gevormd is (gezien de nog intacte houtstructuur) daar het als een hoge-temperatuur
modificatie van kwarts wordt beschouwd. Ook de ouderdom van het omringende gesteente
(Onder-Krijt) is opvallend daar men tridymiet slechts zelden aantreft in gesteenten ouder
dan Tertiair.
R. S. Mitchell, Science 158, 905 (1967).
H. Brik

Boekbesprekingen.
Wetenschappelijke medelingen K.N.N.V., no. 76, augustus 1968. ONS KRIJTLAND
ZUID-LIMBURG, IV. Orchideeën van Zuid-Limburg, door Dr. S. J. Dijkstra. Illustraties
H. P. Misset. De zinkflora van het Geuldal, door Mej. Dr. D. J. W. Pool. Illustraties
M. J. C. Kolvoort.
Een fijn boekje, goed gedocumenteerd en zoals steeds prima verzorgd. Hoewel enigszins
buiten ons terrein liggend zal het velen van ons toch terdege belang inboezemen en is
het soms niet heel goed eens in andermans keuken te snuffelen?
Warm aanbevolen, U krijgt 68 pagina's voor slechts / 3,75. Bestelling bij Bureau K.N.N.V.
te Hoogwoud N.H. onder vermelding Lid N.G.V. Postrekening 130.28.
Romer
Thieme's Mineralenboek, door H . Bögel. Illustraties C. Caspari. Nederlandse bewerking
H. Krul. Gebonden ƒ 19,50.
Voor mij ligt een uitstekend verzorgd boek van 320 pagina's, met 154 afbeeldingen in
kleur (en een heel mooie kleur).
Zéér vele tekeningen en tabellen maken het tot een zeer gemakkelijk te hanteren en
plezierig te lezen boek.
De schrijver heeft een honderdtal van de belangrijkste mineralen zeer uitvoerig beschreven,
niet dat vele andere niet genoemd zouden worden.
Bij wijze van proef hebben wij eens enkele mineralen gedetermineerd met de determinatietabel als richtlijn, welnu dit gaat bijzonder vlot en geeft geen enkel probleem. Voor
degenen die dit boek reeds in zijn oorspronkelijke uitgave kennen is deze nederlandse
bewerking direct ten volle aanvaardbaar, wat niet altijd van een bewerking gezegd kan
worden.
Natuurlijk mogen we dit geen standaardwerk over Mineralogie gaan noemen, maar dit is
een zeer bruikbaar, gezond, boek wat wij de mineralenliefhebbers ten volle kunnen aanbevelen, leest men het boek grondig door dan beseft men dat het voor deze prijs nog
goedkoop te noemen is.
Romer

Nederland - Aardgasland door Drs. G. C. Brouwer en Ir. M. J. Coenen. Uitgegeven in de
Ratioreeks van Uitgeverij A. Roelofs van Goor, Amsterdam. Prijs ƒ 13,90, 288 bladzijden.
Over aardgas is de laatste jaren al heel wat gepubliceerd in kranten en tijdschriften en
talrijke instanties en personen hebben er sedert de grote vondst van Slochteren intensief
mede te maken gekregen. Vandaar dat een boek over aardgas met alles wat ,.drum und
dran" is in een grote behoefte voorziet.
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