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Landelijke Fossielendag in Naturalis, zondag 3 maart 2002

Ruud Wiggers*

Voorbereiding

Bij Irene Groenendijk van Naturalis meldde de vereni-

ging zich daarop aan en bestelde daarbij 2 kramen.

De kramen inrichten en wachten op deinvasie

De zaterdag voorafgaand aan deFossielendag kon al wor-

den begonnen met het inrichten van dekramen. Bijna alle

standhouders hadden echter besloten om dat zondag-
ochtendvroeg te doenom niet twee dagen met hun hobby/
werk in de weer te zijn.

Handelaren waren ingedeeld op de grote (open) binnen-

plaats van het Pesthuis. We zagen daar o.a. Antiquariaat
De Stokroos-Papyrus, uitgeverij Backhuys Publishers en

Lingua Terrae Books. De organisatie was niet zeker van

mooi weer en had besloten de non-profit sector binnen

het Pesthuis onder te brengen en de handel in de open-

lucht. MartinRappol, boekhandelaaraan dePrinsengracht
in Amsterdam (Lingua Terrae Books), had wegens dit

optimistische scenario overwogen zijn aanmelding te an-

nuleren omdat zijn boeken tenslotte droog moeten blij-

ven, en omdat een boekhandelaarzelfook wil overleven.

Begin maart wil het weer in Nederland nogwel eens grim-

mig zijn. Gelukkig werd het een bijzonder fraaie, zono-

vergoten dag en had Martin achteraf geen spijt van zijn

aanwezigheid.

Op de binnenplaats waren drie grote tenten opgesteld voor

kinderactiviteiten. Met professor Kristasaurus konden

dinosauriërs in elkaar worden geknutseld. Hoe graaf je

een dinosauriërop en hoe maak je met die gegevens een

voorstelling van zo’n dier?Professor Fossiela ging in een

andere tent met kinderen op zoek naar fossielen en in de

derdetentkondenkinderen deelnemenaan een opgravings-

expeditie met professor Th. Ustijd.

Bij iedere kraam was gezorgd voor licht en de mogelijk-

heid om apparatuur aan te sluiten op het electra-neL We

zageneen kraam van de Vereniging Redt de Kaloot. Di-

verse WTKG’ers, waaronderFreddie van Nieulande, lie-

ten belangstellenden daar zien welke schade opgeologisch

gebied zal ontstaan wanneerplannen voor een container-

haven enz. ter plaatse van De Kaloot zouden worden ge-

realiseerd. Prachtig vondstmateriaal van dat unieke stukje
Noordzeekust was op de kraam uitgestald. In hetboek over

de Fossiele Molluskenvan de Nederlandse Kust (in voor-

bereiding) zal De Kaloot met diverse interessante vond-

sten goed vertegenwoordigd zijn.

Een greep uit de 32 organisaties die op de Landelijke

Fossielendag vertegenwoordigd waren; KNGMG, Natura-

lis, GEA, Teylers Museum, NGV, Vereniging Redt de

Kaloot, WTKG. Verderwaren er demonstraties prepare-

ren (Naturalis), determineren(Naturalis); diverse Werk-

groepen zoals die voor PleistoceneZoogdieren.

Gesprekken met belangstellenden

De belangstelling was groot Het schijnt dat erop een ‘nor-

male’ Naturalis weekend-dag zo’n 1200 mensen bij de

kassa worden geteld. Nu waren dat er 3000! Het publiek

kwam duidelijk voor deze manifestatie. Vaak vergezeld

van kinderen. De WTKG had bewust de tweede kraam

ingericht met informatie.Afzettingen is er de laatstejaren

steeds aantrekkelijker uit gaan zien. Een dame kwam langs

de kraam, biechtte op dat ze eerderop de dag al 2 afleve-

ringen van Afzettingen van de kraam had
meegenomen

maar nog graag een derde exemplaar wilde meenemen

omdat daar iets over Zeelandin stond. Zou ze lidworden?

De WTKG bleek overigens bij veel bezoekers onbekend.

Sterker nog, diverse standhoudersuit alle hoeken van het

land kenden wel GEA en de NGV maar niet de WTKG.

De vereniging moet daarwel iets aan gaan doen.

