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BOEKBESPREKING.
I. Dr. J. W. B. van de Stigchel, Langs het spoor der eeuwen, een Geologische Zwerftocht door
Nederland, 2e verm. druk, 1947, uitg. Scheltema en Holkema, Amsterdam. Prijs?
In de Inleiding zegt de schrijver: „ M o g e het steentjeszoeken den liefhebber al een schampere
opmerking van een onwetenden voorbijganger bezorgen, hij, de speurende wandelaar, weet, hoe
hij uit de voor hem zoo interessante hoekjes van ons land van zijn zwerftochten nog iets mee naar
huis brengt, dat hem tot een blijvende vreugde wordt. Want bij de geologische studie behoort ook
iets verzameld te worden." E n verder: „ H e t moet echter niet een willekeurig bijeengeraapte hoop
stenen worden. Daarom is enige kennis van zaken noodig."
Het boekje zal menig natuurliefhebber enige kostelijke uurtjes bezorgen ; zeker, het geeft dikwijls
een duidelijk inzicht op de ontwikkelingsgeschiedenis van de Nederlandse bodem, maar . . . . de
kennis van zaken die we volgens dr. Van de Stigchel nodig hebben en die wij ten volle onderschrijven, om „niet een willekeurig bijeengeraapte hoop stenen" te krijgen, zal die liefhebber niet
altijd uit dit overigens prettige boekje kunnen halen. Z o wordt aan de kristallijne zwerfstenen nog
géén twee volle pagina's gewijd en dan vaak zo twijfelachtig en fout, dat vooral de beginneling
deze bladzijden beter over kan slaan (pag.'s 90 en 91).
De beginneling die toch wat meer over de stenen wil weten, zoekt natuurlijk in de literatuuropgave, maar ook hier weer een teleurstelling, want onze bekende Nederlandse boeken over de
zwerf- en de rivierstenen ontbreken! „ H e t Keienboek" en „ N e d . Zwerfstenen" van Van der L i j n ;
„Gidsgesteenten van het Noord. D i l u v i u m " door Van der K l e y ; „Geologie voor Natuurvrienden"
door Bos en „Bijdragen tot de kennis der Zuid. Zwerfstenen" van Oostingh zal men te vergeefs
zoeken. Waarom deze herdruk in 1947 nog in de oude spelling moest verschijnen, is jammer, vooral
voor onze jeugd, die, uitsluitend de nieuwe spelling geleerd heeft en die „Langs het spoor der
eeuwen" nu zeker „ o u d e r w e t s " zal vinden. Overigens veel lof over dit werkje, dat zeer zeker ook heel
goede kwaliteiten bezit. De kunstdruk-afbeeldingen zijn goed. De eerste twee foto's komen ons
bekend voor en de afgebeelde stenen hebben wij in één van de hierboven genoemde boeken gezien,
die niet in de literatuur-opgave voorkomt! De tekeningen tussen de tekst zijn duidelijk.
Laten wij hopen dat deze tweede uitgave velen tot onze mooie natuurstudie zal brengen, dan is
het doel van de schrijver zeker bereikt.
JOS. A . W . B A N N I N G .

II. Boor en Spade I. Uitgave van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. N.V.
Oosthoek''s Uitg. Mij. 1948. Prijs ? 283 bl. 8 foto's, 25 tussen tekst afb. en kaartjes. 13 Karteringsobjecten beschreven over 39 bl. - 5 art. betrekking hebbende op dit werk in verband met de kwartairgeologie, archaeologie, voorgeschiedenis en toekomstplan. - 27 art. zijnde herdrukken van verspreide publicaties, o.m. Recente geol. resultaten van de bodemkartering; Belangen van landen tuinbouw; over K w e l ; Katteklei; de zeeklei van N . O . G r o n i n g e n ; enz. door de H H . Edelman,
V a n Schaik, Goldhoorn, Crommelin, e.a.
De bodemkartering — niet te verwarren met de kartering van de geologische kaart —
werd oorspronkelijk door Dr. Ir. W . A . J. Oosting ter hand genomen voor de omgeving van
Wageningen. N a zijn overlijden in 1942 nam Prof. C . H . Edelman dit werk over en wist in
de oorlog met zijn leerlingen belangrijke resultaten te bereiken. In 1945 werd de „Stichting
voor Bodemkartering" met medewerking van de Regering opgericht en Prof. Edelman tot
Directeur ervan benoemd. Deze is nog steeds de bindende en leidende kracht van de talrijke medewerkers, en reikt ook ver over de Stichting zelve heen.
De wetenschappelijk gestelde verslagen der Stichting zijn in vereenvoudigde vorm samengebracht
in „ B o o r en Spade" en daardoor van nut voor een grote lezerskring, ook voor de amateur-geologen,
die wat breder belangstelling hebben dan voor mineralen, gesteenten en fossielen, en oog genoeg
voor de practische waarde van deze bodemkennis.
Maar vooral van belang voor de land- en tuinbouw, die uit dit boek kunnen gewaar worden,
waardoor de kunstmest zomaar niet helpt, waar de structuur en de watervoorziening van de bodem
niet voldoende zijn; enz.

