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m ka-kalender

Vn Vrijdag 4 april 1997

Vergadering in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960
Sint-Job-in-'t-Goor, om 20 .30 h .

De jaarlijkse mineral kis
door

de heer Hermare R VDERS

Vrijdag I T

Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg ,
Eric Sasseiaan 2 te Antwerpen (d .i . langs de SingellE17, tussen uitrit 4 en 5) . Openbaa r
vervoer : tram 2 of 4 .

19 .30 h gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-
ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of . gewoon een
gezellig babbeltje . . . Als mineraal van de maand worden deze maand specimen s
van kermesiet-XX aangeboden (zie artikel in dit nummer) .

20.00 h

Titelpagin a
Wapenschild van de Berg- und Hi ttenverwaltung Brixlegg (Tiroler Bergbau- und
Huttenmuseum, Brixlegg, Oostenrijk) . Zie artikel in dit nummer.

Geonieuws 22(4), april 1997

	

79



Za

	

199l" I .

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde n het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9 .30 tot 12 .00 h .

Practicum . Iedereen wordt verzocht stenen mee te brengen om te onderzoeken evenal s
schrijfgerief, pincet, loep en een naslagwerk. Apparaten zijn natuurlijk uiteraard ook
welkom .

terg ap 11997

	

t

Vergadering van de jeugdafdeling in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 200 0
Antwerpen (achter de Zoo), van 9 .30 tot 12 h .

Aan al de jongere leden van de MKA en hun kameraden .
Hoe begin je aan het aanleggen van een verzameling ? Een vraag die velen zich we l
zullen stellen . Eenvoudig is het niet om een ordelijke verzameling op te bouwen . Enkel e
tips en trucs kunnen je zeker op weg helpen . Ook jouw inbreng in deze vergaderingen i s
nodig I

09 .30-10.00

	

uitwisselen ervaringen, afspraken voor uitstappen .
10 .00-12 .00 Aanleggen van een verzameling .

Breng ook je kameraden mee naar de vergadering, hoe meer zielen hoe meer vreugde .

lffc.‘/t~ 97
22¢te iéste*uaatioffiaee kou mg«
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beurzen en tentoonstellingen

26-27 04 D AACHEN . Eurogress 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
26-27 04 D BAD SACKINGEN . Kursaal, Rudolf-Ebertle-Platz . 9-18111-17 h . Beurs (M )
26-27 04 H TATABANYA . Sporthal . Beurs (M) .
26-27 04 A WIEN . Haus der Begegnung, Schwendergasse 41

	

Beurs (M )
26-27 04 F MONNAIE (37) . Salie Raymond Devos . Beurs (M-F) .
27 04 B AALST .

	

Stedelijk Onderwijsinstituut, Buitenstraat 157 . RUIL-beurs (M-F) .
27 04 F SAINT-JUERY (81) . Gymnase municipal, rue Roger Salengro . RUIL-beurs (M )
27 04 D BAD MUNDER . Heimatmuseum . 10-17 h . Beurs (M-F) . Tent . : "Mineralen van Ilfeld "
27 04 D BONN . Bruckenforurn Bonn-Beuel . Beurz (M-J-E )
27 04 D DORTMUND . Westfalenpark . Beurs (M) . 10-17 h
27 04 D LAHR .

	

Sulzberghalle . 10-18 h . Beurs (M-F-J) .
27 04 D PFORZHEIM . Nagoldhalle, Dillweissenstein . 10-17 H . Beurs(M-F) . Geen juwelen '.
27 04 D ALSDORF (AACHEN) . Rathaus, Hubertusstrasse (dichtbij B57) . 11-17 h . Beurs (M-F )
27 04 NL AMSTERDAM . Sportcentrum Universiteit Amsterdam, De Boelenlaan 46, NL-1082 L R

Amsterdam-Buitenveldert (bij RAI-station) . 10-17 h .
02-04 05 CZ TISNOV . Zaal Sokolovna . Beurs (M) . 14-1919-1719-16 h .
03-04 05 D BONN-BAD GODESBERG . Stadthalle, Koblenzerstrasse 80 . 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
03-04 05 A DORNBIRN . Kulturhaus 9-17 h . Beurs (M-F) .
03-04 05 D DRESDEN . Messegelnde, Grosser Gaden. Beurs (M-F) .
03-04 05 ❑ FREIUNG bei STULLN . Opf. Flussspat-Besucherbergwerk, Reichhart-Schacht . 10-17 h .
03-04 05 A HIMBERGIWIEN . Volkshaus 10-16 h . Beurs (M-F) .
03-04 05 A INNSBRUCK, Congress . Renweg 3 . 13-17110-16 h Beurs (M) .
03-04 05 D RAVENSBURGIESCHBACH . 10-18111-17 h . Beurs (M-F) .
03-04 05 F FRONTON (31) . Beurs (M-F) .
04 05 D EISENACH . Burgerhaus . 10-17 h . Beurs (M-F) .
04 05 D FREUDENSTADT . Turn- und Festhalle . 9-17 h . Beurs (M-F) .
04 05 D KASSEL-NIESTETAL . Gemeindezentrum OT Sandershausen . 10-17 h . Beurs (M )
04 05 ❑ THALE . 9-15 h . Beurs (M) .
04 05 NL HEERLEN . Corneliushuis, Heulstraat 2 . 10-17 h Beur s
08-11 05 F ROCHEFORT-EN-TERRE (56) . Salie d'Exposition . Beurs (M-F) .
10-11 05 F THOUARS (79) . Centre culturel J . Prévert Beurs (M-F) .
10-11 05 D ASCHAFFENBURG . Unterfrankenhalle, Seidelstr . 2 . 12-1819-17 h . Beurs(M) .
10-11 05 D ERFURT . Thiiringerhalle . 10-17 h . Beurs (M) .
10-11 05 SLO TRZIC (Slovenië) . Beurs (M-F) .
11 05 D BAD KREUZNACH . Kursaal, Kurhausstrasse . 11-18 h . Beurs (M-E )
17 05 A JODENBURG . Polytechnischer Lehrgang . Herrengasse &é 9-17 H . Beurs (M )
17 05 SLO KOSICE (Slovenië) . 9-16 h . Beurs (M-F-E) .
18 05 1 PRATO (PO) . Dopolavero Ferroviario, Piazza Stazione 211221 RUIL-beurs (MM-TN) .
18 05 D NEUHOF (Fulda) . Burgerhaus (bij Festplatz) . 9-18 h . Beurs (M-F) .