Het door Stef meegebrachte schelpmateriaal was in han-

teerbare zakken gedaan en werd voor enkele Euro’s per
zak te koop aangeboden. Dat viel zeer in de smaak. Het

publiek maakte royaal gebruik van de mogelijkheid om

interessant materiaal van ver weg te kunnen aanschaffen

Frank Wesselingh stuurde al in een vroeg stadium een

email naar het secretariaatom de WTKG te attenderenop

de Landelijke Fossielendag op zondag 3 maart in het Na-

tionaal Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden

(NNM Naturalis). Natuurlijk moet een vereniging als de

WTKG zich op zo’n dag presenteren! Met Cor Kamekamp

werd daaromcontact opgenomenwegens zijn ervaring met

dit soort presentaties. Hij stelde voor om bij de organisa-

tie tweekramen te huren.Eén kraam kon worden gebruikt

om een indruk te gevenvan onze excursies. Kortgeleden

is er een excursie naar Heist op den Berg geweest. Daar-

van was vondstmateriaal beschikbaar en ook kon een

kleine foto-expositie wordenopgezet. Cor en zijn vrouw

Gerda namen die kraam voor hun rekening samen met

André Jansen. Stef Mermuys, die zoals bekend over im-

mense hoeveelheden vondstmateriaaluit heelEuropa be-

schikt, werd bereid gevonden om schelphoudend materi-

aal uit Frankrijk mee te brengen. Cor en André zouden

tevens schelpen van bezoekers gaan determineren.

Een tweede kraam kon worden ingericht met folders en

tijdschriften. We hebben een wervende folder voor aan-

melding bij de WTKG die door Rob van Slageren in el-

kaar is gezet. Ook is er de web-pagina van de WTKG

waarmee Internetters zich kunnen opgeven voor de vere-

niging en die al een aantal nieuwe leden opleverde. Die

pagina zou ook hard-copy op de kraam komen te liggen.
Ook een aantal recente afleveringen van Afzettingen om

uit te kunnen delen aan geïnteresseerden. Dan nog een

beperkt aantal exemplaren van de Contributions ter in-

zage; als visitekaartje. Ondergetekende ging de tweede

kraam voor zijn rekening nemen.



AFZETTINGEN WTKG 23 (2), 200228

voor een vriendelijk prijsje. De kas van de WTKG was

daarbij gebaat. Ook menige standhoudervan elders deed

zich voor als argeloze bezoeker en sloeg zijn of haar slag.

Dat was natuurlijk niet de bedoeling en we waren daar-

door al vroegop de dag doorhet materiaalheen.

In totaalzijn 60 exemplaren van Afzettingen meegegeven

aan belangstellenden. We deeldenook veel folders uit en

hoopten danook meteen nieuweleden te kunnen oogsten.
Dat werktniet zo. Lange gesprekken werden gevoerd met

belangstellende bezoekers. Soms dacht je: ‘Waarom geef

je je niethier ter plaatse op als lid?’. Het was dan ook een

teleurstelling dat ik bij de bestuursvergadering van de

WTKG, een week later, verslag deed van onze PR tijdens

de Nationale Fossielendag en dat zich helaas nog slechts

1 nieuw lid had gemeld. De volgende dag meldde zich

echter nieuw lid nr. 2. Zo’nmanifestatieschijnt een effect

op langere termijn te hebben. In enkeleweken hebbenzich

nu 6 nieuweleden aangemeld waaronder1 huisgenootlid.

Sommigen via de website van de WTKG die door Ton

Lindemann en Sylvia Verschueren wordt bijgehouden.

Over de dag verspreid waren er 6 lezingen van elk een

half uur. Bij de stands kon zo nu en dan wel even iemand

worden gemist zodat ik enkele lezingen kon bijwonen. Zo

gaf Anne Schulp een wervelende lezing met als titel:

‘(Bijna) alles over Bèr, de nieuweMosasaurus’. Het beest

schijnt een nieuwenaam te gaan krijgen maar deze naam

is toch al aardig ingeburgerd. We zagen beelden van de

ontdekking van het fossiel, van de opgraving en de berging.

Dick Mol gaf een lezing over ‘Ustijdfossielen’. Die kun-

nen gevonden wordenbij zand- en grindwinning maar ook

aan de Noordzeekust en op de bodem van de Noordzee.

Hij gaf veel informatie over preparatie van fossiel materi-

aal.

De lezing van Frank Wesselingh was laat in de middag en

heb ik daardoor moeten laten schieten maar hij zou en-

kele weken later, op de Algemene Ledenvergadering van

de WTKG, dezelfde lezing geven.

Tenslotte

De organisatie van de dag doorNaturalis was zeer goed.

De ruimtenwaren bijzonder geschikt voor deactiviteiten.

De technische voorzieningen waren goed of werden als-

nog ad hoe geïmproviseerd. Zelfs aan koffie en thee voor

de standhouders was gedacht.

Bij het evalueren van de dag bleek de WTKG presentatie

op enkele punten voor verbetering vatbaar.Het was han-

dig geweest wanneer informatieover geologische perio-

den was opgehangen. In ieder geval over de geologische

perioden die op de stand aan deorde waren. Daar zorgen

we dus de volgende keer voor!

*Ruud Wiggers, Orteliuskade 76-3hg, 1056 NG Amster-

dam, tel 020-612 49 60, email: ruudw@cs.vu.nl

(Bloch, I7&3)
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