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anorganische chemie, het ontataan vande aardkost, metalen,&
nis sluit daar zeer goed op aan.

schappelijke kennis en inzicht verklaard kunnen worden. De opzet van dit boek maaht het eerder geschikt als
naslagwerk dan als leidraad in de les. Dit geldt zeker met betrekking tot de manier waarop de anorganische
chemieindit boek behandeld wordt. Didaktisch gezienzou het beterzijn om vanaf het begin de stofnaam met
zijn chemische formule te kombineren. De hoofdstukken 1 tot en met 5 bevatten wat storende Fouten, zoals
een onjuist aantal elektronen in een van de figuren. Het noemen van voorbeelden die eerder uitzonderingen
zijn, zal bij de studenten niet tot dpidelijkheid leiden.
Aktuele onderwerpen zijn goed in de leerstof ge'integreerd, maar hierbij komt vaak een onvollediginzicht
in de literatuur t.a.v. deze aktualiteit aan het licht. Als gevolg hiervan zijn er nogal wat klein onjuistheden in
de tekst. Een enkel voorbeeld:
1. 'Uit recent onderzoek is gebleken dat de aarde is opgebouwd uit de korst, de mantel en de kern. Algemeen
wordt aangenomen dat ongeveer 4500 miljoen jaren geleden de zon en de planeten, ...zijn ontstaan uit een
I
grote, draaiende gas- en stofnevel.' bag. 110).
2. 'In de ozonlaag die ons bescherml legen gevaarlijke zonnestraling, word1 dan ozon in zuurstof orngezet.'
(pag. 173). Het van de zon afkomstigeultraviolette licht splitstjuist molekulen zuurstof in radikalen, welke
ozon vormen. Met betrekking tot het aantasten van de ozonlaag wordt alleen freon genoemd, niet
kunstmest en kernproeven.
Kennis van fabrikage- of bereidingsprocessenzijn voor de student niet van belang, wanneer daaruit niet
direkt gebruikseigenschappenvan het produkt zijn af te leiden. Als onderdeel van een algemeen maatschappelijke vorming kan deze kennis zeker waardevol zijn.
Het invoegen van docenten- en leerlingenproevenis zeer illustratief en bevordert de motivatie, de vaardig-

Hoe zijn materialen te herkennen en waar is er ingrijke vragen. Ook kan informatie over wettelijke
Zoals gezegd zal dit boek als naslagwerk een goede
ebreideinhoudsopgave of trefwoordenregisterzal het
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