a +e
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r e Antwerpen ,
Open vare 1 3 tot 1 . Toegang gratis
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schwaz en rattenberglbrixlegg

h . bende r
1. Zilver- en kopermijnbouw in Schwa z

De mijnbouw in de omgeving van Schwaz situeert zich in het Kellerjochmassief zuidelij k
van de stad . De vaalertsen komen er voor in de Kellerjochgneisen en in de Schwazer
dolomiet en werden ontgonnen als koper- en zilvererts . De verschillend e
mijnbouwgebieden kunnen gegroepeerd worden in drie groepen : Alte Zeche, westelij k
van de Lahnbach Falkenstein tussen Lahnbach en Bucherbach, en Ringenwechse l
oostelijk van de Bucherbach .

Alte Zeche ontsluit de gneisgesteenten, terwijl Falkenstein en Ringenwechsel de
dolomietgesteenten ontsluit . De mijnen van Falkenstein zijn verspreid over de gans e
berg van in het dal (550 m) tot vlak onder de Mehrer Kopf (1666 m) . Bovendien gaa n
schachten tot op 300 m zeehoogte onder de dalbodem . De totale lengte van de
minstens 220 mijngangen wordt geschat op 500 km .

Archeologische vondsten in de omgeving van Schwaz wijzen erop dat hier reeds i n
prehistorische tijden naar koper gezocht werd . Zeker is dat men toen nog gee n
technieken kende om het zilver uit het kopererts te scheiden . Het dorp Schwaz is allich t
niet door boeren gesticht aangezien het aan de schaduwzijde van het Inntal ligt, op nie t
te beste gronden en bovendien aan een wispelturige beek, de Lahnbach, die het dorp

Grol- Silber- Thier-
kogel berg berg
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herhaaldelijk overspoelde met water, modder en stenen. De huidige hoofdkerk va n
Schwaz moet rond 1200 opgericht zijn .

De mijnbouwactiviteiten die Schwaz tot een oord van Europees belang maakten ,
situeren zich echter pas in de 15de eeuw . Een precies startmoment is wel niet gekend ,
maar zoals in vele wijngebieden bestaat er wei een legende die de oorsprong van d e
mijnbouw verklaart in 1409 merkte de maagd Gertraud Kandlerin op dat de stier die z e
op de weide bewaakte een zilverhoudende steen met de hoorns blootlegde . . . De oud e
mijngangen "Kandlerin" en "St Jakob am Stier bevestigen de juistheid van dit verhaal !

Allicht is het een meer geleidelijk proces geweest waarbij de kennis va n
kopervoorkomens in de omgeving aanleiding gaf tot een meer systematische zoektoch t
naar de precieze vindplaatsen . Zeker is dat er rond 1420 reeds een grote activiteit wa s
die veel "vreemd volk" uit de Duitse mijnbouwgebieden Saksen en Bohemen aantrok .
Mijnwerkers waren toen niet erg honkvast maar werden aangetrokken door nieuw e
ontsluitingen . De lokale heerser. von Freundsberg, zag al deze indringers met lede oge n
toestromen en bekloeg zich bij de landvorst hertog Sigmund en later hertog Friedric h
over allerlei conflicten omtrent grondbezit en schade aan de bossen, wegen en beken .
In 1449 kregen de Freundsberger het recht accijnzen te heffen op de nieuwe woninge n
van de mijnwerkers, die echter geen belastingen verschuldigd waren .

De Freundberger waren geen baas meer in eigen huis en daarom verlieten zij in 1467 d e
streek De mijnbouw was te belangrijk voor de inkomsten van de hertog zodat d e
mijnwerkers allerlei rechten in eigen handen kregen . De eerste mijnbouwwet werd doo r
de hertog reeds in 1427 uitgevaardigd . Hierdoor kreeg een Bergrichter samen met 1 1
gezworenen de bevoegdheid over de organizatie van de mijnbouw en hij oordeelde ove r
alle conflicten . ❑ok de mijnwerkers zelf vielen volledig onder zijn bevoegdheid zodat
deze buiten de rechtspraak voor de gewone burgers vielen .

Enkele zaken die door de mijnbouwwet werden vastgelegd :

• iedereen kan zonder toelating van de grondeigenaar naar ertsen zoeke n
■ de grootte van zakken houtskool, een verbod om bomen te rooien voor ander e

doeleinden dan de produktie van houtskool of voor mijnhout (samen met he t
naburige Hall verbruikte Schwaz zeer veel hout afkomstig uit heel Tirol zodat e r
steeds een zeer groot tekort was) .

■ de weddes van elk niveau van de mijnwerkers, en de verplichting voor wekelijks e
uitbetaling .

■ verbod om zelf zilver uit het erts te halen, dit was enkel toegelaten voor d e
Silberbrenner die zijn arbeidsplaats niet mocht verlaten .

■ mijnwerkers op het werk of onderweg naar de mijn kunnen enkel voor doodsla g
gearresteerd worden .

• de Bergrichter moet er op toezien dat voeding en alle mogelijke werktuigen steed s
beschikbaar zijn .

