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Boekbespreking

Jaarboek 1963, uitgegeven door de Nederlandse Geologische Vereni-

ging, afdeling Limburg.

Een boekje van 70 pagina’s, netjes verzorgd in rotaprint. Het bevat

een aantal artikelen op geologisch gebied, handelend over Zuid-Lim-

burg en Belgisch Limburg. Voor ons als Tertiair en Kwartair Werkgroep

is vooral het artikel van P. J. Felder van belang: Enige fossiel-

rijke vindplaatsen in het Oligoceen van Belgisch Limburg. Hierin

worden een aantal belangrijke ontsluitingen genoemd, met goede topo-

grafische beschrijvingen, zodat ze voor iedereen gemakkelijk te
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Een artikel van K. C. Roos: Het Kunraderkrijt, geeft een goede

beschrijving van verschillende groeven en profielen in het Kunrader

Krijt, maar geeft slechts weinig nieuwe inzichten over deze afzet-

ting.

Geheel anders is het met het artikel van P. C, M. Rademakers:

Geologie bij carbidlicht. Men zou niet vermoeden dat onder deze

titel een interessant verhaal schuil gaat over karstverschijnselen

in het krijt. De Schrijver geeft zelfs een aannemelijke theorie

over het ontstaan van de geologische orgelpijpen. Een goed artikel,

dat de aanschaf van het Jaarboek zeker waard is !

Wat de aanschaf van het Jaarboek ook stellig waard is, is een

overzicht met beschrijvingen en ontsluitingen in het Krijt van het

Gulpdal door W. M. Felder. Een goed artikel, met veel kaarten en een

degelijke stratigrafie. Ook wordt de aandacht gevestigd op de alge-

mene geologie van het gebied.

Het Jaarboek wordt besloten met een goed, alleen voor specia-

listen geschikt artikel van J. II. Will ems: Een fossiele vrucht uit

het Akens-Zand.

Het Jaarboek is te bestellen voor niet-leden van de Nederlandse Geo-

logische Vereniging door El. 3.- over te schrijven op giro 10 40 570

t.n.v. P. C. M. Rademakers, Nederlandlaan 69, Heerlen.

M. van den Bosch

vinden zullen zijn. De profielbeschrijvingen zijn vaak minder goed,

en voor een geoloog zelfs beslist onvoldoende. Ook over de fossielenin-

houd van de verschillende stratigrafische lagen wordt bijzonder

weinig gezegd. Wel geeft de schrijver een aantal tekeningen van

schelpen, die voornamelijk in de Zanden van Vieux Joncs voorkomen.

Een groot deel van deze tekeningen is overgenomen uit een artikel

van A.W. Janssen in Basteria, wat hij echter nergens vermeldt! ! De

nomenclatuur van de litho-stratigrafische eenheden laat hier en

daar wel wat te wensen over. Waarom steeds Zand van Neerrepen, in

plaats van Zanden van Neerrepen, zoals bij de benaming van deze een-

heden gebruikelijk is ? Ditzelfde geldt ook voor andere benamingen.

Een handige excursiegids
,

maar voor ingewijden onvoldoende.

Verder bevat het jaarboek een artikel van H. Sipman: Iets over

Löss . Matige inhoud, maar geeft wel een aardig inzicht in het feit,

dat löss nog wel iets meer is dan alleen maar leem.


