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De toren van Babylonia

Henk Mulder*

“Welnee,” zegt de man, “het zijn biologen, een planten-

excursie, denk ik. Ik hoorde ze over een Ficus praten.”
“Nee hoor,” meldt een voorbijganger, “het is een kerkge-

nootschap. Ik hoorde zojuist een dominee over de toren

van Babel.”

Wij weten wel beter. Het was geen dominee die over de

toren van Babel preekte, het was Stef die een prachtige

Babylonia brugadina vond, zeer zeldzaam volgens de

Miste-bijbel van Arie Janssen.

En het zijn geen hooligans (hoewel, als je sommigen van

ons tekeer zag gaan...), geenplantengekken en zeker geen

heiligen: het zijn meer dan 100 WTKG-ers tijdens de ju-

bileum-graafactie in het fossielenparadijs Miste. Stef, onze

geologisch secretaris, heeft niet alleen voor stralend weer

maar ook voor grote hopen fossielhoudend zand gezorgd
die met de hand ofvia een zeeftafel weer terugmoeten in

een grote, met water gevulde kuil. Slavenwerk voor een

gewoon mens, puur genieten voor een echte WTKG-er.

Het echte handwerk begon al op zaterdag 21 juni jl.: oude

rotten als Anton Janse leerdengroentjes als ondergetekende

de fijne kneepjes en draaitjes van hetwerken met een hand-

boor. En vandaag blijkt dat we toen een

uitstekende plek hebben weten te vinden.

Er is meer dan genoeg materiaalen plaats

voor iedereen. Er wordt veel fraais gevon-

den en het is een dag zonder wanklanken.

Ook zonder zeef valt er genoeg te vinden

zoals een flinke haaientand (Isurus ) waar

Sylvia wel tien foto’s van maakt. Kenne-

lijk iets bijzonders.

Zelfs dieene Engelsman hebbenwe inmid-

dels vergeven. André Janse en ik stonden

heerlijk een uurtje met de zeeftafel te wer-

ken tot die mister X kwam helpen. Althans,

dat dachten we even, tot we merkten dat hij

demooiste zaken van de zeeftafel in zijn ei-

gen bakje deponeerde. Eerstprobeerde ik het

nog vrij subtiel (“I think the two of us can

manage”) maar hij bleef ‘helpen’. Toen heb-

ben we hem maar gewoon weggestuurd.

Over Engelsman gesproken. We hebben niet alleen veel

fossielen ontdekt, we weten nu ook waar komiek John

Cleese inspiratie opdeed voor de beroemde serie Fawlty
Towers: in Hotel Centraal in Winterwijk. Daar logeren,
dinerenof ontbijten is een ware happening. Een aanrader

voor avonturiers.

Ik ben, als nieuwepenningmeester van de WTKG, de vo-

rige penningmeester, Aad Mulder, dankbaar dat hij alle

beslommeringen van Miste nog voor en op zijn rekening

wilde nemen en ik zou, als nieuwe penningmeester van

de WTKG, diep ongelukkig moeten zijn omdat de uitga-

ven voor het uitgraven aanzienlijk hoger zijn dan de in-

komsten. Maar als ik al die fraaie vondsten zie en denk

aan al dat gruis wat nog moet worden uitgezocht, dan weet

ik het zeker: het zal wel goed komen en zo niet: is er een

stijl voller manier om financieel demist in te gaan dan via

Miste?
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Een echtpaar uit Miste maakt het wekelijkse wandelinge-

tje over de, doorgaans uitgestorven, Huttenweg. Maar van-

daag, zaterdag 13 septetaber 2003, is het een drukte van

jewelste.

“Gauw wegwezen,” zegt de vrouw, “het zijn hooligans.
Ik hoor ze schelden, Typhus en zo.”