In 1447 wordt hier nog aan toegevoegd :

• de steenkappers moeten maar 8 uur werken per da g
■ feesten tijdens de week is niet toegelaten

• zelf ertsen mee in het dal brengen is verbode n
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Later komen daar nog bij

■ de rechten van mijnen die meer dan 4 weken niet actief zijn vervalle n
• mijngangen die wegens technische problemen . water of luchttekort stilgelegd

worden, mogen door verbindingsgangen vanuit naburige mijngangen ingepalm d
worden .

• de mijneigenaars kunnen naar believen wegen aanleggen en de waterafvoer uit d e
mijnen organiseren . De gewone burgers kunnen desgevallend hiervoor we l
schadevergoeding krijgen .

Uiteraard wil de landvorst zijn deel elk tiende deel ruwerts moet aan de herto g
afgestaan worden als Fron en bovendien moet al het zilver aan de Saline in Hal l
verkocht worden tegen de prijs van 5 tot 6 Gulden per Mark (= 0.28 kg). De echte
handelswaarde van het zilver was 10 tot 12 Gulden - hoge belastingen zijn dus van alle
tijden ! Het prijsverschil was de Wechsel .

Om dit alles in het oog te houden beschikte de hertog over een stel beambten die zel f
niet bij de mijnbouw betrokken mochten zijn : de reeds vermelde Bergrichter en de el f
gezworenen ; de Berggerichtschreiber die de juridische assistent van de Bergrichter was ;
de Bergmeister, een soort bedrijfsleider ; de Froner, de belastingscontroleur ; d e
Schichtmeister controleerde de arbeidstijden en de Holzmeister de bosbouw. Verdere
belangrijke personen : de Probierer, die de ertsen controleerde en de Silberbrenner di e
voor de zilververwerking instond .

Figuur 1
Metalen Grubenhunt van de stad Schwaz (Stadsmuseum, Burcht Freundsberg, Schwaz) .
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De mijnwerkers kunnen in verschillende categorieën ingedeeld worden waartussen een
strikte hiërarchie bestond . De Hauer, steenkappers, werkten tegen weekloon, of voor
een vaste vergoeding om een bepaald stuk gang te maken of in eigen beheer door d e
ertsen zelf te verkopen . Al naargelang hun juiste taak werden ze in verschillende
niveaus ingedeeld met bijbehorende wedde . De verwerking van de ertsen gebeurde
onder toezicht van de Huttmeisfer. De smeltovens werden om 4 uur `s ochtend s
aangestoken .

De mijngangen werden aanvankelijk aangelegd door het stoken van grote vuren in de
mijngangen, Feuersetzen . Door de hitte en het verschil in uitzetting van gesteente en
erts, breekt het gesteente zodat het gemakkelijker kan uitgehakt warden . Deze techniek
heeft echter wel heel wat nadelen : de gangen zijn telkens een hele tijd ontoegankelijk ,
er kan enkel in stijgenden gangen gewerkt warden, schachten kunnen zo niet aangelegd
worden (de warmte stijgt immers), en de hitte breekt massief gesteente niet erg efficiënt .

Sporen van Feuersetzen treft men dan ook niet verder dan 40-50 m diep in de berg aan .
De rest van het werk moest met hamer en beitel gebeuren . Deze werktuigen waren niet
zo zwaar als u misschien zou verwachten : slechts 400 tot 800 g . De gangen werden zo
smal mogelijk gemaakt : 45-55 cm . Startend van een vooruitgedreven nis bovenaan
werd het gesteente naar onderen toe verder weggekapt . De vooruitgang per 8-uren
ploeg was zeer klein : juist genoeg om de kap van de mijnwerker te vullen, of
omgerekend slechts gemiddeld 1 .8 mm !

De werkelijke snelheid werd wel wat opgedreven door waar mogelijk de breuklagen i n
het gesteente te volgen waardoor de gangen soms wel wat kronkelig werden maar men
ook meer kans had de ertslagen te doorkruisen, en anderzijds door het werken op twee
hoogtes waarbij een tweede mijnwerker het onderste deel onder handen nam terwijl de
eerste al enkele meters verder gevorderd was in het bovenste stuk van de gang .
Buskruit werd pas in 1666 voor het eerst aangewend . Alle gaten dienden dan met de
hand geboord te worden .

De afvoer van water en de aanvoer van verse lucht waren een bestendige zorg . Om de
afvoer van het water te vergemakkelijken liet men de gangen naar buiten toe afwateren .
zo konden de gevulde mijnwagens ook gemakkelijker naar buiten geduwd worden . Een
andere mogelijkheid voor de ontwatering bestond erin een nieuwe gang op een lage r
niveau aan te leggen en deze met schachten te verbinden met de hogere niveaus zoda t
het water kon wegstromen . Uiteraard was dit maar mogelijk totdat de Erbstollen de
bodem van het Inntal bereikt hadden .

In het gebied Falkenstein was dit het geval met de Sigmunderbstollen, die in 1491 i n
aanwezigheid van Hertog Sigmund gestart werd . De bouw van de 2350 m lange gan g
nam 26 jaar in beslag. Vanaf 1515 werd beneden dit niveau nog een 237 meter diep e
schacht gebouwd die toegang gaf tot 8 diepere mijngangen. De bouw van de schach t
duurde (slechts) 18 jaar . Uit de schacht en de gangen die erop uitkwamen, diende he t
water manueel verwijderd te worden . Aanvankelijk werd daartoe beroep gedaan op een
mensenketting die het water uithoosde in lederen zakken en van man tot man doorgaf .
Al spoedig waren ruim 600 man continu met dit werk belast . Wegens de harde en
ongezonde arbeid werd de werktijd beperkt tot ploegen van 4 uur. De ketting werd nooi t
gestopt, zodat in de nauwe gangen bij de ploegenwisseling behoorlijke opstoppinge n
moeten voorgekomen zijn . Bovendien moest ook het erts en gesteente langs dezelfd e
weg naar buiten .
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In 1533 kon men het water niet meer de baas zodat verder verdiepen van de schach t
niet meer mogelijk was . In 1537 werd een eerste waterhijsmachine geïnstalleerd .
Kennelijk voldeed ze niet aan de verwachtingen zodat de onderste twee mijngange n
dienden opgegeven te worden. Enkele jaren later verschenen de eerste houte n
pompen : 240 man was er permanent mee bezig . In 1554 werd het eerste dubbel e
waterrad geïnstalleerd om het water op te pompen . Beide raderen hadden ee n
doormeter van 10 meter : stel u eens voor dat u diep in de berg een houten rad moe t
bouwen met een diameter die reikt tot aan het dak van een 2 verdiepingen hoog huis, e n
dat zonder machines en bij een magere verlichting 1

