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Even kennismaken

Henk Mulder*

Uiteraard begon ik als jongetje met schelpen zoeken en

verzamelen, vooral Nederlandse, recent en fossiel: op de

fiets van Den Haag naar de schelpenbranderij in Brielle.

In de tweedeklas van de middelbare school verminderde

mijn belangstelling, tot ik een aantaljaren geleden op een

strand in Bretagne plotseling weer gefascineerd raakte door

de schoonheidvan schelpen. Toen ik van een collega hoor-

de dat je in Wissant op het strand ammonietenkon vin-

den, ging ik daar gauw eens zoeken en was weer net zo

verslingerd als vroeger.

Diezelfde collega wist mij te vertellen dat er zelfs een

zogenaamde ammonietenwerkgroep bestaat en ik schreef

dus een brieije aan de bekende George Brouwers.

Een paar weken later ging tijdens het avondeten de tele-

foon. Mijn dochter nam op om te vragen of men na het

eten terug kon bellen. Maar neen, het leek belangrijk en

geheimzinnig: “Pap, iemandvan een anoniemewerkgroep,
misschien iets over kindermishandeling of zo.”

Als rector van een middelbare school, dat is mijn andere

hobby, krijg ik wel vaker een vreemdtelefoontje. We heb-

ben minutenlang, steeds meer geïrriteerd, langs elkaar heen

gepraat omdat ik dacht dat ik iemand van een Anonieme

Werkgroep aan detelefoonhad en George Brouwers dacht

dat ik wist dat er iemand namens de Ammonieten Werk-

groepbelde. Toen eindelijk het kwartje viel en mijn eten

koud was, vroeg hij of ik de volgende zaterdag naar het

Museonkon komen. Daar was een manifestatievan aller-

lei fossielen- en schelpenclubs en ook zijn Ammonieten

Werkgroep zou acte de présence geven.

Die zaterdag togen mijn vrouw en ik naar het Museon.

Van de Ammonieten Werkgroep werd ik nog geen lid,

maar bij een van deandere stands werd ik wel warm van

binnen: deWTKG. Ik kreeg zelfs van iemand een ijsdoosje
met gruis uit Miste mee. “Weet uw man wel wat dat is; hij

gooit het toch niet weg?” vroeg iemand aan mijn vrouw.

“Kijk maar naar zijn gezicht”, zei ze.

Dat ik velejaren later zelf in Miste zou kunnen gaan bo-

ren en zoeken, kon ik toen niet bevroeden. Het maakt de

komende jubileumexcursie van de WTKG voor mij wel

heel bijzonder.

*Henk Mulder, Rijnweg 52, 2681 SP Monster, tel. 0174-

213079, e-mail: hjmulder@kabelfoon.nl

Mijn naam is Henk Mulderen ikben op papier de nieuwe

penningmeester van de WTKG. In praktijk zal Aad, ook

Mulder, voorlopig nog de financiële belangen van dewerk-

groepbehartigen. Belangrijke eigenschappen van een pen-

ningmeester zijn: goed nee kunnen zeggen en erg zuinig

kijken. Dat moet lukken.

Wellicht is dit een goede gelegenheid te vertellen hoe ik

bij deWTKG ben gekomen.


