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Een aantal mensen zal misschien al de wenkbrauwen 
gefronst hebben... een Spaanstalig boek, geschreven door 
een Oostenrijker? Inderdaad. En nog straffer, hij heeft het 
boek in het Duits geschreven en daarna in het Spaans 
vertaald. Een Duitse editie verscheen pas later. Toen hij 
het boek schreef was de auteur al meer dan 20 jaar 
verbonden aan het OAMC (Organismo Autónomo de 
Museos y Centros) van de eiland-regering van Tenerife. 
Jarenlang verzamelde en onderzocht hij mineralen op de 
Canarische eilanden. 
 
Het boek geeft niet alleen een overzicht van de mineralen die gevonden worden op de 
Canarische Eilanden, maar ook een algemeen historisch en een geologisch overzicht. 
 
De volgende hoofdstukken komen aan bod: 

1. Historiek van de mineralogie (18 p): van de prehistorie via de oude Grieken en 
Romeinen naar Georg Bauer (Agricola, de “vader” van de mineralogie) en van 
daar via o.a. Cronstedt, Scheele, Hauy en Berzelius naar onze moderne tijd. Het 
hoofdstuk gaat dan verder met een historisch overzicht van het mineralogisch 
onderzoek op de Canarische eilanden. 

2. Introductie in de geologie van de Canarische Eilanden (50 p): een mooi en zeer 
leerzaam overzicht van zowel het ontstaan als de geologische verschijnselen 

3. Beschrijving van de mineralen (130p) volgens het systeem van Strunz. Op de  
achterkant van het boek staat dat er 136 mineralen gedetailleerd beschreven  
staan. Dat klopt alleen als je b.v. rookkwarts en amethist als verschillende 
mineralen beschouwt. Gaat het om officieel erkende mineralen, dan blijft de 
teller op 88 steken. 

 
Zoals bij vrijwel elk boek zijn er ook hier positieve en negatieve punten te melden: 
Pluspunten: 



• Beschrijving (met veel foto’s en kristaltekeningen) van alle gevonden 
mineralen 

• Beschrijving van de eilanden waar het mineraal gevonden wordt met de ruwe 
locatie (dorp, streek of berg) 

• Hoewel het boek de naam veldgids draagt, toch gedrukt op glanzend 
kwaliteitspapier 

• Foto's van goede kwaliteit 
Minpunten: 

• Variëteiten van mineralen worden soms apart beschreven 202 Geonieuws 41(8), 
oktober 2016 

• Als er geen foto beschikbaar is van het lokale mineraal, wordt een foto van een 
andere vindplaats gebruikt. Dit is meestal een museumstuk, dus zeker niet de 
vorm waaronder men het vindt. Dat is verwarrend. 

 

Het boek is (voor zover ons bekend) tot nu toe het enige waarin een compleet overzicht 
gegeven wordt van mineralogie en geologie van deze eilandengroep. Globaal kun je 
stellen dat het geen boek is dat je per se in je bibliotheek moet hebben, maar het is wel 
goed leesbaar en zeer informatief. Wat ons betreft daarom een must voor elke 
liefhebber van (de mineralen van) de Canarische eilanden. 

Paul ontdekte de Duitse versie tijdens een vakantie op Lanzarote in 2013 in een 
boekenwinkel in het centrum van de hoofdstad Arrecife. Het was daar het laatste 
exemplaar en kostte € 22,-. Ludo kocht de Spaanse versie van het boek in 2015 in de 
wetenschappelijke boekhandel van La Laguna, Tenerife, waar je trouwens ook andere 
interessante geologische boeken over de Canarische Eilanden kan kopen.  

Adres: Librería Lemus, Librería Técnica y ciencias naturales, Avenida Trinidad 59, San 
Cristobal de la Laguna, Tenerife, Canarias. Voor reizigers met een huurauto: rijden en 
parkeren in La Laguna is een nachtmerrie wegens smalle éénrichtingsstraten en weinig 
parkeermogelijkheid. Maar er stopt een tram 9. 

Momenteel is het boek op de meeste plaatsen uitverkocht en een herdruk wordt 
voorlopig niet verwacht. In Nederland wordt de Duitse versie nog aangeboden door “De 
Bodemschat” (ook aanwezig op veel mineralenbeurzen, dat scheelt verzendkosten). Op 
de eilanden zelf is het goedkoper, maar de vraag is natuurlijk of het daar nog ergens op 
voorraad is. Uiteraard hebben we ook gezorgd dat er een (Duits) exemplaar te vinden is 
in de onvolprezen bibliotheek van onze MKA. 


