
Mineralen en spookhuizen in de Oost Harz, Duitsland 
30 april t/m 5 mei 2010 
 

Door: Maartje Kijne 
 
Wat hebben spookhuizen, mineralen en bodypainting met elkaar te maken? In eerste 
instantie niets zou je zeggen, maar na deze geestverruimende excursie naar de Harz kijken 
we daar ietsje anders tegen aan. Laat ik beginnen bij het begin…. 
 
Deelnemers aan de excursie: 
Dimf, Mark, Jan, Noor, Ken, Leon, Aad, Hennie, Martha, Jeroen, Kjeldo, Leo, Maartje, Patty 
en Iris. Hier op de foto, samen met de heren Manfred Litschke en Georg Brockt. Zij zijn de 
drijvende kracht achter de lokale geo-vereniging en zorgen ervoor dat we elke dag een gids 
hebben. Elke dag komt Manfred ook even vragen hoe het gaat en of we nog wensen 
hebben. Het is een luxe om zo vriendelijk onthaald te worden.  
 

 
 
 
Op 30 april vertrekken we naar het plaatsje Sülzhayn. Voor wie 
niet weet waar dat ligt; het is een klein sprookjesachtig dorpje in 
de buurt van Ilfeld (Ostharz). Ernaast ligt een al even 
sprookjesachtig bos, met jagershutten, bloemen en dieren als 
wasberen, uilen en muizen. Midden in het dorpje staat een 
prachtig hotel; het Arkhotel. De eigenaar is Tom Stubbe.  
 
Dag 1, 1 mei 
Tom is de gids die ons de eerste dag mee neemt op excursie. Met 
zijn smakelijke verhalen en zijn vooruitrennende hond leidt hij ons 
diep het bos in. Het pad gaat steil omhoog, de Clavesberg op. Het 



zal niet de laatste keer deze week zijn dat we moeten klimmen, maar we weten dat dan 
gelukkig nog niet. Halverwege de wandeling tovert Tom plotseling allemaal flessen 
tevoorschijn! Voordat ik besef wat er aan de hand is, zijn de meeste flesjes Schnaps al leeg. 
Dat belooft wat voor straks..We hebben nog niet eens iets gevonden en zijn al aan het 
innemen! Het klimmen gaat hierna wel iets makkelijker. We lopen dwars door het gebied 
waar vroeger het IJzeren Gordijn liep. Mijnenvelden en versperringen: hier en daar 
herinneren bordjes ons eraan. 
 

Uiteindelijk komen we op een verlaten plek. Tom toont ons een 
ingestorte ingang van een barietmijn. Onder de bomen liggen hier 
voor het oprapen grote stukken bariet. Het verhaal gaat dat deze 
mijn ooit gegraven is door Russen. Aangezien bariet vaak samen 
schijnt voor te komen met uranium, leek dit big business. In 
werkelijkheid werd er (gelukkig) nooit of nauwelijks uranium 
gevonden. De bariet zelf was van hoge kwaliteit en werd 
afgebouwd voor onder meer de papierindustrie. De mijn is 
ingestort. De plek is nu een bijzondere vindplaats voor geologen 
en genoeg om de ochtend mee te vullen. In de middag bezoeken 
sommigen van ons een mineralenbeurs in Ilfeld. 

 
Dag 2, Zondag 2 mei 

 
Dag twee is een dag vol afwisseling en 
natuurschoon die staat in het kader van 
gips. We bezoeken vier vindplaatsen. 
Eerst gaan we naar Winkelberg in 
Rüdigsdorf bei Nordhausen. Hier vinden 
we veel Fasergips. Vooral Kjeldo en 
Leon hakken een mooie gipsader uit. 
 
Daarna weet onze gids nog een 
spannend plekje waar hij vroeger rode 
gips kon vinden. Het heet Krimderode 
bij Nordhausen. Helaas, na enig 
zoekwerk blijkt er geen gips meer over 
te zijn. Misschien is het allemaal al 
weggehaald? Of zou die starende 
steenmarter er iets mee te maken 
hebben gehad? 
 
We gaan door naar de volgende 
vindplaats. Dat is in Rüsselsee bei 
Appenrode. Hier is het zoeken naar 
slangengips, oftewel gips met een 
geribbeld randje zoals op de foto te zien 

is. Het valt mee, de groeve is er rijkelijk 
mee bedeeld. 
 
 
Dan bezoeken we de groeve Hohe 
Schleife bij Wolfleben voor het vinden 
van marienglas. Ook dit blijkt niet 
moeilijk; het marienglas (doorzichtig 
gips) ligt hier gewoon voor het oprapen. 
 



Op de foto zie je onze gids in geruit hemd. Helaas ben ik de naam van deze gids vergeten. 
 
Uiteindelijk gaan we hier ook nog omhoog (met de auto 
). Boven de groeve blijkt nog een wand te zijn met 
calcietkristallen. En hier vindt onder andere Dimf een erg 
mooi stuk bezet met lange naalden. 

 
 

Dag 3, Maandag 3 mei 
Vandaag nemen Reinart en Silke Kersting ons mee. Zij 
hebben van hun hobby hun beroep gemaakt: ze handelen 
in stenen en mineralen, en verkopen een deel van hun 
vondsten op beurzen en aan handelaren. Elke dag gaan 
ze op zoek, meestal in de buurt, maar ook in Tsjechië, 
Roemenië en andere plekken. De Harz kennen ze als 
geen ander. We gaan zoeken op de Netzberg. Onderop 
ligt een enorm pakket steenkool. Daarbovenop melafier 
(basalt) met ijzerertsaders erin. Daarbovenop weer ander 
gesteente met agaten. Eerste stop is een oude ijzermijn. 
Hier vinden we veel rood ijzererts en niervormige 
hematietaggregaten (“Glasskopf”). Meer naar boven toe 
zoeken we naar agaten. Leon vindt een paar behoorlijk 
grote, als we ze straks openzagen zullen we zien wat het 
oplevert. Beneden bij de beek is een stortplaats van de 
oude steenkoolmijn ter plaatse. We vinden platen met 
daarin fossiele bladafdrukken. Hier zie je dus het 
befaamde kenmerk van de geologie in de Harz: enorme 
varieteit op de vierkante kilometer. 
 
