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28 januari 1979 ging Walter Neben voor altijd van ons heen.
Voor heel veel verzamelaars van zwerfstenen en ook in kringen van de wetenschap,
die hij gaarne met zijn kennis en ervaring van dienst was, zal hij onvergetelijk
blijven. Speciaal ook onze vereniging is hem en zijn vrouw tot grote dank verplicht
voor de prachtige foto's en beschrijvingen van fossielen die ook in onze nederlandse
zwerfstenen worden aangetroffen.
Walter Neben werd op 15-3-1901 in Berlijn geboren. Reeds op 15 jarige leeftijd
had hij zijn beide ouders verloren, waardoor hij een zeer moeilijke jeugd had.
N a een opleiding tot metaalbewerker was hij lange tijd werkloos. Reeds in zijn jeugd
werd hij lid van de touristenvereniging 'Die Naturfreunde'. A l s lid van deze vereniging ontwikkelde zich bij hem een grote belangstelling voor het verzamelen van
in zwerfstenen voorkomende fossielen. Het bleef echter niet bij het verzamelen
van fossielen, doch hij eigende zich als autodidact zeer doelbewust de nodige
kennis toe, om tevens deze fossielen en gesteenten te kunnen determineren. In verenigingsverband gaf hij zijn kennis door aan zijn medeleden, door middel van kleine
tentoonstellingen. Bij al deze activiteiten werd Walter Neben krachtdadig bijgestaan door zijn vrouw Charlotte, met wie hij in 1926 de band voor het leven sloot.
In het begin van de dertiger jaren werd hij vrijwillig medewerker van het Reichsamt für Bodenforschung, waar hij in 1942 een vaste aanstelling kreeg, met als taak
de verzorging van de geologische en palaeontologische verzamelingen.
N a de beëindiging van de oorlog, zette hij zich met geheel zijn persoon in voor de
wederopbouw van de centrale collectie. A a n zijn gedegen kennis van de stukken
uit de voormalige verzameling was het te danken dat veel van door oorlogsgeweld
waardeloos geworden exemplaren, door andere stukken in de centrale collectie
gevoegd konden worden. In deze centrale verzameling was hij tot 1953 werkzaam.
Ondanks jarenlange, zware ziekten, liet hij zich daardoor niet ontmoedigen en
completeerde zijn fossielverzameling uit zwerfstenen verder. Hij vergrootte zijn
kennis, speciaal van trilobiten. Door een aanval van beroerte in het jaar 1975
kwam hieraan een einde. Hiervan zou hij niet meer herstellen.
Deze met zoveel moeite verworven kennis, blijft echter, dank zij de ijverige medewerking van zijn vrouw, in de Staringia-plaatwerken 1, 2 en 5 voor ons allen
behouden. Een groot autodidact en vriend van onze vereniging is van ons heengegaan. Ook in de rijen van onze Nederlandse Geologische Vereniging komen dergelijke autodidacten voor. Laat hij hen tot een lichtend voorbeeld zijn.
De naam van Walter Neben zal voor altijd aan onze vereniging verbonden blijven.
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