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Snel doorbladeren voor een eerste indruk riep vraagte-

kens op: maar ik heb toch al zo’nboek...alleen dat is half

zo dik... en in zwartwit. Hoe zit dat? De introductie gafhet

Onze zomervakantie viel dit jaar inoktober. Ons vakantie-

doelwas Kent, Engeland. Voor het geval het een keermocht

regenen, had ik op internetnog de museamet een afdeling

geologie opgezocht. Op de tweede dag van onze vakantie

werdvanwege deregen het museum in Maidstonebezocht.

Daar bleken ze mooie fossielen uit de London Clay (Eo-

ceen) in de vitrine te hebben liggen. Leuk om alvast in de

stemming te komen. We waren immers van plan ook Isle

of Sheppey, een bekende London Clay vindplaats, aan te

doen. Bij zo’n museumbezoekhoort bij ons ook altijd een

bezoek aan de museumshop om te kijken ofze van al dat

moois ook nog een mooie uitvoering in de vorm van een

boek hebben. En jawel, naast de kassa prijkte bovenge-

noemdepublicatie.
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antwoord op deze vraag. Het boek dat ik al had (1), is de

voorganger van deze publicatie.

Eerst maar eens iets meer over deze nieuwe uitgave voor

wie de voorgangernietkent. Het boek is een paperback op

A4-formaat. Het richt zich in eerste instantie op verzame-

laars van fossielen uit deLondonClay van Kent en Essex.

De opzet is dan ook die van determinatiegids.

De nodige groepen van ongewervelden, gewervelden en

planten wordenbehandeld.Het aantal groepen is wat groot

om hieropte sommen. Daarvoor verwijs ik u toch naar de

website (2). Het boek bevat veel foto’s aangevuld met een

beperkt aantal tekeningen. Bij deze foto’s wordenkort en

puntsgewijs dekenmerken opgesomd diehet determineren

moeten vergemakkelijken. Hoe moeilijk ofhoe gemakke-

lijk dat determinerengaat zal uiteindelijk toch erg afhan-

gen van de kennis van eenbepaalde groep,maar een boek

als dit zal ongetwijfeld helpen. Het geheel wordt vooraf

gegaan door inleidende hoofdstukken over verzamelen,

conserveren, geologie en vindplaatsen.

Dan voor wie de voorgangerin zijn bezit heeft.Volgens de

auteurs is het niet zomaar een volgende druk maar een echte

herziene uitgave. De uitgave gaat inderdaadook over an-

dere vindplaatsen dan alleen Isle ofSheppey. In het hoofd-

stuk over de vindplaatsen worden in totaal 13 vindplaatsen

in het Thamesestuarium genoemd. De auteurs geven ver-

der aan dat vrijwel alle hoofdstukken van de fossielen zijn

herzien met meer soorten, met meer variaties per soort en

met kleurenfoto’s diemeer details laten zien. Ik heb beide

boeken naast elkaar gelegd en geconstateerd dat deze be-

weringen terecht zijn. Het boek is niet voor niets van 100

pagina’s naar208 pagina’s uitgebreid. De kleurenfoto’s ge-

ven inderdaadmeer detail, een enkele uitzondering daar-

gelaten. Verder valt nog te vermelden dat ook nog enkele

groepen van fossielen zijn toegevoegd. De belangrijkste:

otolieten, vruchten & zaden en foraminiferen.

Wie geïnteresseerd is in London Clay fossielen haalt met

dit boek eenmooi overzicht in huis. Wie het eerdereboek

op de plank heeft

staan en het re-

gelmatig open

slaat, kan ik ze-

ker aanbevelen

deze opvolger aan

te schaffen.

Overigens, deeni-

ge reden waar-

om het museum

in Maidstone deze

uitgave in de ver-

koop had was dat

één van de auteurs

er werkt. Vroeg of

laatwas ik deze uit-

gave tochwel op in-

ternet tegen geko-

men en daar kunt u

deze ook zelfbestellen als u interesse heeft. Dat kan op de

eerder genoemde website voor 25 Engelse ponden (excl.

verzendkosten die met 7,50 pond stevig te noemen zijn).

Op deze site kunt ook meer over fossielen van Sheppey

vinden. Voor het boek kunt u echter bijvoorbeeld ook te-

recht bij Amazon (UK).

1) London Clay Fossils of the Isle of Sheppey, door Fred

Clouter, Tony Mitchell, David Rayner en Martin Rayner,

uitgegeven in 2000.

2) www.sheppeyfossils.com.
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