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Voor U gelezen

Sylvia Verschueren

Komt u boeken, artikelenwebsites tegen waarvan u denkt,

dat zou interessant kunnen zijn voor mijn mede-WTKG-

ers, stuur uwbijdrage in! Commentaaren suggesties kuntu

sturen naar Sylvia, e-mail: verschueren.sylvia@xs4all.nl.

Desert sharks
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Mark Renz heeft al meerdere boeken over fossielen en

prehistorische beesten geschreven voor een breed publiek.

Zelfheb ik het boek ‘Megalodon, hunting the hunter’ op

de plank staan. De vele foto’s en onze plannen om Flori-

danogeensaante

doenspeelden een

belangrijke rol bij

de aanschaf. Het-

zelfde boek staat

ook bij veel an-

dere haaientan-

denverzamelaars

en geïnteresseer-

den in Nederland

op de plank. Toen

ik danook zag dat

Mark een boek

had geschreven

over de restanten

van fossiele haai-

en uit Peru was

mijn belangstel-

ling gewekt. Daar

zijn mooie en bij-

zondere vondsten gedaan. Dit boek had volgens de aan-

kondigingen wel een anderevorm, namelijk meer de vorm

van een reisverslag. Het doel van de reis van Mark; geen

lossen tanden of wervels vinden maar een geheel of ge-

deeltelijk skelet. Vanwege de vorm was de aanschaf van

het boek een beetje een gok.

Inmiddels heb ik het boek gelezen. Een regenachtige mid-

dag was daarvoor voldoende. Het laat me achter met een

beetje dubbel gevoel. Ook dit boek is inderdaad weer ge-

schikt voor eenbreed publiek. ‘Moeilijke’ termen zijn ver-

meden met uitzondering in het deel over de afstamming

van de ‘grote witte haai’en Megalodon, maar daarwordt

iedere term gevolgd dooreen uitleg tussen haakjes. Dit is

dan ook gelijk het meest ‘zware’ onderwerp in het boek.

Overigens isbij hetbeschrijven van het onderwerp afstam-

ming ervoor gekozen enkele ingewijden aan het woord te

laten. Dat dan deskundigen uit de wetenschappelijke we-
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Wie in haaientandenthuis is zal niet snel nieuwe informa-

tie over haaientegenkomen. Wie er weinig van weet, krijgt

inbegrijpelijke taal en een vlot verhaal een en ander aan-

gereikt. Wat mij uiteindelijk vooral boeide aan het boekje

waren de impressies en de foto’s van de locaties en van de

walvisresten. Jammergenoeg is dekwaliteit van het druk-

werk zodanig dat details op de foto’s moeilijk te zien zijn.

Vermoedelijk een compromis: beter drukwerk betekent

ook een hogere prijs. Een bedrag van $ 19,95 zal voor veel

meeste mensen wel overkomelijk zijn. Overigens is alleen

de kaft in kleur. De inhoud is in zwart wit.

Aanrader of geen aanrader? Pffffft. Laat ik het zo zeg-

gen: als u het boekje van iemand kan lenen, zou ik het ze-

ker doen. Wilt u het aanschaffen, dan zou ik het eerst bij

iemand in proberen te kijken om te checken of het u uw

geld wel waard is.

Naast het boek is ook nog een DVD ‘Sharks in the sand’

te koop van de flimpjes die Mark tijdens zijn reis heeft ge-

schoten. Meerinformatievindt u op de website van Paleo-

Press (www.paleopress.net). Daar is ook meer informatie

te vinden over zijn andere boeken.

Sylvia Verschueren e-mail: verschueren.sylvia@xs4all.nl

reld worden gevraagd om hun mening is niet onverwacht,

een verrassende keuze is wel Steve Alter, een handelaar

in haaientanden.De reden: hij ziet meer tanden door zijn

handengaan dan sommige wetenschappers.


