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BERNHARD H A U F F — Das Holzmadenbuch. 56 Seiten Text mit 6 Abbildungen, 80 Kunstdrucktafeln und 1 Profil-Falttafel. Hohenlohe'sche Buchhandlung Ferdinand Rau, Oehringen/
Württ. Prijs geb. D M 8,75.
Wijlen dr Bernhard Hauff en zijn werk, beschreven door zijn zoon. In Publicatie IX hebben we
het onsterfelijk geworden werk van Haufï kort beschreven. Voor hen, die er nog meer van willen
weten wordt in het Holzmadenboek de versteende wonderwereld van de Lias-zee in al haar schoonheid ontvouwd. De resultaten van het moeizame preparateurswerk van dr Hauff zijn vastgelegd
op meer dan 150 uitstekende foto's, die het grootste deel van het werkje in beslag nemen en het
tot een boeiend document maken. We zien hier het phenomeen van de levendbarende ichtyosaurussen, van de zeelelies vastgehecht aan drijfhout, van die merkwaardige krokodilsoorten en vogelhagedissen, en van de buitengewoon rijke ammonietenfauna.
Een en ander wordt in de tekst uitvoerig toegelicht; ook worden het ontstaan van de Posidonialei
en de fossielhoudende lagen in deze afzetting aan een nadere beschouwing onderworpen. De samensteller heeft voorts o.a. een kort woord aan de persoon en het werk van zijn vader gewijd. Een
prachtig boekje — de foto's zijn een lust voor het oog.
BÜNDE IM WIDUKINDSLAND — Verlag Dr. Buhrbanck & Co. K.G., Holzminden.
Talrijk is het aantal Duitse ,,Heimatbücher", dat tegenwoordig vooral bij eeuwfeesten van steden
enz. verschijnt. Of die aanleiding altijd zo gefundeerd is, laten we hier in het midden — over het
algemeen wordt met dergelijke uitgaven goed werk gedaan om de kennis van en de belangstelling
voor de regionale geschiedenis te verrijken resp. te stimuleren. ,,Bünde im Widukindsland" is zo'n
boek, rijk geïllustreerd en met een keur van interessante bijdragen op velerlei gebied. Eén van die
artikelen verdient onze bijzondere belangstelling, t.w. ,,Die Heimat im Wandel der Zeiten" van
Prof. Friedrich Langewiesche, die hierin een overzichtelijke, populair gehouden uiteenzetting geeft
van de geologische geschiedenis en de praehistorie van Bünde en omgeving. Voor ons belangwekkend,
bmdat de vermaarde Doberg, de kalksteenheuvel van het Boven-Oligoceen, dicht bij Bünde is gelegen. Deze schatkamer van fossielen — het is een natuurmonument — is gelukkig weer bereikbaar
en velen zullen daar hun verzameling weer hebben kunnen verrijken. Voor hen, die iets meer van
deze en andere plekken bij Bünde willen weten, is derhalve Langewiesche's artikel en dus dit, ,Heimatbuch" een bron van veel wetenswaardigs.