Water werd uit hogere niveaus aangevoerd om de raderen te laten draaien . Deze
bedienden een haspel waarop een stevig koord werd op- en afgewonden waardoor ee n
grote waterzak (1400 1) op en neer gelaten werd in de schacht . Met dit kunstwerk
konden per dag circa 300000 1 water opgepompt worden (3 .5 1/s) . Het werd toen terech t
als een wereldwonder beschouwd .

Het waterrad werd ook gebruikt om het erts op te halen . Aangezien het pompen
uiteraard onontbeerlijk was, werd enkel het rijkste erts opgehaald en het minderwaardig e
erts in de gangen achtergelaten . Vanaf 1580 kon het rad beide activiteiten niet mee r
samen aan en moest men enkele niveaus onder water laten lopen . Aangezien de
watertoestroming steeds erger werd, moest men geleidelijk meer niveaus sluiten totdat i n
1615 de volledige schacht moest opgegeven worden . 45 jaar later werd een tweed e
schacht gebouwd die met een nieuwe waterradinstallatie enkel voor het uitpompen va n
het water diende .

Het nieuwe rad had een diameter van 12 m en kon zo'n 640000 1 water per dag de baas ,
na enige aanpassingen werd het vermogen tot 1200000 1 /dag opgevoerd . Maar dit was
nog onvoldoende om het toestromende water bij te blijven . Een derde rad diend e
geïnstalleerd te worden : 16 m diameter 1 Vanaf 1692 waren daarmee zowat alle diep e
niveaus terug in werking . Op deze wijze bleven de mijngangen onder het Inntal i n
werking tot 1821 .

Circulatie van de lucht door verbonden mijngangen was de meest voor de hand liggend e
methode om verse lucht op de arbeidsplaats te krijgen . Nochtans was dit niet altij d
mogelijk en diende in lange nieuwe gangen lucht binnen geblazen te worden met behul p
van holle boomstammen (zoals in Hall gebruikt werd om het zoute water af te voeren) e n
een blaasbalg buiten de mijngang .

Het erts werd in zakken vervoerd door de nauwe gangen en in de schachten opgetakel d
met de waterraderen of via ladders naar boven gedragen . Ook werd hierbij gebrui k
gemaakt van Tretrder : 2 parallelle balken voorzien van treden bewegen op en af door
de schacht en de mijnwerker hoeft slechts van de ene op de andere balk over t e
stappen . In de bredere gangen werd gebruik gemaakt van Spurhunten of Truhen Di t
zijn mijnwagentjes op vier kleine wieltjes die over houten sporen met een tussenafstan d
van - -3cm worden geduwd .

Tussen de voorste wielen bevindt zich een ijzeren stang die in de spleet tussen de twe e
sporen steekt om de wagentjes te leiden . De Hunten dienden dan ook telkens gedraai d
te worden op de halde en in de berg . In sommige mijngangen ging het behoorlijk steil o p
of af, tot 20° . In dergelijke omstandigheden dienden speciale treden aangelegd waaro p
de mijnwerkers zich konden afduwen als het bergop ging . Wellicht werden de wagentje s
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met een koord afgeremd in steil dalende gangen . Eenmaal uit de berg werd het ert s
verder uitgesorteerd en gestockeerd tot in de winter .

De ertsen bevatten slechts 0 .5% zilver. De basis van het succes van de mijnbouw wa s
de techniek om dit zilver van het koper te scheiden . De methode werd reeds vroege r
toegepast in Thi ringen en bestond erin het erts te mengen met lood in een verhouding 4
tot 1 . Bij het smelten van dit mengsel verbindt het zilver zich met het lood en scheid t
zich af van het ruwe koper . Daarna wordt de lood-zilver legering verhit zodat het loo d
verdampt en het zilver overblijft .

Uit 100 kg koper werd 0 .79 kg zilver gewonnen. Toch bleef nog veel zilver over in het
koper. Diverse verbeteringen aan het proces leidden rond 1500 tot de ` Schwaze( o f
' Tiroler" methode die tot in de 19de eeuw toegepast werd . Het dure lood wer d
vervangen door looderts en de ontzilvering van het koper verliep in 6 stadia . Het
verbruik van lood(erts) was enorm . Het werd aangevoerd uit Zuid-Tirol (Gossensaf3 ,
Ridnaun) en uit de omgeving van Imst en Nassereith in Noord-Tirol .

De mijnen in de omgeving van Schwaz kunnen in drie grote gebieden ingedeeld worde n
: Alte Zeche, Falkenstein en Ringenwechsel. In de Falkenstein werden tussen 1460 e n
1469 liefst 106 mijngangen gestart, in de volgende dertig jaar kwamen daar nog 12 5
gangen bij . Na 1500 zouden daar nog maar 9 nieuwe gangen bijkomen . Geen wonder
dat Schwaz in de 15de eeuw een onstuimige groei kende . ❑p het einde van de eeuw
werkten meer dan 4000 mensen in de mijnen . Vanaf 1470 was Schwaz een centru m
van zilverproduktie met Europees belang in concurrentie met Bohemen, Saksen e n
Neusohl in Hongarije .

