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ONS E M B L E E M
Vier leden van de N . G . V . hebben hun best gedaan op een vignet-ontwerp voor
,,Grondboor en Hamer", dat — zo hadden we ons voorgesteld — eventueel tevens
zal kunnen dienen voor een insigne, terwijl het misschien ook ons correspondentiepapier zal sieren. Kortom, een verenigingsembleem.
De resultaten lopen uiteraard nogal uiteen; we hadden niet anders verwacht. W i e
nu mocht denken, dat de gebruikelijke
jury voor de niet minder gebruikelijke
moeilijke taak heeft gestaan, vergist zich.
E r was geen jury, en de beoordelaars
hebben er niet lang over beraadslaagd.
W e — in dit geval hoofdbestuur en
redactie — hebben alleen ons esthetisch
gevoel laten spreken; kunstzinnige beschouwingen bleven achterwege. E n zo
waren we het er unaniem over eens, dat
het ontwerp van J. Lammers, Haarlem,
aan de eisen van een allround embleem
voldeed.
W e zijn zeer ingenomen met dit ontwerp
van een geroutineerd tekenaar, aan wie
op deze plaats onze grote waardering
wordt betuigd voor zijn schepping. W a t
de overige ontwerpen betreft — voor de
inzendster resp. inzenders alle lof. Ze
bewijzen, dat de vervaardigers geheel
zijn opgegaan in de nogal simpel gestelde
opdracht.
T
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Een oordeel blijve hier achterwege — alle ontwerpen worden hiernevens afgebeeld.
Onze leden kunnen zich dan zelf overtuigen van de moeite, die het ijverige viertal
zich heeft getroost. D e ontwerpers zijn, i n volgorde van het alfabet:
J. Lammers, Haarlem (bekroond); G . D . van Meizen, V u g h t ; mevr. E . RappardBroese van Groenou, Oostvoorne; W . van der Zwaan, Arnhem.

Mevr. Rappard

BOEKBESPREKINGEN
Wat v i n d ik i n de bodem? Kleine inleiding tot de algemene geologie, door drs. J . de Molijn. 112
blz., 2 kleurenpl., 9 fotopl., 68 tekstafb. Prijs geb. f 4,50. Uitgave N . V . W . J. Thieme & Cie, Zutphen.
Vaak komt het voor, dat beginnende liefhebbers van de geologie in hun enthousiasme worden geremd
door het feit, dat de beschikbare literatuur — en dit is helaas ook met verschillende populair wetenschappelijke werken het geval — vrij prijzig is. Dit is een punt van belang, als men uit ervaring
weet dat de jonge generaties voortdurend, al of niet uit de boezem van jeugdverenigingen, nieuwe
amateur-beoefenaren voortbrengen. Dikwijls zijn hierbij dan leerlingen van middelbare scholen,
wier zakgeld niet toereikend is om een gedegen studieboek van tien tot vijftien gulden aan te
schaffen, en die dan voorlopig van nuttige theoretische kennis gespeend blijven, tenzij een hartewens bij verjaardagen of met St. Nicolaas wordt vervuld.
Aan het bezwaar van de hoge boekenprijs is nu de N . V . Thieme tegemoet gekomen door de uitgave
van een handig en in een appetijtelijke omslag gestoken boekje, dat door zijn zo laag mogelijk gehouden
prijs voor ieders beurs bereikbaar is, en waarin het veelzijdige gebied van de algemene geologie in
een klein bestek zo ruim mogelijk wordt bestreken. Over de inhoud kunnen we gevoeglijk kort zijn
— alles wat in grote en middelgrote handboeken en standaardwerken wordt gebracht is hier in
beknopte vorm weergegeven; gesteenten, mineralen en chemische sedimenten; gelaagdheid en
geologische formaties; verwering en zwaartekracht; inwerking van water en ijs op de aardkorst;

