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Slalommen tussen zandhoop en zeefput

Lex Kattenwinkel*

In meerdere opzichten.

De fraaie natuurbeelden

zijn slechts een toegift op

wat dezedag nog brengen

moet; het zoeken en vin-

den van Miocene fossie-

len in Miste.

Als Zeeuwse verzame-

laars zijn we vrij goed be-

kend met Plioceneschel-

pen, maar soorten uit het

MioceenhebbenFrans en

ik nog slechts mondjes-

maat aangetroffen; op

een opgespoten terrein bij

Doel (B). Bijna alle soor-

ten slakken en tweeklep-

pigen uit de fauna van

Miste zijn voor ons ‘nieuw’. De grote rijkdom aan soor-

ten en vormen van de schelpen die we uit het sediment

zeven, overtreft ruimschoots onze verwachtingen.

In het begin is het wel even wennen aan de grote drukte

rondom de put en de herrie van de waterpompen. Bij het

heen en weer lopen tussen zandhoop en zeefput is het tus-

sen de andere zoekers door slalommen(en nietonderweg

per ongeluk een bakje schelpen van een collega-verzame-

laar omver schoppen!). Maar goed, op een gegeven mo-

ment heb je je vaste loopje en word je helemaal in beslag

genomen doorde mooie vondsten. De grote stukken gaan

in het bakje, derest in de emmer. Al doende heb je al snel

door welke soorten algemeen zijn, en bij andere zoekers

zie je welkezeldzaamhedenje zoal kunt vinden.Zelfhoop

je natuurlijk ook op bijzonderheden en dat houdt de moed

erin. Het zit me aan het eind van de dag lelijk dwars dat ik

nog steeds geen gave schelp van Chicoreus aquitanicus

heb gevonden. In een optimistische bui heb ik me al laten

ontvallen net zo lang door te gaan tot ik er eentje op m’n

zeefheb. Dat lijkt een hopeloze missie, maar als bijna alle

andere zoekers al vertrokken ofaan het inpakken zijn vind

ik er tenslotte een en nog een hele mooie ook. Blij dat ik

die laatste zeefnog even heb volgeschept...

Omdat we graag nog wat meer bijzondere of zeldzame

soorten willen vinden zijn we middenin de week nog een

dag terug geweest. Met succes. Onder onze vondsten ook
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Het was nog een heleklus om al het zeefsel van een dagje

Miste in de auto te krijgen. Met z’n tweeën (Lex Katten-

winkel en Frans Frenken) op pad gegaanhaddenwe ieder

zeven emmers vol. Na de vracht gelijkmatig over koffer-

bak en achterbank verdeeld te hebben gingen we zwaar

beladen huiswaarts, richting Zeeland. Moemaar voldaan,

zoals dat zo mooi heet. En met het vooruitzicht dat het

gruis nog talloze schatten zal prijsgeven.

Zaterdag 13 september, een dag om nietsnel te vergeten.

Dat begint al op de heenreis. Een samenspel van de eer-

ste zonnestralen en grondnevel levert onderweg beelden

op van zwevende kerk-

torens tegen een achter-

grond van zachte tinten

rood en daarboven een

strakblauwe lucht. Het

beloofteen prachtige dag

te worden en dat wordt

het.
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enkele soorten die in het prachtige boek vanArie Janssen

als ‘zeer zeldzaam’ worden gekenschetst, zoals Morum

cf. dunkeri, Turriscala torulosaborealis, Ancilla subcana-

lifera en Trigonostoma extractrix. Zie ook de website van

Frans (http://people.zeelandnet.nl/eafrafre/). Aan het de-

termineren van kleine soorten, en soorten die veel op el-

kaar lijken, hebben we ons nog niet gewaagd. Alles op

zijn tijd. Tot onze grote'vreugde vindenwe (fervente haai-

entandenverzamelaars!) sporadisch ook een haaientand.

Helaas zijn deze dun gezaaid, maar de kwaliteit van som-

mige tanden is verbluffendgoed.

Dan resteert nog het zeefsel. Frans en ik hebben allebei

zo’nanderhalve emmer op 1 mm gezeefd en de rest op 4

mm. Een paar emmers met grof materiaal zijn al doorge-

werkt, het fijnere spul ligt gespoeld, gedroogd en in frac-

ties gezeefd, klaar om uitgezocht te worden. Daar komen

we de winterwel mee door.

*Lex Kattenwinkel, email: l.kattenwinkel@hccnet.nl


