BOEKRECENSIE: SCHWARZWALD – LAGERSTÄTTEN UND MINERALIEN AUS VIER JAHRHUNDERTEN
BAND II – MITTLERER SCHWARZWALD, TEIL 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uitgegeven door BODE VERLAG GmbH, Am Knickbrink 12, 31020 Salzhemmen – Lauenstein, D
Auteur: Gregor Markl
ISBN 978-3-942-588188
pp 648 – 235 x 285 mm – 3400 gram – hardcover – Duitstalig
prijs 75,00 Euro (excl P&P)

Medio 2015 kondigde Bode Verlag de publica`e aan van een driedelige reeks over de mineralen en
de vindplaatsen van het Zwarte Woud van de hand van Gregor Markl. Enkele maanden daarna liep
het eerste volume over het Nordschwarzwald en de Grube Clara al van de drukpers en kondigde
Bode aan dat het uiteindelijk vier in plaats van drie delen zouden worden. Ik weet niet hoe de auteur
het naast zijn talrijke andere publica`es en academisch werk klaarspeelt maar momenteel - minder
dan een jaar later – ligt al het tweede volume voor met een eerste deel (er volgt dus nog een tweede)
over het Miclere Schwarzwald.
Na een korte inleiding (8 pp) bespreekt de auteur uitgebreid de vindplaatsen in de omgeving
Widchen en in het granietgebied tussen Alpirsbach, Triberg en Eisenbach. Dat deel van het Miclere
Schwarzwald wordt daartoe gemakshalve ingedeeld in zes gebieden: de mijnbouwdistricten
Reinerzau (36 pp), Alpirsbach (30 pp), Widchen – Heubach – Schenkenzell (372 pp), Eisenbach (29
pp), de mineralisa`es bij Lehengerichts – St Roman – Tiefenbach (86 pp) en de omgeving van
Hornberg – Triberg – Schramberg – St Georgen (60 pp). Highlight is de Schmiedestollenhalde nabij
Widchen – jarenlang een van de Duitse topvindplaatsen – die met 106 pp gaat lopen. Er wordt
afgesloten met een lijst van literatuurreferen`es (5 pp) en een alfabe`sch trefwoordenregister (5 pp).
Dit alles wordt met de spreekwoordelijke Deutsche Gründlichkeit afgewerkt: het Schwarzwald is een
van Markl’s stokpaardjes (zijn mineralencollec`e met specimens uit die regio is een van de
omvangrijkste ter wereld) en dat zullen we geweten hebben! Uiteraard komen hierbij zowel grotere
als kleinere specimens aan bod, alhoewel de laatste fel in de meerderheid zijn: dit werk is dan ook
een waar Eldorado voor micromounters.
Net zoals in Band I namen het trio J Scovil, M Reinhardt en W Gerber het leeuwendeel van de
mineralenfoto’s voor hun rekening. In totaal telt dit boek om en nabij de tweeduizend foto’s, kaarten,
diagrammen, schetsen en tabellen. Dit alles werd uiteindelijk door Rainer Bode op grandioze wijze tot
het ﬁnale werk “gecomponeerd” (om Markl’s woorden te gebruiken). Dank zij de ﬁnanciële steun van
de Krüger S`mung kon de prijs van dit werk eens te meer betaalbaar gehouden worden.
Uit de bovenstaande inhoudsbeschrijving kun je al wel opmaken dat dit een vrij specialis`sch boek is.
Het is dan ook niet voor elke verzamelaar geschikt: Duitse specimens van goede kwaliteit zijn op
onze beurzen eerder schaars vertegenwoordigd en laten zich duur betalen. Maar voor de terzake
gespecialiseerde verzamelaar wordt deze reeks eens ze volledig gepubliceerd is (Bode kondigt Band 3
aan voor het voorjaar 2017 en Band 4 voor de zomer van hetzelfde jaar – voor wat het waard is…) het
meeste volledige mineralogisch overzicht van het Schwarzwald ooit te boek gesteld – en dat zal
ongetwijfeld heel lang zo blijven.

Bode Verlag heem er in recente jaren zowat een tradi`e van gemaakt om de ene na de andere
voltreﬀer te publiceren. Dat stelt echter wel problemen bij het recenseren: hoe blijf je schrijven –
liefst op een ietwat andere manier dan de vorige keren – dat deze of gene nieuwe uitgave weer eens
een onverdeeld succes is geworden? Ik begin s`laan wanhopig te worden en ik zie hun toekoms`ge
edi`es paradoxaal genoeg dan ook met ietwat gemengde gevoelens tegemoet: hoopvol als
verzamelaar maar met s`jgende vertwijfeling als recensent…
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