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Harry Hu i sman uit Lieveren heeft twee cd - roms ge
maakt over onderwerpen, die velen van ons na aan het 
hart l iggen: versteend hout en barnsteen. De maker / 
auteur was tot voor kort conservator van het Natuur 
m u s e u m te Groningen, waar hij nu nog als vr i jwil l iger 
werkt en de geologische col lect ie beheert. Hij maakte 
in het ver leden naam met (o.m.) zijn ar t ike lenreeks over 
koralen in noordelijke zwerfstenen. De cd- roms zijn de 
neers lag van zijn jarenlang beoefende hobby. 
Hieronder volgt een korte bespreking van de twee c d -
roms. 

V e r s t e e n d hout 
Na het automat isch opstarten verschijnt de volgende 
inhoudsopgave: 
Versteend hout in Noord -Neder l and - Hoe ontstaat ver
steend hout? - Versteend hout in soorten - Hoe herken 
je naaldhout? - Hoe herken je loofhout? - Reactiehout 
- Het versteende woud van Chemni tz - Versteend hout 
van Petrified Forest - Versteend hout van Madagascar . 
De cd- rom gaat vooral over het versteende hout dat in 
de oostelijke gr inden wordt gevonden, dat w i l zeg
gen zwerfstenen, die waarschijnli jk bijna a l l e m a a l uit 
Duits land afkomstig zijn. Het overgrote dee l betreft fos
s i e l coniferenhout, maar ook loofhout, boomvarenhout 
(Tempskya) en palmhout worden er in gevonden. 
Het accent ligt in de cd - rom sterk op naaldhout en 
loofhout. Daarvan worden de verschi jn ingsvormen en 
de s t ructuren, ook op micro-niveau, uitgebreid getoond. 
Voora l het onderscheiden van deze twee groepen krijgt 
veel aandacht. Tempskya komt kort aan bod, palmhout 
(bijna) niet. 

De hoofdstukken over het verk ieze l ingsproces zijn uitge
breid en zeer verhelderend. 
A l s capita selecta zijn een dr ie ta l 'versteende wouden ' 
toegevoegd: dat van Chemni tz , van Ar izona en van M a d a 
gascar. Pracht ige foto's geven een goed beeld van deze 
bijzondere p lekken. Van het Petrified Forest worden een 
groot aantal mooie s tamdoorsneden getoond. 
A l met a l vormt deze cd - rom met zijn mooie afbeel
dingen inclusief uitleg een waardevolle aanvul l ing op 
geschreven mater iaa l over dit onderwerp. 

T r a n e n d e r G o d e n 
Een goed vers taander weet dan dat het over barnsteen 
gaat. M a a r ook bruinkoolhout wordt besproken omdat 
dat vaak samen met barnsteen wordt gevonden. De 
hoofdstukindeling is als volgt: 
Barns teen: Inleiding - Barns teen - Neder lands barn
steen - Barns teen en bru inkool - Ontstaan van barn
steen - Verwer ing van barnsteen - Barns teensoor ten 
- Barns teenvormen - Kleuren en varianten - Insluitsels 
barnsteen. 

Bruinkoolhout : Inleiding bruinkoolhout - Bruinkoolhout 
in soorten - Herkomst bru inkool en barnsteen. 
De cd - rom geeft een enorme hoeveelheid informatie 
over dit boeiende onderwerp zodat je, na al les gezien 
te hebben, het gevoel hebt dat je a l les weet. De uitleg 
wordt gegeven aan de hand van een groot aantal zeer 
mooie foto's, zowel van Neder landse vondsten als van 
mater iaa l uit andere landen. 
De Neder landse barnsteen behoort tot de Bal t i sche 
groep en is afkomstig uit het kustgebied bij de grens van 
Polen en Rus land (Samland) en uit de zeebodem vóór de 
kust. Daar is door de oerr ivier Eridanos, die s t roomde 
waar nu de Botnische Golf en de Oostzee zijn, het 
barnsteen afgezet in dikke lagen. Barns teen is gefos
s i l iseerde, of beter nog, omgezette, hars van naald- en 
loofbomen. Het Bal t i sch barnsteen is van naaldhout 
afkomstig, terwij l dat van de Dominicaanse Republ iek 
juist van loofbomen komt. 
De bekendste herkomstgebieden worden uitgebreid be
sproken met vee l foto's en verhelderende kaartjes. Ook 
de vele soorten en typen barnsteen die er zijn, komen 
aan de orde. 
Verder een flink aantal plaatjes van de fotogenieke 
ins lui tse ls , die het barnsteen zo aantrekkeli jk maken : 
insecten, planten en zelfs een hagedis. 
Dat barnsteen en bruinkoolhout zo vaak samen worden 
aangetroffen, zowel op het strand als in de groeves, 
komt doordat ze dezelfde lage soorteli jke massa heb
ben. Doordat de mater ia len zo licht zijn en even zwaar, 
zijn ze, hoewel uit verschi l lende lagen afkomstig, bij 
verspoel ingen op dezelfde plaatsen afgezet. 
A l met a l een heel waardevolle cd - rom, die zeker een 
aanrader genoemd mag worden . 

De cd- roms kosten €15 , - per stuk exclusief verzend
kosten en zijn te bestel len bij de maker via e m a i l 
h.huisman3(dhetnet.nl of telefonisch op 050-5017716. 
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