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Literatuurbesprekingen

ILLUSTRATED GUIDE TO BARTON FOSSILS

Dit kleine, van een 'aantrekkelijke omslagtekening: voorziene,boekje geeft

door middel van vele tekeningen een indruk van de meest voorkomende fos-

sielen (voornamelijk mollusken, maar ook enkele andere) van de beroemde •

ontsluitingen bij Barton, aan de zuidkust van Engeland. Deze uitgave

lijkt bedoeld te zijn voor de geïnteresseerde leek, die te Barton vakan-

tie houdt, maar is toch aantrekkelijk genoeg om ook door al meer geolo- i

gisch onderlegden te worden aangeschaft. Hieraan is uiteraard het ont- i

breken van gemakkelijk toegankelijke determinatieliteratuur niet vreemd!

In de inleiding doen twee onmerkingen mij aan een exkursie ter plaatse

herinneren: 'Please DO NOT hack lumps out of the cliffs' en "¥ake sure

that you know the times of tide”. In beide gevallen bleven wij destijds
in gebreke!Na de inleiding volgen een vrat weinig gedetailleerde schets

van de omgeving (ook de schaal is niet aangegeven) en ver over de honderd

pentekeningen van fossielen. Hoevrel uit de losse hand gemaakt, en derhal-

ve weinig geschikt voor echt determinserwerk, geven deze tekeningen in

het algemeen toch wel een redelijk beeld van het betreffende fossiel.

Zoals te vervrachten vras, gaven de Turridae de auteurs enige moeilijkheden.

Een profieltekening had in dit hoekje zeker op zijn plaats geweest, het

feit dat de lagen scheef liggen komt onvoldoende duidelijk naar voren;

de aanduidingen op het kaartje van p. 2 zijn zeer onvoldoende. Het ont-

breken van haakjes om de auteursnamen, waar dat nódig is. vind ikzelf \
zeer storend, maar het zal de Partontoerist waarschijnlijk een zorg zijii.
In de alfabetische soortlijst hebben de auteurs, moeite biet het alfabet j
en ze veten ook niet dat een vervel in het engels 'vert'ebra' heet en niet

*vertabra
!

.

Het werkje besluit met een dankwoord, waarin één der auteurs wordt be-

dankt voor zijn medewerking (wat ik nog nooit eerder zagI) en een wel

erg kort lijstje van verdere literatuur, waarin de citaten zeer onzorg-

vuldig zijn opgenomen. Ook ontbreekt(onder andere) in deze opgave ten

onrechte het tijdschrift Tertiary 'Research, noch komt ergens een verwijt

zing voor naAr onze engelse zustervereniging de Tertiary Research Group.

(aj )

Dit werkje kan tot twee weken na. verschijning van deze Afzettingen

schriftelijk worden besteld bij M.C. Cadee, Braambes 1
;

2318 AJ Léiden.

Kosten (exklusief porto)'f.U, 00.

Compiled by Tony Sanders and John Cooper, illustrated bij Glenn Sanders
'

and Paul Trippier. Uitgever en jaar van uitgave niet aangegeven, 2h pp.

waarvan 17 pp* met afbeeldingen.

Te bestellen door ovennahinp van 75p aan T. Sanders, 3*+0, Lyxnington Road,
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J.G.S. VAN BREDA EN DE COMMISSIE VOOR DE GEOLOGISCHE KAART VAN NEDERLAND

1852-1855

Door M. van den Bosch, Rijksmuseura van Geologie en Mineralogie, Leiden.

Overdrukken hiervan zijn voor ƒ15,00 te koop bij het Pijksmuseum van

Geologie en Mineralogie, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden.

Het artikel vormt een hoofdstuk uit het boek 'Leven en werken van J.G.S.

van Breda', dat onder redaktie van A.S.H. Breure en J.C. de Eruyn bij de

Hollandsche Maatschappij der Vetenschappen, Spaarne IJ, 2011 CD in Haar-

lem is verschenen. Prijs: ƒ95,00.

Talloze publikaties geven degenen die beroepshalve of als amateur bij

geologie betrokken zijn, de nodige informatie. Over het algemeen zal men

zich niet zo snél afvragen hoe die publikaties tot stand zijn gekomen.

Toch kan het, onder meer uit oogpunt van (geologische) geschiedschrij-

ving) belangrijk zijn dat aan het hoe en waarom van zo'n publikatie
aandacht wordt besteed.

Zo geeft het hoofdstuk van Maarten van den Bosch voor het boek over

J.G.S. van Breda belangrijke informatie over het ontstaan van de Geolo-

gische Kaart voor Nederland.

In de eerste plaats is het geschrift bedoeld om de rol van Van Breda

in de Commissie voor de Geologische Kaart te belichten. Maar via die

beschrijving krijgt de lezer ook een beeld van de wijze waarop de kaart

tot stand kwam, van verschillende andere mensen die eraan meewerkten, van

het onderzoek dat werd gepleegd en zelfs van een stukje politiek denken

uit die periode (1052-1855).

Maarten van den Bosch werkte een grote hoeveelheid archiefmateriaal door

om- uiteindelijk tot een overzichtelijk verslag te kunnen komen. Met

name de notulen van de koramissievergaderingen verschaften hem daarbij

belangrijke informatie.

Al lezende in het verslag dat 136 pagina's telt, blijkt al gauw dat de

werkzaamheden van de kommissie zeker niet zonder komplikaties zijn ver-

lopen. Verkeerde werkafspraken, overdreven eergevoel, persoonlijke vetes

en andere zaken waren er uiteindelijk zelfs de oorzaak van dat de Com-

missie voor de Geologische Kaart werd opgeheven voor de kaart was vol-

tooid. Vooral de uiteindelijk zeer slechte verhouding tussen Van Breda,

voorzitter van de hoofdkommissie,en de sekretaris W.C.Hi Staring maakte

op een gegeven moment het funktioneren van de totale kommissie onmogelijk.

Van Breda, maar ook anderen, komen in deze beschrijvingen over als weten-

schappers die het belang van het tot stand komen van een geologische

kaart zeer belangrijk vinden, die er ook graag voor willen werken, maar

die door individualisme en een drang om zelf naam te maken voor veel

problemen zorgden.

De Geologische Kaart is er uiteindelijk toch gekomen. Staring voltooide

hem in 1860, zó blijkt tenslotte uit een naschrift van Maarten van den

Bosch . In dit naschrift geeft hij zijn konklusie over de gang van zaken

en zorgt hij voor een duidelijk afrondend beeld van het geheel.
Maarten van den Bosch heeft,voor zover mogelijk, getracht om de feiten voor

zich te laten- sprekèn. Toch is het geen gortdroge opsomming van gebeur-

tenissen geworden, maar een verslag dat zeker de mensen die zijn geïnte-

rèsserd in de geologische geschiedenis zal kunnen boeien.

R.v.A.


