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De Harz is het hoogste gebergte van Noord Duitsland, op het kruispunt van de deelstaten
Niedersachsen, Sachsen-Anhalt en Thüringen. Het beslaat een van Westnoordwest naar
Oostzuidoost lopende zone van ruwweg 100 km bij 30km. Het heeft een lange en rijke
mijnbouwtraditie die teruggaat tot in de Middeleeuwen: Ilfeld, Wolfsberg, Neudorf,
Clausthal, St. Andreasberg en nog veel andere, zijn namen die op mineralogisch gebied
klinken als een klok.

Met dit werk zet Bode Verlag zijn reeks van monografieën over belangrijke Duitse
mineralenregio’s verder: de andere zijn Siegerland & Westerwald (2013), Schwarzwald
(vier delen in 2016 – 2017 waarvan het eerste al is uitgegeven) en Erzgebirge (drie delen
vanaf 2017).
Dit werk vangt begint met een beknopte mijnbouwgeschiedenis van de Harz (28 pp)
waarna een geologisch-tektonisch overzicht volgt (27 pp). Dan komt de hoofdmoot: een
gedetailleerd overzicht van de mineralen en hun vindplaatsen op 707 pagina’s. Daarbij
worden zowel grote als kleine mijnen en mijngebieden één na één uitgebreid behandeld
via gedetailleerde mineralenlijsten, geologische- en mijnkaarten en nieuwe en historische
foto’s van mineralen, mijnen, documenten, mijnwerkers en artefacten. Het geheel is
daarbij doorspekt met interessante historische nota’s – zoals het verhaal van Dorothea
Schlözer (1770 – 1825), de eerste vrouwelijke Duitse doctor in de filosofie die werk
verrichtte over de mineralen van de St Andreasberg: haar doctorsbul werd aan haar vader
overhandigd in de universiteitskerk terwijl zij door een gebroken venster vanuit de
aangrenzende bibliotheek moest toekijken … omdat vrouwen niet op een dergelijke
ceremonie toegelaten werden! Het boek eindigt met een lijst van literatuurreferenties (7
pp), een volledig opsomming van alle mineralen die ooit in de Harz gevonden werden (4
pp) en een alfabetisch trefwoordenregister van 16 pp.
Het geheel – een turf van meer dan achthonderd bladzijden en bijna vier kilogram – is
verlucht met zo’n tweeduizend uitstekende foto’s van de hand van Rainer Bode, Olaf
Medenbach, Matthias Reinhardt en anderen die op dit gebied al ruimschoots hun sporen
hebben verdiend. Mede door de financiële ondersteuning van de Krüger-Stiftung kon de
prijs van dit volume op een relatief laag niveau (78,- Euro) gehouden worden.
Bode Verlag is er met dit werk eens te meer in geslaagd dezelfde uitermate hoge standaard
te bestendigen die zij met recente uitgaven in de afgelopen jaren wist te bereiken – zowel

wat betreft inhoud als presentatie . Zelfs met mijn meest kritische lezersblik ben ik er niet
in geslaagd ze daarbij op enige significante fout te betrappen. Ik twijfel er dan ook niet
aan dat dit boek voor lange tijd zal blijven gelden als dè absolute referentie voor
mineralen uit de Harz.
Ten zeerste aanbevolen!

