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Mĳn betrokkenheid bĳ
‘Doggerland’ (april t/m
oktober dit jaar in het
Rĳksmuseum van

Oudheden) is mĳ overkomen. Het
balletje is gaan rollen nadat ik een
artefact met berkenpek gevonden had
op de Zandmotor (30 juli 2016).

In de tentoonstelling hing ik, net als
andere enthousiaste zoekers (en er zĳn
er nog veel meer die er niet hangen),
bĳna allemaal WPZ-leden, aan een
muur in het RMO. Tĳdens de opening
schrok ik echt wel even, want wat
waren de foto's, door Frans de Winter
op de Zandmotor en Maasvlakte 2
gemaakt, groot! Overweldigend.

De aankleding van de zaal bracht je
gelĳk dichterbĳ het verdwenen land
onder de Noordzee. Met sprekende
digitale beelden over het voorkomen en
verdwĳnen van Doggerland, opgezette
ĳstĳdfauna en filmpjes gemaakt door
fossielenzoekers aan het werk op het
strand. De prachtige schilderingen door
Kelvin Wilson, zoals die waarop de
neanderthaler “mĳn” mesje met
berkenpek gebruikt om zich te scheren,
prikkelden mĳn fantasie enorm.

Op satĳnen kussentjes bĳ de
uitgelichte foto’s lagen ieders mooiste
vondsten, voorzien van duidelĳke
informatie en het verhaal achter de
vondst. Een mooie spits van Mirjam
Kruizinga, een heel klein scherfje in
een bot (jachtbewĳs) gevonden door

Donny Chrispĳn, het leeuwenkaak-
fragment van Abe Lucassen, de
doorboorde snĳtand van Ron
Nederpelt, de vuistbĳlen van Jan
Meulmeester, de spitsen van menselĳk
bot (zie ook Cranium 38-1) van Gideon
de Jong en mĳzelf; te veel om op te
noemen. Mĳn mooiste vondst was de
hyenakaak met alle kiezen erin
(gevonden op de Zandmotor op 1
november 2015).

Nog steeds kan ik niet geloven dat ik
dat allemaal gevonden heb. Dankzĳ
een bĳeenkomst in het RMO werd ik
supergemotiveerd en raapte ik elke
steen op. Ook heel veel foute stenen die
Marcel Niekus met veel engelengeduld
afkeurde. Eén steen hield ik apart in
mĳn broekzak, want ik begreep er niets
van. Wel bleek dat ik hem vanzelf goed
bĳ het handvat vasthield en dacht, “je
kan er lekker bot of huid mee
schrappen”. Marcel herkende het
artefact direct en van het een kwam het
ander.

De vuursteen en berkenpek werden
onderzocht met alle moderne
technieken en de uitkomst was
verbluffend: zeker 45.000 jaar oud,
gemaakt door een neanderthaler! Een
bewĳs van hun intelligentie. Dat is nou
zo leuk aan meedoen aan onderzoek. Je
helpt niet alleen de wetenschap, maar
leert ook meer over je vondst en kan
nog wel eens verrast worden. We
hebben elkaar dus hard nodig.

Zondag 22 augustus hielp ik met
determineren tĳdens de Strand-
struindag van het RMO, naar
aanleiding van de tentoonstelling en
met als doel mensen kennis te laten
maken met het fossielen zoeken.
Samen met Dick Mol, Hester Loeff en
Ivan van Marrewĳk werd ik een expert,
ook al voelde ik mĳ het groentje. Maar
ik ben trots op mĳn determinaties,
waaronder het mooiste complete
vogelbotje ooit. Zelf vond ik op weg
ernaartoe nog een paar fossielen en een
steen die ik wegens tĳdnood snel in
mĳn zak stak. Bleek het een
paleolitische kling te zĳn van 6,5 cm
lang!

Soms lĳkt het op een droom, bĳna te
mooi om waar te zĳn. Het overkomt je
gewoon.

Dank en complimenten aan Luc
Amkreutz en Sasja van der Vaart-
Verschoof en alle anderen.
‘Doggerland’: zo mooi gedaan,
fantastisch. Jullie hebben de zoekers
echt in het zonnetje gezet.
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