De uitgroei tot Europees centrum hing sterk samen met de voortdurende geldnood va n
de toenmalige heersers . Reeds in 1456 werd bepaald dat een grote lening van Herto g
Sigmund in Augsburg opgenomen, met Schwazer zilver moest terugbetaald worden .
Hiermede begint de invloed van buitenlands kapitaal in de mijnbouw zodat de lokal e
ondernemers (Tnzl, Fieger, Stflckl) meer en meer verdrongen worden . Door de
geldnood van de hertogen slagen rijke financiers erin om in ruil voor omvangrijk e
leningen, monopolies op de verkoop van de ertsen af te dwingen . Hierdoor bepalen zij
de prijs van koper en zilver op de hele Europese markt . Antoni von Ross en
Paumgartner (uit Kufstein) slaagden er zo in respectievelijk het koper- en
zilvermonopolie te bemachtigen .

Maar als de noden van de hertog ook Paumgartner te veel werden, konden d e
Augsburgse Fuggers het zilvermonopolie overnemen . von Ross ging in 1491 bankroe t
waardoor Paumgartner de koperhandel wist in te palmen en zijn machtspositi e
aanwendde om leverancier te worden voor de kanonnengieterijen van keize r
Maximiliaan . Via hun aandelen in de Hongaarse kopermijnen (Neusohl) slaagden de
Fuggers er echter in ook dit kopermonopolie van de Paumgartners te breke n

Met het zilver werden vanaf 1477 in Hall munten geslagen . De Tiroolse zilveren gulden ,
die door het leven ging als Taler, verdrong de Duitse gouden gulden vanaf 1486 en wer d
de gangbare munt in gans middeleuropa . De overschot van het zilver werd vooral i n
Zuid-Duitsland , later ook in Venetië verhandeld .

In het begin van de 16de eeuw werd de invloed van de Augburgse handelsfirma' s
(Fugger, Baumgartner -met B, niet te verwarren met de boven vermelde Paumgartner- ,
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Pimbl en Hflrwart) nog belangrijker . De Habsburger Karl V werd tot keizer van Duitslan d
gekozen in 1519 maar hiervoor moest hij wel 600000 gulden lenen bij de Fuggers ,
waarvan 415000 gulden met Schwazer zilver moest terugbetaald worden . Om hun
handelsmonopolies veilig te stellen begonnen de Augburgse financiers ook steeds mee r
betrokken te worden bij de produktie en de eigendom van de mijnen .

Faillissementen, overnamen en pogingen om monopolies te verwerven of in stand te
houden volgden elkaar in steeds sneller tempo op . Deze woelige toestand werd nog i n
de hand gewerkt door het onvermogen van de staat om de schulden af te lossen me t
o .a . het bankroet van Frankrijk en Spanje tot gevolg . In 1552 slaagden de Augsburger s
erin hun doel te bereiken : alle mijnen waren in hun eigendom gekomen en de lokal e
ondernemers waren volledig uitgerangeerd .

Lang hebben zij van hun hegemonie niet kunnen genieten want reeds in 1557 kwam een
nieuwe tegenspeler in de ring : het land Tirol slaagde er in in het geheim de mijnen va n
Hërwart over te kopen . De macht van de Augsburgse firma's taande ook door andere
factoren : aanhoudende oorlogen, godsdiensttwisten en de opkomst van de
Amerikaanse koloniën . Vanaf 1577 hielden enkel de Fugger en de staat het nog vol . In
de jaren 1560/70 was de Europese dimensie van Schwaz ten einde .

In 1615 trokken de Fugger zich volledig uit de mijnbouw terug. De 17de eeuw leidde tot
verder verval van de mijnen in Schwaz . De stad kende nog meer onheil . Naast de
teruglopende produktie waren er grote epidemieën in 1611 en 1633 en de Lahnbac h
overspoelde de stad herhaaldelijk . In de 18de eeuw ging het met de mijnbouw terug ee n
beetje beter, o .a . door de bouw van de nieuwe radinstallaties in de diepe schachten e n
door heropenen van een aantal oude mijngangen. Toch ging de mijnbouw mee r
achteruit .

in 1854 verkocht de staat een aantal mijnen aan de "Schwazer Bergwerksverein" . Oude
mijnen werden terug in gebruik genomen en ook op de oude halden werd naar vroege r
weggegooid erts gezocht . In maart 1873 legde men de Wilhelm-Erbstollen aan . In 1923
werd een kwikzilververwerkingsinstallatie in gebruik genomen die op 4 jaar tijd 22 ton H g
produceerde . Gedurende de volledige uitbatingsperiode van de Schwazer mijnen moet
circa 10000 ton kwik verloren gegaan zijn bij de ertsverwerking . De Wilhelm-Erbstolle n
wordt sinds 1957 gebruikt voor dolomietontginning voor de wegenaanleg .

In de periode 1695-1907 werd ook ijzererts ontgonnen in de omgeving van Alte Zech e
en Schwader Eisenstein (onder de Kellerjoch) . Het siderieterts was niet van hog e
kwaliteit (-30% Fe) en werd in het nabije Jenbach verwerkt in een oud koper- e n
zilversmeltwerk . Het erts werd met sleeën en Sackzugen naar het dal gebracht. Dit
hield in dat het erts in zakken werd verpakt die aan elkaar werden vastgebonden en doo r
een mijnwerker over een sneeuwpiste naar het dal werden geleid .

