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Toegegeven: die jongens van Bode Verlag hebben qua uitgeven van mineralenboeken in het 
verleden al wel ruim hun sporen verdiend, maar wat betreft planning kunnen ze toch nog 
wat leren. Zo moest ik op de recente beurs van Luik vaststellen dat de publicatie van hun 
lang aangekondigde werk over de mineralen van de Harz weer eens met enkele maanden is 
uitgesteld en dat we voor Namibia Deel II nog minstens twee (extra) jaren geduld moeten 
oefenen – terwijl ze in datzelfde Luik dan weer quasi onaangekondigd een nieuw boek over 
de mineralen van het Schwarzwald aanboden. 

Maar wat voor een boek!  Wat hier voorligt is een drie kilo wegend, bijna 700 bladzijden 
tellend, uitermate gedetailleerd relaas over nagenoeg alles wat er in het Noordelijke 
Zwarte Woud  én in de Clara Groeve (die technisch gezien tot het Middel Zwarte Woud 
behoort) in de voorbije vier eeuwen aan mineralen werd ontdekt. Middel- en Zuid Zwarte 
Woud zullen het onderwerp uitmaken van twee verdere, nog te verschijnen volumes: 
daarvoor wordt veiligheidshalve geen verschijningstermijn opgegeven. 

De auteur is Gregor Markl – een naam als een klok voor wie ook maar een beetje thuis is in 
de Duitse mineralogiewereld: sinds zijn achtentwintigste (!) professor petrologie aan de 
Universiteit van Tübingen; eigenaar van een van de omvangrijkste mineralenverzamelingen 
van het Schwarzwald en begenadigd schrijver van ettelijke artikels en boeken, waarvan 
het excellente extraLapis nummer 46 “Pyromorphit, Mimetesit & Vanadinit” nog vers in het 
geheugen ligt. 

Dit nieuwe werk start met een uitvoerige (63 pp) maar toch goed leesbare inleiding tot de 
geologie en de mineralogie van het Schwarzwald. Met zijn amper 100 op 40 kilometer telt 
dit gebied honderden groeven en mijnen en meer dan duizend hydrothermale ertsgangen. 
Daarna worden de diverse mijnbouwgebieden van het Nordschwarzwald gedetailleerd 
besproken over ruim 300 pagina’s.  Vervolgens wordt de Grube Clara voorgesteld over niet 
minder dan 281 bladzijden. Het leeuwendeel hiervan (ruim 250 pp) worden ingeruimd voor 
een alfabetisch  fotocompendium van de meeste van de mineralen uit deze 
“superlokatie” (de volledige lijst telde 388 namen bij het verschijnen van dit werk). Een 
gedetailleerde literatuurlijst en een alfabetisch register sluiten het boek af. 

Ook hier heeft Bode Verlag voor de lay-out en algemene presentatie weer eens haar beste 
beentje voorgezet. Het werk telt meer dan 1800 doorgaans excellente foto’s van zowel 
grotere specimens als micromounts (waarvan ongeveer 800 over de Grube Clara) door 



(o.a.) Jeff Scovil, Matthias Reinhardt en Wolfgang Gerber – ook al niet de minsten binnen 
hun vakgebied.  Nagenoeg alle gefotografeerde specimens komen uit de persoonlijke 
verzameling van de schrijver. De financiële  steun van de prestigieuze Kruger Stiftung (op 
zich ook al een garantie voor degelijkheid, want die sponsoren niet zomaar alles en 
iedereen!) zorgde ervoor dat dit werk niettegenstaande zijn ongeziene omvang en 
kwaliteit toch nog zeer prijsgunstig kon worden aangeboden. 

Mij rest niets dan dit boek ten zeerste aan te bevelen – zowel aan de meer “klassieke” 
verzamelaar als (en misschien zelfs vooral) aan de micromounter, waarvoor alleen al de 
Clara-sectie een schat aan informatie bevat. Zonder enige twijfel zal dit nog voor vele 
jaren als hét standaardwerk voor de mineralen van het Schwarzwald gelden. Voor wie ook 
maar een klein beetje geïnteresseerd is in Duitse mineralen zie ik dan ook niet de minste 
reden om het niet op de boekenplank te hebben. Beg, steal or borrow: je weet wat je te 
doen staat! 

En wat die luizige planning van Bode Verlag betreft: die is hun – tenminste zolang ze 
dergelijke publicaties blijven afleveren -  bij deze ruim vergeven. 

                                