’s Avonds gaan we op bezoek bij Reinhard en Silke in Gudersleben  thuis in Güdersdorf, 
(http://www.harz-achat.de) om hun verzameling te bewonderen. En inderdaad, die 
verzameling liegt er niet om. In de reusachtige schuur van de boerderij waar ze wonen 
hebben ze meerdere zalen ingericht met de prachtigste stukken, vooral ook uit de Harz. Het 
laatste zaaltje is de verkoopzaal, waar de meesten van ons aardige stukken voor weinig geld 
aanschaffen. 
 
Dag 4, Dinsdag 4 mei 
Op dag vier worden we ’s ochtends opgehaald door Georg Brockt. Met hem rijden we dwars 
door de Harz naar Elbingerode aan de noordkant van het gebergte, waar hij ons welkom 
heet in het verenigingsgebouw van hun Bergbauvereniging, waar Georg ook actief in is: 
Bergverein zu Hüttenrode e.V.. Van de enthousiaste Bergbaustudent Martin Pawel krijgen 
we een rondleiding. Hij vertelt ons veel over de mijnbouw in de Harz. Een groots verleden, 
dat tijdens de Wende ten einde liep. Maar er is sprake van 
dat misschien weer afgebouwd gaat worden.... Tijdens de 
koffie (met taart van Leo’s verjaardag!) vertelt hij ons trots 
in geuren en kleuren alle ins en outs van de vereniging en 
een stukje geschiedenis van de omgeving. 
 
De kinderen mogen poseren met een heer in ouderwets 
bergwerkers kostuum, dat hij speciaal voor ons heeft 
aangetrokken! Opeens neemt het gesprek een 
opmerkelijke wending; onze gids blijkt multigetalenteerd. 
Hij heeft naast geologie ook grote interesse in beeldende 
kunst. Na de Wende heeft hij een opleiding industrieel 
ontwerpen gedaan en is auteur van een kinderboek. En 

http://www.harz-achat.de/


hij toont ons zelfgemaakte 
ansichtkaarten met prachtig 
beschilderde vrouwenlichamen, 
gecamoufleerd met bloemen of 
bergwerkers achtergrond. Lichtelijk 
verrast buigen we ons over de 
kunstwerkjes die er niet om liegen. 
Georg houdt van verrassingen en 
schoonheid, dat zal later tijdens de 
excursies ook weer blijken. 
 
We bezoeken die dag een hoop 
plaatsen. Fundstelle Rübeland, 
Steinbruch “Garkenholz”, Blauer See: 
Kalken met koraal, rood-ijzererts, 
Chalcedoon, Calciet. Een hele wand 
met prachtige calcietkristallen blijkt toch 
onneembaar. De wand ziet er onstabiel 
uit en de mooie kristallen zitten net buiten bereik. 
Abseilen zou een oplossing zijn, maar daarvoor moet 
je met heel andere excursies mee. 
 
Daarna Fundstelle Neuwerk Krockstein, Rübelander 

Marmor:  Kalken met rood koraal, rood-ijzererts, 

ankeriet. We rijden nog langs een vulkaanwand met 

melaphyr (donkere basalt). 

En tot slot rijden we een smal weggetje in dat ons het 
bos in leidt naar Grube Büchenberg, Pinge am 
Schacht 2a (Pfeilerpinge). Hier vinden we verkiezeld 
rood-ijzererts met in de holtes heel aardige 
hematietaggregaatjes. Op de terugweg rijden we nog 
langs een enorme kalkgroeve waar we helaas niet 
toegelaten werden. Oorspronkelijk zouden we daar 
naar calcietkristallen zoeken, maar Georg en Manfred 
zijn er niet in geslaagd toegang te regelen. Sinds kort 
heeft de groeve een nieuwe eigenaar, en die is erg 
precies op de regels. Van een afstand kijken we naar 
het werkelijk enorme gat. 
 
Dag 5, Woensdag 5 mei 
 
Bij Sophienhof bei Ilfeld, beneden op de helling, op 
een oude halde, hebben we naar kwartskristallen 
gezocht en een paar hele aardige gevonden. Ook 
pyriet en malachiet, maar niet in de vorm van 
kristallen. 

 
Aad en Hennie zijn na een tip van Georg langs de 
akkers bij Appenrode gaan zoeken naar versteend 
hout, agaat, obsidiaan, en jaspis. En met succes. 

 
Tot slot. Nu heb ik nog steeds niet verteld hoe het 
nou zat met die spookhuizen…. Misschien is het 



voldoende te vertellen dat Sülzhayn lang geleden een beroemd kuuroord was. Zowel voor 
welgestelde Hamburgers als voor mijnwerkers. TBC kwam vroeger veel voor, en mijnwerkers 
hadden natuurlijk door hun werk al snel longaandoeningen. De ligging van Sülzhayn, in een 
kom met koele zomers en zachte winters, was ideaal voor een kuuroord.. Van die kuurhuizen 
zijn er nog velen, kasten van huizen, inmiddels onbewoond en vervallen, maar stijlvol en fier 
overeind, de sfeer uitademend van een rijk verleden. Een dorpje waar de tijd stil lijkt te 
hebben gestaan. En waar je in een volgend leven graag nog eens rond zou spoken.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


