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Stenen zoeken op en rondom de Veluwe en De Gelderse Poort (Deel 1)
Geschreven door Harry Huisman en Marja Braaksma
(Boekrecensie door Paul van Olm)

We hebben het dan ook over het determinatiegidsje ‘Zuidelijke zwerfstenen’. Onlangs verscheen er
een nieuwe (zwerf )-stenen gids. Het in eigen beheer uitgegeven boekje (21 pagina’s A5 formaat) is
bedoeld als opvolger van de stenen zoekkaart zoals die bij de geologische musea in Arnhem en
Nijmegen werd (en wordt) verkocht. Zo’n zoekkaart leidt de zoeker naar een stenennaam aan de
hand van vragen over het uiterlijk van een gevonden steen naar (hopelijk) de juiste naam. In het
nieuwe gidsje “Stenen zoeken op en rondom de Veluwe – Determinatiegids voor zwerfstenen van
Rijn en Maas” geschreven door Harry Huisman (inhoud) en Marja Braaksma ( fotografie) is
welbewust voor een andere benadering gekozen. De auteurs laten middels een paar duidelijke foto’s
per pagina van handstukken de stenen voor zichzelf spreken. De foto’s zijn fraai en in hoge resolutie
afgedrukt om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de afbeeldingen te garanderen. Het papier is extra
zwaar, samen met het ringbandje krijg je zo een handzaam veldgidsje.
De beschrijving van de stenen zijn kort en bondig. Ze geven vaak extra informatie over herkomst en
samenstelling van een steen. Wat wel ontbreekt in dit gidsje is een kaart met de herkomstgebieden
van de verschillende stenen. De lay-out van de stenenpagina’s is prachtig, mooie heldere foto’s,
waarbij ervoor gekozen is om de stenen niet tegen een zwarte achtergrond te zetten, maar de hele
pagina is gewoon wit met kleurenfoto’s van de stenen en een korte toelichtende tekst in een
duidelijk lettertype. De toelichtingen bij de ongeveer 30 verschillende gesteenten is helder, duidelijk
geschreven en geven vaak leuke interessante achtergrondinformatie voor beginnende en gevorderde
zoekers. De coverfoto en de achterpagina vind ik minder geslaagd qua kleurkeuze en lay-out, vooral
de witte letters op de cover komen niet uit de verf, terwijl de zwarte letters op de achterkant van het
boekje wat wegvallen tegen de ondergrond van een bodem met stenen. Dat doet echte niets af aan
het feit dat het boekje zeker in een behoefte voorziet, vooral voor de beginnende stenenliefhebber
zijn er niet of nauwelijks toegankelijke determinatiegidsen met goede foto afbeeldingen over dit
onderwerp in ons taalgebied verkrijgbaar.
Het determinatiegidsje ‘Zuidelijke zwerfstenen op en rondom de Veluwe’ is het eerste deel van een
serie. Begin maart volgt het tweede deel. Het ligt in de bedoeling om daarna verschillende deeltjes
over noordelijke zwerfstenen en gidsgesteenten uit te geven, gevolgd door twee deeltjes over
oostelijk grind. Zwerfstenen bevatten ook dikwijls fossielen. In alle zwerfsteengroepen in Nederland
komen die voor. Er volgen daarom ook aparte determinatiegidsjes over fossielen in zuidelijke,
oostelijke en noordelijke zwerfstenen.
Het gidsje kost € 10,-. Behalve bij een aantal musea:(Hunebedcentrum Borger, De Gesteentetuin,
museum Schokland, Gelders Geologisch Museum, Hortus Haren)is het gidsje te bestellen bij M.
Braaksma (m.braaksma07@gmail.com) en H. Huisman (h.huisman3@hetnet.nl). Bij verzending per

post komen daar nog portokosten bij. Het is niet te koop via de gewone boekhandel. Eigenlijk wel
jammer…

