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Wij vertrouwen, dat waar de Betuwe, de Lijmers, het Land van Heusden en Altena, Zuid-Beveland, Tholen en zovele streken meer onder handen zijn genomen, de fruittelers, boeren en landbouwers van deze gepopulariseerde practische wetenschap profijt zullen trekken, om de opbrengsten hunner gronden te stimuleren, ook in 't belang van onze economische positie in het wereldbestel.
P. V A N D E R L I J N .

III. Boor en Spade II. Als bovenstaande en niet minder voortreffelijke uitgave en wederom
inhoudende beschrijvingen van karteringswerk in verschillende provincies, in Noordoostpolder,
de Bloembollenstreek, Maas- en Waalgebied, Walcheren, de Veluwe, enz.; maar ook enkele historische bijdragen, waarvan die omtrent de inundaties van 1944 en '45 zeer interessant is en verlucht met duidelijke foto's en tekeningen.
Hoewel een deel der bijdragen overdrukken zijn uit het Gedenkboek - Van Giffen en uit het
Tijdschr. van het Aardr. Genootschap, zijn ze er in deze omgevihg uitnemend op haar plaats. Over
't geheel weer een lezenswaardige bundel, die door verscheidenheid nog meer doel treft dan no. 1.
Over de prijs laat de uitgever ons weer in het onzekere.
P. V A N D E R L I J N .

IV. Visser, J. M. Mineralen-bulletin, 3, jg. 7. Noordeinde 156, Den Haag.
Behalve mededelingen de handelszaak betreffende, vonden we in dit Bulletin een algemeen artikel omtrent de verzamelaar van mineralen, die deze hobby bedrijft uit de drang naar schoonheid
van natuurlijke vormen en kleuren niet alleen, maar ook uit de dorst naar wetenschap, naar oplossing van allerlei mysteries in de Schepping, 't Artikel stelt zich te weer tegen Nurks en zijn kornuiten.
Zeer levenswaard is „De geschiedenis van de barnsteen", waarin de Griekse mythologie, Plato, de
barnsteenwegen, de soorten en het ontstaan ter sprake komen, zelfs de hypothetische, verzwolgen
werelddelen Atlantis en Lemuria nog worden aangehaald, m.a.w. waarin de facetten van dit mineraal vele zijn. Het geeft stof voor overdenking, en — hier en daar voor twijfel.
In elk geval als reclame een geschrift van het beste soort, voor de geologen met een korreltje zout te gebruiken.
P. V A N D E R L I J N .

N I E U W E E N Z E L D Z A M E Z W E R F S T E E N V O N D S T E N III.
Finse Grijze Nystad-graniet - Den Dolder U , Hellinga.
Gerekte Loftahammer graniet - Den Dolder U . , Hellinga.
Gerekte Loftahammer graniet - Oudemirdum, Ovaa.
Okergele hoornsteen, dichte - Havelte, Van der Kley.
Gepyritiseerde ammoniet in Juralei - Vasse, Koenderink.
Sferolietporfieren van de Weser - Vasse, Borne, Koenderink.
Pikriet-porfiriet met grote augieten - Amersfoort, Van der Lijn.
Peridotiet, de donkergroene gabbro - Harderwijk, Van der Lijn.
Daciet uit Smaland-ultra-zuur - Hilversum, Van der Lijn.
Smalander blauwe kwarts - Markelo, Anderson.
Zandsteen met plantenindrukken - Eext, Essing.

