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Het boek bevat elf artikels, van de geologie van het Mont Blanc massief tot een bezoek aan het 
Mineralenmuseum van Chamonix.  De meeste artikels zijn van het soort dat je regelmatig tegenkomt 
in tijdschriften als Lapis, Mineralien welt, Schweizer Strahler, enz.. Hier ligt de nadruk echter meer 
op de overvloedig aanwezige mooie foto’s.  
 
Geologie und alpine entwicklung des Mont-Blanc Massivs (Edwin Gnos) (6 pagina’s). Met 
enkele kaarten, tekeningen en doorsneden krijgt men een overzicht van het ontstaan van het Alpen 
massief en het Mont Blanc massief in het bijzonder. Het ontstaan van de belangrijke horizontale 
holtes (Zerrkluften) en de gesteenten en mineralen worden kort beschreven.  

Quartz & Fluorit vom Mont Blanc (Robert Brandstetter) (11 pagina’s). Hier ontdekken we dat 
een kristalzoeker samen met een natuurwetenschapper als eerste in 1786 de top bedwong. Maar dit 
hoofdstuk zet vooral roze fluoriet en verschillende soorten kwarts zoals rookkwarts en gwindels met 
mooie foto’s in de vitrine. Enkele plaatsen worden aangegeven (zie ook het Mont-Blanc-plan in het 
vorige artikel) waar nu nog mooie vondsten gedaan worden.  

Das Gwindel vom Mer de Glace (Thilo Artl) (3 pagina’s).  Een verslag van de berging van een 
heel mooie glasheldere cognac-kleurige kwartsgwindel aan de voet van 'Les Courtes' boven de Ta-
lèfre gletsjer.  
Dem ' Schwimmer' aus dem Val Veni (Thilo Artl) (4 pagina’s). Een verslag van een kaptocht in 
het Veni dal in 2008 waar in een kwartsband in een rekspleet een grote vrijliggende kwarts ('Schwim-
mer') gevonden werd. Het Veni dal komt uit in het Aosta dal aan de Italiaanse kant van de Mont 
Blanc.  

Christophe Peray- Ein besonderer Cristallier (Matthias Benz) (6 pagina’s). Dit artikel beschrijft 
hoe een van de vooraanstaande kristalzoekers van Chamonix te werk gaat om op een veilige manier, 
meestal alleen, dagen op de wanden van beroemde bergtoppen als 'Les Courtes' naar spleten en 
holtes met kristallen te zoeken. Kristallen zoeken is duidelijk een gevaarlijk beroep. De auteur be-
schrijft ook een zoektocht met Matthias Benz in 2002 naar een van zijn 'Kluften' in de noordwand 
van de Aiguille Verte waar ze rookkwarts en roze fluoriet vonden.  
Junge Strahler aus Chamonix (Uit het essay 'Guide cristallier du Mont Blanc van Brice Bouilanne') 
(10 pagina’s). Nog wat meer Strahler avonturen met een aantal mooie foto's, maar nu uit het iets 
minder verre verleden, die aantonen dat het toch geen lachertje is om al dat moois te bergen. 
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Ein Besuch bei Eric Asselborn (redactie Lapis) (12 pagina’s). Een kort overzicht van zijn activitei-
ten in de mineralenwereld en de evolutie in zijn verzameling door de jaren heen. Met een groot 
aantal (11 pagina’s) foto’s van Mont Blanc mineralen.  
Deutsche Naturforscher erobern den Quarz vom Mont Blanc (Eric Asselborn) (2 Pagina’s). 
Een korte beschrijving hoe al in de 18de eeuw enkele Duitse natuurwetenschappers Mont Blanc 
kwartsen kochten en er over publiceerden. Ook de Franse Michel Paccard komt aan bod, maar die 
mag je niet verwarren met de Michel Paccard uit het tweede artikel die als eerste de Mont Blanc 
beklom, zijn volledige naam is eigenlijk Michel-Gabriel Paccard.  
Monte Bianco: Mineralien von der italienischen seite (Gualtiero Monistier) (37 Pagina’s). In 
dit lijvige hoofdstuk wordt beschreven hoe de systematische verkenning van de mineralenrijkdom 
langs de Italiaanse zijde van de Mont Blanc pas in de 20ste eeuw goed van de grond kwam. Naast 
een schets die aangeeft welke gesteenten er voorkomen geeft men een overzicht van de belang-
rijkste vindplaatsen en de mineralen die er gevonden worden/werden: Kleiner Mont Blanc/Val Veni, 
Miage-Gletscher/Val Veni, Denta del Gigante/Aiguille du Géant en de Triolet-Gletscher/Van Ferret. 
Dit alles wordt geïllustreerd met heel wat degelijke foto’s (niet enkel van kwarts!).  
Blaue Chabasite aus Italien. (Stefan Weiss en Andreas Leinweber) (4 Pagina’s). Kort artikel over 
blauwe chabaziet die in de 90-er jaren van de vorige eeuw gevonden werd (de blauwe kleur wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid van sporen koper), en pas in 2017-2019 op de markt kwam. 
Verzamelen is er niet meer toegelaten en niet meer mogelijk door het verdwijnen van de permafrost.  

Das Mineralogische Museum in Chamonix (Gualtiero Monistier) (4 pagina’s). Hier wordt ge-
toond wat is er te zien in het in 2005 geopend museum over alpinisme en mineralen. Het museum 
is momenteel gesloten wegens reorganisatie. Het alpine deel is verplaatst naar een andere site en 
het museum zal zich in de toekomst beperken tot uitsluitend mineralogie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