De totale produktie van zilver en koper tussen 1420 en 1827 voor de verschillend e
mijnbouwregio's van Schwaz was :

zilver
ton

1695 .
476
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Het hoogtepunt van deze produktie situeert zich voor 1600 . Schwaz telde in 1515-1574
20000-24000 inwoners, in 1749-1763 was dit aantal gedaald tot 7500-6100 inwoners .
De tewerkstelling in de verschillende regio's gedurende de grote bloeiperiode
Falkenstein in 1554 : 7400 man, 1556 : 6900 man, 1589 : 4490 man ; Ringenwechsel i n
1556 : 1850 man ; Alte Zeche 2250 mijnwerkers . Rond 1740 waren er in totaal nog maa r
een kleine 2000 mijnwerkers actief .

2. Stadt Schwaz

Schwaz heeft de bijnaam "moeder van alle mijnbouw". Uiteraard heeft deze
mijnbouwgeschiedenis in Schwaz zijn sporen nagelaten die u nu nog kunt ontdekken bi j
een stadswandeling . Boven de deur van vele huizen die met de mijnbouw verbonden
waren zijn ruwe ertsblokken in de gevel ingewerkt .

	

Een gedenkplaat in de
Tannenberggasse herinnert eraan dat Paracelsius hier in 1530 de Bergsucht . een
beroepsziekte, bestudeerde . Zijn geschriften terzake gelden als de eerste
arbeidsgeneeskundige studies . In dezelfde straat nabij de kerk vinden we het paleis van
de graven Tannenberg-Enzenberg .

Figuur 2
Copie van omstreeks 1600 van het Schwazer Bergbuch (Stadsmuseum, Burch t
Freundsberg, Schwaz) .
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In de Lieve Vrouw Hemelvaartskerk treft men talrijke verwijzingen naar he t
mijnbouwverleden aan . De kerk dateert uit het einde van de 15de eeuw. In de tijde n
van grote welstand overwoog men de kerk uit puur erts op te bouwen . Allicht zou ze da n
in latere tijden wel weer "ontgonnen" geweest zijn . Voor het dak van de kerk werden we l
15000 koperen schaliën gebruikt . Bijzonder aan het kerkplan is de indeling in twe e
parallelle beuken met afzonderlijke altaren en een zuilenrij in het midden van de kerk .
Een gelijkaardig grondplan is ook te zien in de hoofdkerk van Hall . De linkse beuk wa s
voorbehouden voor de burgers, de rechtse voor de mijnwerkers en omdat ze niet te vee l
zouden ruziën tijdens de kerkdiensten was tussen beide delen een houten wan d
opgetrokken .

Op verschillende houtsnijwerken en in glasramen treft men de klassiek e
mijnbouwsymbolen 1-lammer und Meigel aan . De H . Daniel als mijnwerker is in ee n
gerestaureerd glasraam te zien . In de kerk is er een graf van H . Fugger uit 1633 en va n
andere belangrijke leidende figuren uit de mijnbouw . Ook op het kerkhof zijn nog grave n
van mijneigenaars te zien . Het oude berggerechtshof is verdwenen . Een oud woonhui s
van de Fugger en het Fransikanerklooster zijn nog wel te bewonderen .

Buiten het stadscentrum bevindt zich de burcht Freundsberg die als museum is ingericht .
Enkele verdiepingen zijn aan de mijnbouwgeschiedenis van de stad gewijd . Wat u er
zoal kunt zien : modellen van de breekinstallaties (Pochwerk), Grubenhunten, oude
mijnlampen, allerlei gereedschap ; . . . Ook is een "echt" exemplaar van het Schwazer
Bergbuch uitgestald . Dit beroemde boek uit 1556 geeft een gedetailleerde en rijkelij k
geillustreerde beschrijving van de technieken gebruikt in de 15-16de eeuw in de mijne n
van Schwaz. Het werd handmatig gekopieerd en was bedoeld als "reclameprospectus "
om investeerders aan te trekken en om de hertogen gunstig te stemmen ten opzicht e
van de mijnbouw . De auteur is niet met zekerheid gekend, wellicht is het de bergrechte r
L . L*ssl .

3. Bezoekmijn in Schwaz

Even buiten Schwaz in oostelijke richting is een oude mijngang voor bezoeker s
toegankelijk, het "Schau Silberbergwerk Schwaz" . Een treintje brengt de bezoekers in
10 min diep in de berg door een smalle mijngang . In de open mijnwagentjes is zitten
blijven dan ook de boodschap ! Hierna is er een geleid bezoek (circa 1 .5 h) . U ziet er
oude mijnwerkers in actie bij het uithakken van gesteente en erts, aan de blaasbalg o f
aan de haspel om emmers water op te halen .

Wilt u op een regendag de mijn bezoeken én geen uren in de regen staan . dat zorgt u e r

best voor vroeg aanwezig te zijn . Bij regenweer zakken de toeristen uit Zillertal en wijd e
omgeving zeer massaal naar hier af ! De mijn is het ganse jaar toegankelijk, informee r
best ter plaatse naar de actuele toegangsuren (momenteel 6 .30-17.00) .

4. Mijnbouw in RattenberglBrixlegg

Eerste schriftelijke verwijzingen naar mijnbouw in de buurt van Brixlegg dateren uit 141 6
met vermeldingen van mijnen in de Thierberg (het hoogste punt van deze berg is d e

Gratlspitze) en de Silberberg . Toen behoorde het Inntal oostelijk van het Zillertal to t

Beieren. In 1447 vaardigde de hertog van Beieren een omvangrijke reglementering ui t
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voor de organisatie van de mijnbouw die zeer analoog was met de wet reeds van krach t
in Tirol . Het berggerechtshof werd gevestigd in Rattenberg .

In 1457 bekwamen de mijnwerkers de bergvrijheid waardoor zij enkel door de Bergrichter
konden berecht worden . Tussen 1460 en 1463 werden 542 mijnen geopend, waarva n
220 in de Silberberg . De mijnen kunnen gegroepeerd worden in een Kogler o f
Brixlegger gebied westelijk van Brixlegg en in het Thierberger of Rattenberger gebie d
meer naar het oosten . In het Koglergebied werden vooral mijnen in de Schwaze r
dolomiet ontgonnen voor zilverhoudend vaalerts en bariet .

