamheid is . De kleur was overigens bleek en niet t e
vergelijken met het diepe purper van amethyst uit Uruguay o f
Brazilië .
AMBLYGONIET, een lithiummineraal, wordt gevonden in massieve
brokken van een mooie blauwgroene kleur (Mina Santa Lucia) .
ANGLESIET komt voor in prachtige bleekgroene kristallen (tot
3 cm) op barietlamellen : een prachtige kombinatie ! Ze zij n
niet gemakkelijk te krijgen, want de mijnwerkers bewaren z e
voor zichzelf .
BARIET is overvloedig aanwezig als gangmineraal in divers e
kamvormige of andere kristalgroepen .
GALENIET komt veelvuldig voor (het is het belangrijkste erts) ,
in glanzende zilverwitte tot loodgrijze oktaëdrische kristal len tot enkele centimeter groot op donker vulkanisch gesteente
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Van het alomtegenwoordige mineraal GIPS zijn in het ganse gebied prachtige en zeer grote kristalgroepen te vinden in verschillende vormen, soms met fantoomeffekten .
HYDROZINKIET vormt witte radiaalstralige rozetten als begeleider van galeniet en sfaleriet .
LEADHILLIET komt ook weer samen met galeniet voor als druppelvormige aggregaten .
PYRIET vormt mooie goudgele kristalgroepen .
WULFENIET komt voor als niet-attraktieve grauwgele aders o f
knollige aggregaten, maar ook, hoewel zeldzamer, als voortreffelijke gele of oranjegele kristallen .
Alhoewel JAROSIET, CERUSSIET en ALUNIET met tonnen ontgonne n
werden, zijn hiervan geen mooie specimens aan te treffen .
Van de overige mineralen die in minder goede specimens voorkomen kunnen we toch nog vermelden : ATACAMIET, BORNIET ,
EPSOMIET, LINARIET, MOLYBDENIET, FOSGENIET en ZINKENIET .
Als bijzondere mogelijkheid tot vondsten zijn er de nog steed s
rijkelijk aanwezige oude tot recentere lagen metaalslak te vermelden, die op sommige plaatsen tot onder de zeespiegel liggen .
Metaalslakken van zilverhoudend erts in kontakt met zeewater . . .
dat moet toch een klokje laten luiden ? Toch zijn er bij on s
weten nog nooit onderzoekingen op dit gebied verricht, in tegenstelling tot de talloze studies en publikaties die reed s
verschenen over de metaalslakken van Lavrion (Griekenland), e n
de door de aktie van het zoute zeewater hierin ontstane mineralen . We zagen o .a . zulke afzettingen bij Portman en in Villaricos, het meest zuidelijke dorpje voor de oversteek door d e
(droge) bedding van de Rio Almanzora, waar het ganse strandj e
tot onder de zeespiegel uit zulk materiaal bestaat . Voor de
geïnteresseerden moeten er langs de kust nog veel meer va n
deze afzettingen te vinden zijn .

0

Beslui t
Het ganse wijngebied is zeer gevaarlijk gebied !
De nonchalance die het zo heerlijk maakt om in Spanje minerale n
te zoeken strekt zich ook uit over de vindplaatsen . Geen boz e
opzichters die met boetes en boze vingers dreigen als men nie t
gewapend met allerlei verzekeringspapieren en toelatingen he t
terrein betreedt, zoals dat in onze kontreien algemeen gebruikelijk is geworden .
Als er dan in de sierra toevallig toch inheemsen je pad kruisen, toveren ze eerder een fles wijn uit een knapzak te voorschijn, en zul je je niet bukken om een steen op te rape n
vooraleer je daarvan een slok meegedronken hebt .
Maar er is ook geen beveiliging van oude schachten . Putten to t
meer dan 200 meter (en méér !) diep liggen open en bloot met
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hooguit wat prikkeldraad errond, en meestal slechts een bordje op een stok "Peligro - Pozo Minero" (gevaar - mijnschacht) .
Bedenk daarbij dat onze Antwerpse katedraal 123 meter hoog is !
De gevaarlijkste zijn schachten die
groeid met onkruid . De diameter kan
meter tot veel kleiner . De kleinere
de doornige struiken bijna helemaal

op hellingen liggen bevariëren van verschillend e
openingen zijn soms doo r
overgroeid .

De meeste personen die mij op mijn tochten vergezelden ervaarden het gebied dan ook als akelig en beangstigend . Maar toc h
is ons persoonlijk oordeel : Viva Espana, waar er nog gevare n
bestaan waar men niet tegen verzekerd hoeft te zijn, en waa r
nog steeds meer goede specimens te vinden zijn dan dat er verbodstekens staan . Dat houdt de avonturier in ons wakker !

