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De ultieme WTKG jubileumexcursie

Van het geologisch secretariaat.

Doel van de jubileumexcursie was de speciaal geformeerde WTKG-groeve in het hartje

van Leiden voor het Museum van Geologie en Mineralogie.

Toen in West-Europa bekend werd dat de WTKG het dertigjarige jubileum zou vieren

besloten alle uitbaters en toezichthouders van de belangrijke groeves in West-Europa dat

dit heugelijke feit om een bijzonder cadeau vroeg: een groeve waarin alle beste lagen uit

Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken en Engeland in de meest ideale opeenvolging op

elkaar zouden komen te liggen.

Ontroerend, zo kan de samenwerking tussen de verschillende uitbaters, toezichthouders,

geologen en conservatoren van de verschillende landen worden genoemd. Nog nooit

hadden zij zo eendrachtig in één groeve gewerkt. Meningsverschillen over lagen en

fossielen werden onder het genot van Duits, bier, Belgische frieten, Engelse plumpudding,
Deens knackerbrot en Franse wijn uit de weg geruimd en iedereen was tot tranen toe

bewogen. Dat de WTKG hen zo had weten te verenigen. "Un mi rade" zei een van de

Fransmannen.

De heugelijke dag

Een vriendelijk zonnetje verwelkomde de deelnemers aan de jubileumexcursie. De

temperatuur was ideaal en een zacht briesje streek weldadig langs het gezicht van de

jubilarissen. De politie werkte op deze dag geheel belangeloos mee. Al het niet-WTKG-

verkeer was tijdelijk naar andere wegen geleid zodat de heren en dames zich zonder

oponthoud naar de groeveplaats konden begeven. In Leiden zelf waren alle marktgangers

en andere stedelingen naar een buitenwijk gebonjourd. Slechts enkele kleurrijke figuren
werden ter verhoging van de authentieke sfeer zo nu en dan rond het groeveterrein

toegelaten. Eenmaal aangekomen op het terrein kregen de WTKG-ers behalve een kopje
koffie met appeltaart, een schepje, een zeef, kniebeschermers, handschoenen,
verzameldozen en zakken uitgereikt. Alles van de hoogste kwaliteit, in een praktische en

tegelijk toch verantwoorde vormgeving. Deze attributen werden plechtig overhandigd door

de persoonlijke zeefhulp die iedereen kreeg toegewezen. In alle gevallen was zeer

zorgvuldig rekening gehouden met het karakter en het werktempo van de WTKG-er. De

zeefhulp paste daar steeds naadloos bij

Deelnemers: alle WTKG-leden met al hun gezinsleden en enkele grootouders en

kleinkinderen.

Bericht van afmelding: De heer lansman moest tot zijn leedwezen verstek laten gaan

vanwege een driedubbele been- en armbreuk, maar vond gelukkig zijn echtgenote

en schoonbroer bereid om zijn plaats in te nemen.
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Met op de achtergrond stimulerende muziek gingen de jubilarissen aan het werk. Op

regelmatige afstanden waren plateautjes aangebracht, zodat ze in een ontspannen houding
hun werk konden doen. Veerkrachtige kussentjes beschermden daarbij de knieën en ander

ledematen die onder druk dreigen te komen staan. Met de verderlichte materialen konden

de stevige fpssielen die tegen hele sterke stoten konden, gemakkelijk uit de wand worden

gehaald. De zeefhulpen vingen ze behendig op en vleiden ze in doosjes. Grotere monsters,

bedoeld voor het zeven, hoefden alleen te worden aangewezen. De zeefhulpen klaarden het

karwei geheel zelfstandig verder. Intussen bleef de hemel wolkeloos en werden de wanden

door geen enkele storende schaduw overvallen. Na ongeveer een uur deed een groep

masseurs geruisloos de intrede. Talloze schouders en andere lichaamsdelen werden dankzij
de deskundige handen en geesten soepeler dan ooit.

Na zo’n anderhalf uur verzamelen werden de verzamelaars naar lange tafels gelokt waarop

alle denkbare heerlijkheden stonden uitgestald. Van driedubbele hamburgers met vijf
verschillende sauzen tot linksdraaiende yoghurt met vijftig verschillende verse vruchtjes.

Na zo’n maaltijd wil men even rust. Ook daaraan was gedacht. Een uitgekiende collectie

sofa’s stond gereed om de ledematen op uit te strekken. Op verzoek gaven de meest

vooraanstaande geologen uit Europa antwoorden op alle vragen die naar boven kwamen.

Jubilarissen die daar niet zo’n behoefte aan hadden, konden beroep doen op een van de

voorlezers die uit een breed scala aan detectives en andere interessante boeken declameer-

den.

De liefhebbers die daarna nog even wilden verzamelen kregen daartoe alle gelegenheid. De

wat minder actieven konden op hun sofa blijven en hun zeefhulp met opdrachten de groeve

in sturen. Rond degenen die geen schelp meer konden zien werd een gordijn gedrapeerd
waarop aan de binnenkant de prachtigste vergezichten waren geschilderd.

Een speciaal geformeerd orkest met dansgroep verzorgde de afsluiting van de jubileum-
excusie. Op twinkelende muziek werd een fossielendans uitgevoerd, die enerzijds de

ouderdom weergaf, maar anderzijds ook een eeuwige schoonheid en ja, zelfs een

charmante lichtvoetigheid. Onderwijl genoten de jubilarissen van exquise cocktails en

hapjes die de namen hadden gekregen van de verschillende lagen uit de jubileumgroeve.

In een bijzonder aangename sfeer namen de WTKG-ers tenslotte afscheid van elkaar en

van hun weldoeners.

Overbodig om te melden dat de politie de jubilarissen ook nu weer vrij baan gaf. Bij
thuiskomst troffen alle deelnemers een kelner voor de deur die hen een sfeervol en

smakelijk diner serveerde. Intussen stalde de zeefhulp de mooiste fossielen uit, zodat de

nieuwe eigenaren ze ander het genot van een kopje espresso met digestief nogeens konden

bewonderen.
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De nazorg

Een heerlijk karwei, het determineren van al die prachtige vondsten uit de jubileumgroeve.

Maar dan moet men natuurlijk wel over de nodige kennis, of in ieder geval naslagwerken

beschikken. Gelukkig had de jubileumcommissie ook .aan dekundige ondersteuning op dit

terrein gedacht. Op het voor de afzonderlijke jubilarissen gewenste tijdstip stond een zeer

deskundige conservator met een team van medewerkers op de stoep om een handje te

helpen. Dankzij de gezamenlijke inspanningen kon iedere collectie binnen een dag in de

bestemde lades worden gedrapeerd. Natuurlijk voorzien van alle gewenste gegevens.

Aangezien bij iedere jubilaris een ladenkast van de gewenste afmetingen en in een aan het

interieur aangepast ontwerp was geïnstalleerd, kregen alle fossielen een ideale plaats. Nu

bleek bovendien hoe ingenieus de groeve was samengesteld. In iedere collectie kwam men

de volgende soorten tegen: uit de Klei van gisteren Murex casjewijleni; Turris slingertigris
uit de Olaschichten; Anadara heggescharis uit de Sables sucré; Modiolus placetonis uit de

Papklei van Hoeleden; Glycymeris traumaticus uit de Black balls clay en Cassidaria

plumbus uit de Gekuiste platenkalk van Egem.

Alle WTKG-ers mijmerden nog lang na over deze droomexcursue en begonnen met een

weldadige glimlach aan hun volgende dertig jaar.
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