In 1504 ging het beneden lnntal over in Oostenrijks bewind . Het gebied werd da n
onderdeel van Tirol . Alhoewel het een afzonderlijk berggerechtsgebied bleef . verliep de
geschiedenis van de mijnbouw van dan af zeer gelijkaardig met de evoluties in Schwaz .
In 1521 werd de ganse mijnbouw in het gebied Rattenberg aan de Fugger verpacht o m
de schulden van de Tiroolse hertogen te delgen . Alhoewel deze pacht slechts enkele
jaren aanbied, betekende het wel de intrede van de Fugger in de lokale mijnbou w
waarin zij steeds grotere participaties verwierven .
Ook hier bleef de bloei van de ontginningen niet duren . In 1583 probeerden de Fugge r
al hun belangen te verkopen aan de hertog, die daar evenwel voor bedankte . Minde r
rendabele mijnen werden gesloten en lokale mijnbezitters gingen failliet . Rond 1620
trokken de Fugger zich volledig terug naar Schwaz en sloten hun kantoren i n
Rattenberg .

Figuur 3
Houten Grubenhunt uit de mijnen van de Gratlspitz in Brixlegg (TiroIer Bergbau- un d
Nuttenmuseum, Bnxlegg)
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Van 1805 tot 1814 behoorde Tirol tot Beieren . In deze periode kende de mijnbouw
Maukenbtz bij Brixlegg zijn hoogtepunt met een produktie van 229 kg zilver in 1808 . I n
de 19de eeuw was er nog activiteit bij de mijnen van St Gertraudi {Grofkogel} en in het
pas in 1851 ontdekte ertsvoorkomen van Matzenkdpfl . In 1887 ontdekte men nog ee n
vaalerts-bariet voorkomen aan de Grof ,kogel dat tot 1968 in gebruik was als barietmijn .

Rattenberg is nu een toeristisch centrum dat zich profileert als centrum va n
glasblazerijen en glaskunst . Het drukke doorgaande autoverkeer en de té talrijk e
toeristen maken het stadje eigenlijk weinig aantrekkelijk . De oude
mijnbouwgeschiedenis komt er nauwelijks aan bod . Ook in Rattenberg vinden we in d e
kerk, daterend van 1473, de twee kerkbeuken voor het gewone volk en voor d e
mijnwerkers terug .

In Brixlegg stond sinds 1505 een smeltwerk vlak bij de Inn . Hout en gedeeltelijk ook ert s
uit Schwaz werden langs de stroom aangevoerd . De huidige "Brixlegger Montanwerke "
is nog een opvolger van dit oude smeltwerk en [egt zich toe op de elektrolytisch e
koperwinning . Vlak bij de Inn staat een oud pakhuis met de traditionel e
mijnwerkerssymbolen en een merkteken "1687" . Ook in de kerk van Brixlegg, opgerich t
in 1508, vinden we nog verwijzingen naar de mijnbouw- en smeltactiviteiten terug . Een
bron net buiten het dorp aan, en vroeger in, de Bartolomauskerk werd als Mineralheilbad
aangewend .

	

De berghut Holzalm onder de Gratlspitze was oorspronkelijk ee n
mijnwerkersverblijf .

5. Tiroler Bergbau- und Hi ttenmuseum, Brixlegg

In Brixlegg vinden we ook het recent geopende Tiroler Bergbau- und Hi ttenmuseum .
De benaming van dit museum is hoogst misleidend . Tevergeefs zult u er zoeken naa r
enig overzicht van de mijnbouw in Tirol . Wat u er wel zult aantreffen is allerlei informati e
omtrent de mijnbouw in de Thierberg (Gratlspitze) . Het vrij jonge museum is inderdaa d
opgebouwd rond de exploratie van de oude mijngangen in de Gratlspitze door een groep
lokale geinteresseerden .

Dit levert prachtige foto's van de toestand in de (vervallen) gangen en een reportage
omtrent de berging van een authentieke Grubenhunf uit de mijn . Deze staat nu al s
centraal bezichtigingspunt in het museum opgesteld. Om het vermolmde hout van
verder verval te behoeden is de mijnwagen in een gesloten kast opgesteld, erger is da t
het hout zá volgespoten is met conserveringsmiddelen dat het eigenlijk geen zicht mee r
is 1 Verder ziet u in dit museum de klassieke mijnklok, mijnlampen, allerlei gereedschap ,
kaarten, ed . Alle objecten houden rechtstreeks verband met de mijnbouw in d e
omgeving van Brixlegg .

Een kleine mineralenverzameling met Oostenrijkse mineralen is opgesteld . Een tweed e
kast bevatte bij ons bezoek in 1994 een chaos van minderwaardige mineralen zonde r
enige identificatie . Meer dan 2 mineralen uit de mijnen van Brixlegg hebben we er nie t
kunnen vinden . Nochtans moeten er lokale verzamelaars zijn met prachtige collectie s
SchwaziRattenberg mineralen . Ook in dit museum kunnen we een "echt" exemplaar va n
het Schwazer Bergbuch bewonderen .

vindt.:/ laatste . aflevering van doze
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mineraal van de maan d
kermesiet

g . cornelis

Deze maand bieden wij u een mineraal aan dat niet zo verspreid is . Kermesiet, met de
chemische formule Sb2 S 2O. is een sulfide dat voorkomt als secundair mineraal i n
antimoon-houdende ertsgangen . De kristalvorm is triklien . De kristalklasse is 1 en de
ruimtegroep Pl . De roosterparameters zijn a= 10.84 A, b= 4 .07 A, c=10 .25 N . De hoeken
tussen de assen zijn a = 90.00°, f3 = 101 .53', y = 90 .00` . Met een hardheid van 1 tot 1, 5
is kermesiet een erg zacht mineraal . Het heeft een soortelijk gewicht van 4 .68 glcm 3. De
splijting is perfect volgens {001} en minder uitgesproken volgens {010} .