0

Dankwoord
Een woordje van dank mag niet ontbreken aan Livvy, mijn echtgenote . Ze vergezelt me niet alleen op mijn levenspad, maa r
ook op al mijn paden door de sierra's, al vindt o .a . ook zi j
de hoogtes rond Los Lobos soms enigszins beangstigend . Maar d e
woeste schoonheid van het gebied maakt voor haar veel goed, en
daardoor ontstonden dank zij haar tekentalent de illustratie s
die mijn tekst wat opfleuren .
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0 Belgische vereniging voor geologie 100 jaa r
In 1887 werd te Brussel de "Belgisc"he Vereniging voor Geologie Société beige de Géologie" gesticht . Deze vereniging voor beroepsgeologOn geeft al sinds 96 jaar het tijdschrift ui t
"Bulletin van de Belgische Vereniging voor Geologie - Bulleti n
de le Société beige de Géologie", dat sinds een paar jaar wer d
omgedoopt tot kortweg "Geologie" .
Ter gelegenheid van deze verjaardag wordt van 10 tot 15 oktobe r
1987 te Brussel een symposium georganiseerd met een aantal exkursies . Geïnteresseerden kunnen meer informatie bekomen bij he t
sekretariaat van de vereniging, Jennerstraat 13 te 1040 Brussel .
Wij wensen de Belgische Vereniging voor Geologie van harte proficiat en een suksesrijke toekomst 1

0

Mineralen zoeken in Sud-Tirol

(Italië )

Zoals U wellicht weet moet U een patent hebben om in Sud-Tiro l
mineralen te mogen zoeken . Dat kan worden afgeleverd aan allen
die lid zijn van ten minste één mineralogische vereniging
(ook buitenlandse, zoals bv . de M .K .A .) en kost {1987) 1500 0
lire of ongeveer 450 BF .
Daarenboven zijn er zelfs voor patentbezitters nog een aanta l
beperkingen, die je samen met het patent uitvoerig worden toegelicht . Omdat de boetes voor overtreders erg hoog zijn doe j e
er dus best aan tijdig (d .i . ten minste drie maanden op voorhand) de nodige formulieren aan te vragen bij .
Landesverband der Mineralien- und Fossiliensammler-

Vereine Sud-Tirol s
Landesverkehrsam t
Pfarrplatz 1 1
1-39100
BOZEN (BOLZANO )
Tel_ (1) 0471/993809 .

0

Puzzelhoekje voor mineraloge n
14 mineraalnamen kunt u in deze puzzel invullen . En als u
ze allemaal gevonden hebt, moet u eens nagaan wat ze alle 1 4

gemeen hebben . De gemeenschappelijke term past in he t
afzonderlijk invulbalkje .
Het juiste antwoord verschijnt in het volgend nummer va n
Geonieuws . Veel puzzelgenot
R . Van den Hoeck
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Horizontaa l
1. Mineraal genoemd naar een geoloog die deelnam aan de expeditie Franqui i n
1892 in het toenmalige Congo .
2. Ca s (PO 4 ) 3 (F,C .l, OH )
3. Cu 2 (Po 4 )(oE-i) genoemd naar de oorspronkelijke vindplaats in Oost-Europa .
4. Een kopermineraal, bekend als halfedelsteenr het werd zelfs al in Belgi ë
seconden .
5. Dit mineraal dankt zijn naam aan een kopercarbonaatmineraal dat er vaak hee l
goed op gelijkt .
6_ Een trigonaal Ca-Al-mineraal, dat o .a . voorkomt te Blaton, Belgi ë
Vertikaa l
7. Mineraal genoemd naar een mineralenrijk Zuid-Amerikaans land .
8. Loodmineraal dat hexagonale XX vormt . Het komt in België voor te Longvilly .
9_ DIL mineraal vormt een serie met scorzaliet, en verschilt maar in éé n
lettertje van een silikaatmineraal dat als halfedelsteen wordt gebruikt .
10. YPO 4
11. Een mineraal, meestal van hydrotermale oorsprong, dat wordt gevonden i n
spleten van Al-rijke gesteenten . Het vormt radiaalstralige tot bolvormig e
aggre g aten (wit, geelachtig, groen, soms met koncentrische banden) .
12. Mineraal genoemd naar een beroemde pegmatiet-ontginning in Beieren (D), te n
Oosten van weiden .
13. Fluorescerend Al-mineraal met geelachtige kleur, bekend van de vindplaat s
Richolle in België .
14 . Mineraal genoemd naar een bekende vindplaats in Namibië .
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