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Mijn gruis helpen uitzoeken? Delen!
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Henk Mulder

In het maartnummer van drie jaar geleden stond een artikel
met bovenstaande kop. Ik was toen net 71 geworden en realiseerde me dat ik minstens nog 71 jaar nodig zou hebben om
al het gruis uit te pluizen dat ik verzameld had en dat in dozen en bakken op twee zolders stond. Daarom had ik, en heb
ik nu opnieuw, een vraag/verzoek/aanbod aan leden van de
WTKG: wie wil een deel van mijn fossiele gruis uitzoeken?
Niet tegen betaling natuurlijk, althans niet in geld. Neen, het
zou bijvoorbeeld zo kunnen: ik geef iemand twintig bakken
van een bepaalde vindplaats en hij/zij peutert uit tien bakken
alles wat voor mij boeiend zou kunnen zijn en houdt de andere tien bakken voor zichzelf. Maar andere constructies zijn
ook bespreekbaar.
Je hebt nu het maartnummer van 2021 in handen. Ik ben inmiddels ook drie jaar ouder en nog elke dag met gruis bezig,
maar er komt ook nog steeds meer gruis bij dan ik kan nakijken.
Ik was in 2018 benieuwd of er reacties zouden komen op
mijn oproep. Een paar had ik wel verwacht, maar niet dat er
meer dan twintig mensen zouden reageren, die er in de loop
van de laatste drie jaar voor hebben gezorgd dat er een kleine 2000 kilo gruis van mijn zolders verdween. Soms werd
het gruis gehaald, soms nam ik het mee naar een WTKGbijeenkomst 1, bracht het bij iemand thuis of stuurde het op.
Een enkele keer ging het niet goed en liet iemand niets meer
van zich horen. Ook waren bij iemand de omstandigheden
zo gewijzigd dat hij besefte geen gruis meer te zullen uitzoe-
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ken; hij heeft al het gruis keurig teruggebracht. De meeste
contacten waren of zijn heel plezierig. Soms stuurt iemand
leuke foto’s van vondsten uit het gruis; soms wordt iemand
bijna een specialist van een bepaalde vindplaats. En het gaat
nog steeds door. Vorige week gingen er vier volle bananendozen naar Zoetermeer en tien naar Bussum.
Er is al veel gruis gedistribueerd, maar het goede nieuws
is dat achter al die vertrokken dozen toch nog wat materiaal tevoorschijn is gekomen. Hierboven is te zien waar ik
nog gruis van heb staan.
Ik kan gruis meenemen naar een bijeenkomst. Iemand kan
het ophalen maar versturen kan ook: PostNL bezorgt in
Nederland voor € 6,75 een pakket tot 10 kilo en voor € 13
een pakket tot 23 kilo.
Ik ben benieuwd naar de reacties.

1 Voor nieuwe leden: bij een WTKG-bijeenkomst kom je met een
flinke groep medeleden fysiek bijeen, vaak in een zaal van een
museum. Je geniet van een paar boeiende lezingen, helpt elkaar
tussen de lezingen door met determinaties en krijgt soms nieuw
gruis mee of uitgezocht gruis terug. De laatste echte bijeenkomst was op 2 november 2019 in het Oertijdmuseum in Boxtel.
Hopelijk...
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