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Standaard staan ook ‘beleidsissues’ op de agenda 
van de bestuursvergadering. Daar heb ik nog 
weinig kaas van gegeten. Hoe zit bijvoorbeeld de 
lokale politiek in elkaar? En hoe werkt een 
inspraakprocedure, zoals nu bij de strandnota? Het 
is me inmiddels wel duidelijk dat er doorlopend 

beleidsissues zijn, waar je als vereniging een 
vinger aan de pols moet houden. Gelukkig zijn 
mijn medebestuursleden daar goed in thuis. 
 
Franciska Faber 
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Op 16 maart 2000 wordt door de Urker viskotter 
UK33, in het gebied van de Bruine Bank in de 
zuidelijke Noordzee, een bijzonder bot opgevist. 
De bemanning is wel gewend aan het opvissen van 
botten. In dit deel van de Noordzee worden 
regelmatig allerlei botten van uitgestorven dieren 
opgevist. Ook deze keer worden alle botten 
verzameld in een kist, die bij thuiskomst in Urk 
door Klaas Post, verzamelaar en verbonden aan het 
Natuurhistorisch Museum van Rotterdam, wordt 
opgehaald. Het kaakfragment dat Post in de kist 
aantreft, blijkt bij nader onderzoek afkomstig te 
zijn van een sabeltandtijger Homotherium latidens. 
Fossiele overblijfselen van deze soort zijn in 
Europa erg zeldzaam. De sensatie neemt nog toe 
als blijkt dat dit kaakfragment ‘slechts’ 28000 jaar 
oud is. Tot nu toe werd aangenomen dat de 

sabeltandtijger al 300.000 tot 400.000 jaar geleden 
was uitgestorven. 
De naam sabeltandtijger is algemeen bekend, maar 
de auteurs maken duidelijk dat dit roofdier weinig 
met de ons bekende tijger te maken heeft. In het 
boek wordt daarom meestal van sabeltandkat 
gesproken. 
Dat over zo’n betrekkelijk klein botfragment (niet 
groter dan een volwassen hand) een heel boek kan 
worden geschreven, wordt natuurlijk veroorzaakt 
door het belang van deze vondst, maar komt ook 
voort uit het aanstekelijke enthousiasme van de 
auteurs om zoveel mogelijk over deze vondst te 
vertellen. Het boek blinkt uit in eenvoudig 
taalgebruik en is zeer toegankelijk geschreven. De 
lezer wordt als het ware de paleontologie (de 
wetenschap die zich bezig houdt met overblijfselen 
van uitgestorven organismen) ingezogen. Veel 
aandacht gaat uit naar de omgeving waarin de 
sabeltandkat leefde. Hoe zag het landschap er in de 
zuidelijke Noordzee toen uit. Welke dieren kwam 
de sabeltandkat op zijn zwerftochten tegen? Zo 
maakt de lezer kennis met de Mammoet Steppe 
waarin soorten als de zuidelijke mammoet, de 
mastodont en de steppewisent leefden. Uitgebreid 
wordt ingegaan op de Noordzee als rijke vindplaats 
van duizenden botten van uitgestorven dieren. 
Hierna komen ook andere beroemde vindplaatsen 
aan bod zoals de asfaltputten bij Los Angeles. 
Het op A4-formaat in stevig kaft uitgegeven boek 
is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. 
Daarbij zijn ook prachtige tekeningen, waarop de 
sabeltandkat als in een ‘artist impression’, 
rondsluipt in een landschap zoals dat er, naar de 
voorstelling van de auteurs, 28000 jaar geleden 
uitzag. De lay-out is uitermate afwisselend en 
schiet soms door als de leesbaarheid van de tekst er 
onder lijdt. Een wit lettertje op een zwarte 
ondergrond leest niet prettig, maar is nog wel 
duidelijk. Anders wordt dat met kleine, zwarte 
lettertjes op een donkergekleurde ondergrond 
waarbij de lamp hoger gedraaid moet worden om 
de tekst nog te kunnen lezen. Dit zal evenwel 
(terecht!) niemand weerhouden dit bijzondere boek 
aan te schaffen. 

Jelle van Dijk 