De kleur is paarsrood en de streepkleur bruin-rood . De kristallen zijn latvormig en
meestal waaiervormig gegroeid . Ze zijn transparant tot doorschijnend met een diamant-
tot metaalglans .

De naam is afgeleid van het perzische woord qurmizq (kermes) wat staat voor dieprood
of donkerrood .

Figuur 1

	

Geografische situering van Pezinok .
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Naar Huber S . en P. (1985) .
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Enkele vindplaatsen :
Braundorf , Freiberg , Duitsland .
Pernek , Pezinok en Pribram in Tschechoslowakije .
Allemont , Isere , Frankrijk .
Kadamdja , Kirgizie , voormalig USS R
Broken HUI , New South Wales . Australie
Lac Nicolet mine , Quebec , Canada .

Kermesiet is een typisch secundair mineraal, gevormd uit antimoniet (stibniet) o f
gedegen antimoon . Het vormt waaiervormige busseltjes, meestal op de breuken van het
gesteente . De busseltjes zijn zeer breekbaar en moeten dus goed stofvrij opgeborge n
worden. Stof kan men best verwijderen door voorzichtig in water te wassen . Laat de
specimens zeker niet te lang in een ultra-soonbad liggen .

De stukken die wij u deze maand kunnen aanbieden zijn van een uitzonderlijke kwaliteit .
Zij komen van Pezinok in Tsjechoslowakije . Pezinok is een van de klassieke
vindplaatsen van kermesiet, er zijn reeds kristalbussels gevonden van meer dan 10 cm
lengte . Pezinok is een stadje gelegen in de Kleine Karpaten met een nog steeds aktiev e
mijnbouw. De mijnbouw-traditie in de omgeving gaat terug tot in de 14de eeuw, e n
begon met het zoeken naar Goud . Men begon met de ontginning van antimoonertsen t e
Pezinok in 1817 . In de periode van 1940 tot 1947 was er een intensieve mijnbouw. N a
een korte rustperiode, van 1947 tot 1951, leeft de mijnbouw er ook nu nog steeds voort .
De produktie van antimoonertsen bedroeg tussen 1951 en 1970 ongeveer 15000 ton pe r
jaar en steeg tot 28000 ton vanaf het begin van de zeventiger jaren .

Op alle stukken die we u kunnen aanbieden zitten mooie groepjes kermesiet-kristallen
tot ongeveer 1 cm rang, als begeleider is dikwijls stibniet (antimoniet) terug te vinden .

Literatuur :
ANTHONY J.W. et al., (1990), Handbook of mineralogy (vol 1), Mineral Data Publishing ,

Tucson, Arizona, U .S .A .
ROBERTS W.L. et al., (1989), Encyclopedia of minerals (2d edition), Van Nostran d

Reinhold, New York
HUBER S . en P . (1985), "Pezinok und Pernek, in der Tschechoslowakei", Lapis 10(11) ,

13-20,

Figuur 2 .
De antimoonmijn va n
Pezinok, 1980. Naar naar
Huber S. en P. Huber
(1985) .
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Voor de hall, living en vitrinekast :
Esthetische en dekoratieve stukken

Bergkristal, van enkelkristal tot museumstukken, Arkansas, USA
Amethist, Agaat, Toermalijn, Brazili ë

Apophylliet, Gyroliet, Heulandiet, Mesoliet, Skolcziet, Indi a
Aquamarijn, Granaat, Topaas, "Toermalijn . Lapis lazuh . Pakistan, Afghanistan

Charoiet, Ruslan d

Voor de verzamelaar :
Mineralen van klassieke vindplaatsen

Augelite, Wardiet, Lazuliet, Cubaniet en mineralen van andere vindplaatsen in Canada
Danburiet, Seleniet, (Gips) en mineralen van andere vindplaatsen in Mexic o

Astrophylliet, Stelleriet, Zilver, Goud en mineralen van andere vindplaatsen in GO S

Voor de systematieken :
Meer dan 400 verschillende mineralen van beroemde vindplaatsen :

Kola (GOS), Mom Saint Hilare Canada) ,
Mnnte Somma (Italië), Reichenhach (Duitsland )

Henricsus Hracgstraat 10, B-9030 Mariakerke (Gent)
Tel. +32 (0)9 227 32 1 0
Fax +32 (0)9 227 66 0 4
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MINERALEN-FOSSIELEN
Je hobby ?

	

Je passie ?

	

Je beroep ?
Weikom in de wereld va n

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHORE N

Daar 1s zoveel Ie zien !
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkings-
machines) insirunieIilen (loupes, microscopen, 1V-licht, Geigerteller, kom-
passen, ultrasoonbaden), presentatiemateriaal (JOliSI-doosjes, standaards ,
sokkels), ent . . . .

INTERESSE '? Bel of schrijf ons voor een gratis katalogus .
Ook welkom na telefonische afspraak in onze show-room .

Wij lijn -lrlnwcziq op rninerilenbeurzen .

INTERI(RISTA L
MINERALEN- 1OEPEr4M N

• aL3 r $:0en906C Rwer In

Olmenlaan 8
3050 OUD•i-IEVERLE E

TE].+FWi:01 6110.65.39

wij kunnen leveren :

- afgewerkte schijven in alle mate n

tot bladen voor salontafel s

- boomstammen in alle maten

PETRIFIED FORES T
GRUITRODERBAAN 3 5

3670 MEEUWEN (LIMBURG )
tel . &fax0l11792468

LJ .S .A., Brazilië ,

Madagascar,

Turkije, Centraal Afrika ,

Patagonië, België e n

vele andere plaatsen . . .

9 6
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