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Speurtocht in de prehistorie — ontmoetingen met onze voorouders, door prof. dr. G. H. R. von 
Koenigswald. 220 pag., 24 foto's op kunstdruk en 48 afbeeldingen in de tekst. Uitgave ,,De Spieghel", 
Amsterdam. Prijs geb. f 9,50. 
Een buitengewoon boeiend relaas van een bijna onafgebroken jacht op fossielen, geleidelijk overgaande 
in het hoofddoel: resten van de fossiele mens. In een reeks van de vele boeken over ,,de afstamming 
van de mens" is dit wel het fascinerendste werk, dat we hebben gelezen. Het is geschreven door een 
vakman, wiens naam op dit terrein van internationale betekenis is en derhalve in geen enkele literatuur
lijst van verwante werken ontbreekt. De grote verdienste van Von Koenigswald met dit boek is 
dat hij nergens in een droge wetenschappelijke opsomming vervalt, maar integendeel de stof op een 
prettige wijze voordraagt, zodat we deze uitnemend kunnen leren kennen. Bovendien rijst voor ons 
op het beeld van de vele onderzoekers die met Von Koenigswald hebben meegewerkt en dat zijn 
er heel wat. Men leze dit boek, zwerve (in gedachten) met de schrijver door de Chinese apotheken 
en naar de wereldberoemde vindplaats van Trinil — het is een goede bijdrage tot de kennis die wij (de 
een meer — de ander minder) van ,,onze voorouders" reeds hebben mogen vergaren. Jan Vrijman 
verzorgde de (uitstekende) vertaling uit het Duits (,,Begegegnungen mit dem Vormenschen"). 

Geologie sedimentaire — Les séries marines, door Augustin Lombard. 724 pag., met 13 foto
platen en 180 tekstafbeeldingen. Gebonden in een linnen band. Uitgave H. Vaillant—Carmanne, 
S.A., 4, Place Saint-Michel, Liège (Belgique). Prijs 1400 fr. 
Een lijvig handboek over een der gespecialiseerde terreinen, die tot het arbeidsveld van de geoloog 
behoren — een prachtig standaardwerk, rijk geïllustreerd met duidelijke instructieve tekeningen en 
een reeks goede foto's van groot formaat. De stof is verdeeld in vijf hoofdstukken, waarin alle begrippen 
die tot het terrein van de geologie der mariene sedimenten (zee-afzettingen) behoren, uitvoerig worden 
geanalyseerd, waarbij vergelijkingen worden getrokken met hedendaagse vormingen enz. Ook latere 
evoluties, klimaatsinvloeden en de gevolgen daarvan, tectonische problemen e.d. worden gedetailleerd 
behandeld en het geheel is (vooral voor de vakman) een nuttig handboek, dat goede diensten zal kunnen 
bewijzen. De economische betekenis van de kennis der sedimentaire geologie is in de laatste decennia 
dusdanig gestegen (olie- en steenkoolwinning), dat de uitgave van een dergelijk gespecialiseerd werk 
zeer zeker gewettigd is, een geste die de uitgever tot eer strekt. 

Boeken en kaarten van het Sauerland* 
Voor hen, die het Sauerland — dat is de driehoekige tip van Westfalen bezuiden de Ruhr; een prachtig 
gebied, rijk aan geologische merkwaardigheden en indrukwekkend natuurschoon — willen bezoeken, 
is het misschien wel nuttig op deze plaats te wijzen op de uitgaven van de Sauerland-Verlag te 
Iserlohn, die bij uitstek geschikt zijn ter voorbereiding van een tocht en die na afloop daarvan een 
prachtige blijvende herinnering zullen zijn. Het sympatieke daarbij is, dat er voor iedere beurs mooie 
boeken verkrijgbaar zijn. 
Beginnen we met het imposante plaatwerk „Das Sauerland — Gesicht einer Landschaft", 
waarvan de tweede druk bereids is verschenen. Dit boek omvat 238 bladzijden, formaat 21 X 29 
cm, in linnen band met moderne stofomslag, 200 foto's in koperdiepdruk die evenveel pagina's be
slaan, tekst van de bekende Münsterlandse auteur Josef Bergenthal die op puntige en boeiende wijze 
een uitnemende karakteristiek van het Sauerland weet te geven, daarbij op indrukwekkende wijze ge
ïllustreerd met foto's van land en volk, die boven alle lof verheven zijn. 
Geologisch interessant zijn het hoofdstuk ,,Druipsteengrotten", en voorts verschillende landschaps
opnamen, o.a. van de Devoonrotsen in het Hönnedal en van de ,,Bruchhauser Steine", die van vulka
nische oorsprong zijn. Een prachtwerk— prijs 28 D M ; desgewenst verkrijgbaar met een (afzonderlijke) 
vertaling in het Nederlands, die 1 mark extra kost. Goedkoper, maar in zijn soort niet minder mooi 
is het plaatwerk ,,Grünes Land zwischen Ruhr und Sieg", 128 blz. met 100 foto's; prijs D M 
12,80. De tekst is van Maria Kahle, bekend schrijfster en dichteres uit het Sauerland. En ,,der Dritte 
im Bunde" kost slechts 5,50 mark ; hij heet ,,Das Land der tausend Berge". Dit boekje heeft 112 
bladzijden met 100 foto's; het is van handig formaat (15 X 21 cm), gestoken in een linnen bandje — 
kortom een attractieve uitgave. Ook hiervan werd de tekst verzorgd door Josef Bergenthal. 

Voorts is de Sauerland-Verlag de uitgeefster van de ,,Kneebusch", de bekende gids voor het 
Sauerland, waarin letterlijk alles te vinden is, ook veel op geologisch gebied, en waarvan de 27ste druk 
in voorbereiding is; van verschillende goede kaarten en van een aantrekkelijke fotokalender voor het 
Sauerland. En tenslotte zij er op gewezen, dat genoemde uitgeverij op verzoek gaarne inlichtingen 
verstrekt over speciale geologische literatuur, ook als deze door een andere firma wordt uitgegeven. 
Men weet dus waar men voor het Sauerland terecht kan. H. Krul. 




