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In mei 2007 verscheen van Bode Verlag “ Namibia – Minerals and Localities “: een kanjer van 856
pagina’s waarvan zowel de Duits- als de Engelstalige versies op een mum van tijd volledig waren
uitverkocht. Wie zich einde 2007 nog een kopij zocht aan te schaffen vond zich onverbiddelijk
aangewezen op de antiquariaatsmarkt, tegen bedragen die de originele aankoopprijs ver overtroffen.
In 2013 kondigde de uitgever een volledig herziene versie van dit werk aan. Oorspronkelijk werd die
verwacht op de 2014 Tucson beurs, maar met enige vertraging zag het eerste deel hiervan uiteindelijk
pas het licht in september 2014. Deze nieuwe editie is beperkt gebleven tot de Engelstalige versie – een
Duitstalige is ditmaal achterwege gebleven. Het tweede deel mag – steeds volgens dezelfde uitgever –
verwacht worden rond september 2015.
Werd de originele 2007 editie al van meet af aan beschouwd als een huzarenstuk dat zowel kwalitatief
als kwantitatief moeilijk te overtreffen zou zijn, dan heeft Bode Verlag met deze nieuwe herwerkte
uitgave eens te meer de minerale goegemeente verbaasd: het eindresultaat is nóg indrukwekkender
geworden.
Al vanaf de eerste bladzijden wordt hier meteen met de deur in huis gevallen. Hier geen ellenlange
verantwoordingen, dankwoorden, opdrachten en meer van die bladspiegelverslindende oefeningen met
voor de verzamelaar weinig toegevoegde waarde : na een (extreem kort) voorwoord door Erika Krüger
(het boek werd mee gesponsord door de Dr Erich Krüger Stiftung van de TU Bergakademie Freiberg)
krijgen we een overzichtelijke kaart van Namibia met daarop de 34 vindplaatsen (of groepen van - ) die
in het werk in alfabetische volgorde worden besproken. In de korte inhoudstafel op de bladzijde
daarnaast worden die duidelijkheidshalve nog eens alle 34 opgelijst.
En dan zijn we meteen vertrokken voor de hoofdmoot: de bespreking van die vindplaatsen. Daarbij
wordt globaal gezien het format aangewend dat Bode Verlag al eerder (en overigens vrij succesvol)
gebruikte in enkele van zijn vorige werken zoals “Siegerland & Westerwald” en “Tschechien &
Slowakei”. Per lokaliteit krijgen we achtereenvolgens een kaartje met de meer gedetailleerde
geografische ligging, de geschiedenis, de geologie, een lijstje van de voorkomende mineralen en een
uitgebreide bespreking van de belangrijkste daarvan. Dit alles wordt ruim verlucht met een overvloed
aan foto’s – uiteraard vooral van specimens maar ook de historische en landschappelijke aspecten
worden niet geschuwd.
Voor vindplaatsen waar sinds 2007 weinig of niets nieuws te melden viel (bvb Berg Aukas) worden hier
de teksten van de originele editie ongeveer woordelijk herhaald – de foto’s die daarbij werden
geselecteerd zijn echter grotendeels nieuw. Voor locaties waar zich sinds 2007 wél nieuwe evoluties
voordeden (bvb Aris Quarry, Erongo, Scorpion Zinc Mine) wordt hier ruim aandacht aan besteed - alles

ondersteund met overvloedig en uitstekend fotowerk. Voor Erongo alleen al worden zodoende 134
pagina’s ingeruimd.
Uiteraard krijgt Tsumeb met een totaal van 157 bladzijden de speciale behandeling die het verdient:
daarvan gaan er 29 naar zijn geschiedenis (met een ruime selectie aan archieffoto’s) en geologie en 13
naar de nieuwe én naar de belangrijkste mineralen. Het leeuwendeel wordt echter gereserveerd voor een
indrukwekkende galerij van 113 bladzijden, tjokvol nog nooit eerder gepubliceerde foto’s van
specimens waarvan het ene al adembenemender is dan het andere.
Het boek sluit af met een bijdrage over kleinschalige mijnbouw in het Erongogebied (8 pp – je krijgt er
bovendien nog eens een DVD met hetzelfde onderwerp bovenop), een bibliografie (4 pp) en een index
(5 pp).
Wat in dit werk vooralsnog ontbreekt, is een encyclopedisch overzicht van alle mineralen van Namibia:
dat wordt het onderwerp van Deel II. In de originele editie van 2007 was dit nog goed voor 413
bladzijden, waarmee dan meteen de onderste limiet is gezet voor dit nog te verschijnen volume – maar
naar alle waarschijnlijkheid zal dat nog gevoelig meer uitgebreid zijn.
Is de tekstuele inhoud van dit werk al indrukwekkend dan zijn fotowerk en lay-out dat nog des te meer.
Met foto’s is uiterst royaal omgesprongen, en vergeleken met de 2007 editie is naar schatting 90%
hiervan nieuw. De fotografen van dienst zijn niet de minsten op hun vakgebied: daarvan getuigen namen
zoals Scovil, Budd, Cairncross, Soltau, Bode en nog vele andere. Druk en presentatie zijn tot in de
puntjes verzorgd. Bij de talrijke secties van het boek die enkel zijn samengesteld uit foto’s werd gekozen
voor een glanzende zwarte bladspiegel als achtergrond: het eindresultaat is effenaf subliem.
Namibia I is naar mijn bescheiden (?) mening zowat het beste wat in 2014 op gebied van mineralogische
literatuur het licht zag. Dit is een monumentaal en magistraal werk dat zijn gelijke niet kent en dat nog
voor lange tijd dé standaard zal blijven omtrent de mineralen van Namibië. Ook voor bezitters van de
originele editie blijft het aanbevolen, niet in het minst omwille van het nagenoeg totaal vernieuwde
fotografisch werk en de uitgebreide post-2007 aanvullingen. De aankoopprijs van 78 Euro mag op het
eerste zicht hoog lijken maar als je ziet wat je daar kwantitatief en kwalitatief voor krijgt, is het boek
elke Euro meer dan waard. Beg, steal or borrow – maar ik kan moeilijk redenen zien waarom een
ernstige verzamelaar dit niet in zijn/haar bibliotheek zou halen.
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