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Op 3 maart 2002 in het Pesthuis van Naturalis

Landelijke Fossielendag

Lars van denHoek+Ostende*

Het belang van deze verenigingen voor de paleontologie

van ons land is enorm. Hier kan de geïnteresseerde leek

terecht met zijn vragen. Hier kan hij in contact komen

met verschillende wetenschappers en - minstens net zo

belangrijk - hier kunnen wetenschappers in contact ko-

men met verzamelaars en amateurs. Maar iedere vereni-

ging kent zijn stokpaardjes. Wie naar een bijeenkomst gaat,

weet dat hij daar mensen zal treffen met een soortgelijke
interesse in fossielen. Daarentegen zou het ook leuk zijn

om eens kennis te maken met mensen die in geheel an-

dere fossielen geïnteresseerd zijn. Of die juist op een ge-
heel andere wijze doordeze versteendeoverblijfselen ge-

fascineerd zijn.

De Landelijke Fossielendag, die 3 maart2002 in Natura-

lis wordt gehouden, is bedoeld om iedereen die dat wil

kennis te laten maken met fossielminnendNederland. De

dag speelt zich afin het Pesthuis, het entreegebouw van

Naturalis, en is vrij toegankelijk. Een ieder met interesse

voor fossielen is welkom, van het gezin dat na een vakan-

tie in de Eifel een doosje Devoonfossielen heeft verza-

meld, tot de verzamelaar die al sinds jaar en dag weten-

schappelijke publicaties over zijn fossielen verzorgt.

Wat er precies op die dag zal gaan gebeuren, is nog niet

bekend. Want omdat het hier gaat om een dag voor en

doorfossielminnend Nederland, zijn alle organisaties ook

uitgenodigd om mee te denken over de exacte invulling.
In ieder geval zal er een informatiemarkt zijn, waar de

verschillende organisaties zich kunnen presenteren. Ook

boekhandelarenmet antiquarische - werken over fossie-

len zijn uitgenodigd. Verderzijn er workshops en lezin-

gen over uiteenlopende onderwerpen. Eén spreker heeft

al toegezegd: Dick Mol, verzamelaaren mammoetdeskun-

dige, die onder andere betrokken was bij de opgraving

van de Jarkovmammoet, een permafrostfossiel uit noord-

oost Siberië. Dick zal zijn verhaal houden over ijstijd-
fossielen: botten, tanden en kiezen van uitgestorven zoog-

dieren. Aan de hand van dia’s zal hij ingaan op de vol-

gende vragen: Hoe weten we dat een kaak of een ander

skeletdeel afkomstig is van een ijstijdzoogdier? Hoe luidt

de wetenschappelijke naam en hoe schrijven we die fout-

loos? Wat moeten we doenmet dergelijke fossielen (pre-

pareren, opbergen, bewerken en publiceren) en wat ver-

tellen de geïsoleerde delen van uitgestorven dieren. Na-

tuurlijk is er ook voor kinderen van alles te beleven, zo

kunnen zij onder andere een eigen onderzoekje doen en

zo een echte fossiel-o-loog worden.

De organisatoren van deLandelijke Fossielendag hebben

uit verschillende hoeken al enthousiaste reacties gehad.

Het belooft dus een gedenkwaardige dag te worden. En,

als het aan de organisatie ligt, een jaarlijks terugkerend

gebeuren. Noteer in ieder geval 3 maart 2002alvast in uw

agenda.

Als u vragen heeftover de Landelijke Fossielendag, kunt

u contact opnemen met Irene Groenendijk in het Natuur

Informatie Centrum van Naturalis (tel. 071-5687580 en

email: groenendijk@naturaIis.nnm.nl)

Lars van den Hoek-Ostende, Naturalis, Postbus 9517,

2300 RA Leidem, email: Hoek@naturalis.nnm.nl

Fossielen hebbendoor de eeuwenheen altijd gefascineerd.

Maar een iederbeleeft die fascinatieop zijn geheel eigen

wijze. Voor de bezoeker die in een museumwinkel een

gepolijste ammonietkoopt, is een fossiel gewooneen mooi

ding. Het kind dat op
vakantie in Frankrijk een fossiele

schelp opraapt, vindt daarmeeeen schat. Voor verzame-

laars vormt een fossiel een collectie-item en voor weten-

schappers zijn fossielen de sleutels tot het verleden van

onze planeet. De liefde voor fossielen kan vele vormen

aannemen. Maaraltijd blijft daar de fascinatieom iets in

je handente kunnen houdendat zo onvoorstelbaaroud is.

En datooit leefde.

Het veld van mensen met een interesse in fossielen is on-

voorstelbaar breed en gevarieerd. Daardoor is het moei-

lijk om een overzicht te krijgen wie deze fascinatie delen.

Op zich zijn er in ons land goede mogelijkheden om met

mensen met een soortgelijke interesse in contact te ko-

men. De Werkgroep Tertiaire en Kwartaire Geologie is

een goed voorbeeldvan een vereniging die geïnteresseer-

den mogelijkheden biedtom samen te werken. En zo zijn

er nog een aantalandere verenigingen, waarin mensen te-

rechtkunnen met hun eigen specifieke interesses.


