Nogmaals een 'Winterswijkse' ammoniet
J. Tjalkens

In het voorjaar van 1967 deed ik in de, vanuit de fabriek gerekend, tweede groeve in het Vossenveld bij Winterswijk, een fossielvondst, die gezien de publicaties door DERTIEN (1972 en
1975) belangrijk genoeg is om vermeld te worden.
Het betreft een ammoniet die in doorsnede in het gesteente zichtbaar is, doordat de kennelijk
zachtere opvulling van de kamers meer geërodeerd is dan de tussenschotten, zodat vrijwel
overal de sutuurlijnen behoorlijk zichtbaar zijn. Doordat de buitenoppervlakte bijna geheel ontbreekt en het overgebleven deel sterk is aangetast is determinatie vrij moeilijk. Gezien de eerder
genoemde publicaties van DERTIEN en de overeenkomstige vorm van de sutuurlijnen, lijkt het
waarschijnlijk dat het hier eveneens een Beneckeia spec, betreft.
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De Stenenverzamelaar
H. Pape, (Nederlandse bewerking H . Krul) Thieme Zutphen

Bij deze firma is weer een nieuw boek voor verzamelaars verschenen waaraan we gaarne enige
aandacht willen besteden.
Wat is het nu wat ons bijzonder bevalt in deze 100 pagina's? De schrijver is kennelijk een echte
liefhebber van het vak die met grote kennis van zaken zijn 'leerlingen' inwijdt in alle geheimen
van de geologie. Niet alleen geeft hij richtlijnen hoe te verzamelen hij verklaart waarom dit op
deze wijze moet gebeuren en passant leren we ook nog de genese van het mineraal of gesteente
en een knap stuk algemene geologie.
Vooral de zeer heldere hoofdstukken over de laistalhjne gesteenten vinden wij bijzonder goed.
Het merkwaardige van dit boek is dat het veel meer biedt dan de eenvoudige titel doet vermoeden. Het is een aansporing tot zoeken en verzamelen (en goed vastgelegd bewaren) en mist
alles van de helaas zoveel voorkomende graai en grijp (en verkoop) mentaliteit van de laatste
jaren.
Dit is nu typisch een boek waar een beginner direkt een goede start mede kan maken. Echter de
gevorderde verzamelaar kan er ook nog jaren op teruggrijpen om zijn kennis weer op te frissen.
Ook de pagina's met literatuur opgaven, verklaring van vreemde woorden en begrippen,
alfabetisch register etc. zijn goed verzorgd. Kleuren foto's, zwart-wit foto's, tekeningen zijn
duidelijk en begrijpelijk.
Wij kunnen schrijver, bewerker en uitgever een compliment maken over deze uitgave en onze
lezers het boek warm aanbevelen. Prijs ƒ . 14.90
Romer

RECTIFICATIE
Bij het artikel 'Een vondst van een vrucht van de Gemberachtigen uit het Midden-Mioceen
(Hemmoor-Stufe) van Miste bij Winterswijk' in Grondboor en Hamer no. 3 juni 1975 zijn
de naam Mevr. E. Langedijk-Kreiken, G. H . Gribbroek en W. Peletier als auteurs weggevalllen. Bij de inhoudsopgaven betreffende hetzelfde artikel dienen naast bovengenoemde
namen tevens die van W. Remy en R. Remy gelezen te worden. Aan de adressenlijst dienen
toegevoegd te worden W. en R. Remy Paleontologisch Bot Inst. Hindenburgerplatz 55-57
Munster, G. H . Gribbroek Eelinkstr. 62-1 Winterswijk, W. Peletier Zuilenesstraat 11
Winterswijk.
Bij de adressen ven medewerkers in het nummer van augustus 1975 is zowel naam als adres
van de heer Tangerding weggevallen; M . Tangerding Diepenbrockstraat 2 Bocholt (Dl.)
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