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Miste 2003

Jan Boes*

Zaterdag 13 september

Er was een flinke kuil gegraven waarbij rekening is ge-

houden met de mensen die een zeeftafel hebben meege-

bracht. Dit bleken er overigens veel te zijn, waarbij de

ruimte hiervoor toch net iets te klein was. Het nadeel van

de zeeftafels is datje zo nu en dan in de uitlaatgassen van

de pompjes staat te werken.

Aan het begin bleek dat de zijkanten van de kuil nogal

stijl afliepen, waardoorje bij het zeven in het water goed

uit moest kijken dat je laarzen niet volliepen met water.

Het was in het begin ook aan dekant nogal diep. Dat heeft

echter nietal te lang geduurd. Na een tijdje zeven vormde

zich langzamerhand een plateau waar we tenminste rede-

lijk op konden staan zonder bang te zijn om naar beneden

te glijden.

Net als voorgaande keren was het sediment rijk aan schel-

pen. In de soortenlijst is wel te zien wat er zoal gevonden

is. Opvallend weinigXenophora’ s heb ik gezien. Welbleek

er een groot exemplaar gevonden te zijn. Ook werden er

weinig haaientandengevonden.

Na verscheidene emmers en zakken met zeefresidu ge-

vuld te hebbenben ik ’s avonds weer naar huis gegaan.

Zondag 14 september

Weer ’s ochtends vroeg vertrokken naar Miste. Op de ak-

ker aangekomen waren de eerste verzamelaars al bezig
met zeven. Die ochtendFrank Wesselingh gesproken die

me een paar mooietandenvan Squalodon toonde(zie foto).

Deze waren bestemd voor het museum.

’s Ochtends vroeg vertrokken. Tussen 9 en 10 uur was het

verzamelen bij het café Den Tappen aan de Misterweg
tussen Miste en Aalten. Gelukkig ruim op tijd aanwezig.

De parkeerplaats bleek afgezet te zijn met een lint, maar

de WTKG-ers werden naar een ander parkeerterrein vlak-

bij gedirigeerd. Dit stond al vol met auto’s en de weg er

naar toe ook. Weer een beste opkomst en ook heel inter-

nationaal. Meteen al weer veel oudebekenden ontmoet.

Stefwas met enkele andere WTKG-ers dezelfde week al

aanwezig geweestbij het uitgraven van het materiaal. Ze

hadden al wat materiaal gezeefd en Stef toonde me een

mooie Carcharocles megalodon (zie foto onder). Dat was

een aardig opwarmertje!

Via enkele binnenweggetjes zijn we naar de akker gere-

den waar het materiaalwas uitgegraven. De auto’s kon-

den op de akker geparkeerd worden. Ze stonden daar dan

ook zo’n drie rijen dik.

...die me eenpaar mooie tanden van Squalodon toonde.

...en Steftoondeme een mooie Carcharocles megalodon.
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Na een poosje zeven Henk Vink gesproken, een bekende

uit de fossielenwerkgroep van de GEAuit Amersfoortwaar

ik jaren geleden ook deel van uit maakte. Even laterriep

hij me dat hij wat had gevonden waarvan hij geen idee

had wat het was. Mijn eerste indruk was dat het een huid-

plaat met stekel was van een rog, maar danwel uitzonder-

lijk groot (tussen de 5 en 10 cm schat ik).

Thuis heb ik iets dergelijks liggen uit Amerika waarvan

de naamDasyatis zou moeten zijn.

Later zei Kristiaan Hoedemakers dat het een huidplaat van

een maanvis betrof. Er blijkt zelfs een tweede exemplaar

te zijn gevonden. Meer informatiehierover zou ik gaarne

ontvangen.

Kristiaan vroeg me even later om samen met Yvonne en

Robert Marquet met de zeeftafel te werken. We hebben

telkens samen een zeef vol materiaal gespoeld, waarna

deze afwisselend voor ieder van ons bestemd was. Dit

hebben we tot aan het begin van de avond vol gehouden.

Daarna waren we echt bekaf!

Dinsdag 16 september

Om 14 uur vrij genomen van mijn werk en vertrokken

naar Miste. Ongeveer om 16 uur aangekomen en doorge-

werkt tot 19 uur.

Omdat het materiaalnog ruim een week beschikbaar was

toch maar weer gegaan. Deels uit hebberigheid (ik wilde

ook zo’n huidplaat zien te vinden en nog meer mooi spul)

en deelsomdat het zonde is om de rest zonder meer terug

te storten in de kuil.

Ik was niet de enige. Er waren nog meer fanatieke verza-

melaars bezig. Ook nu vond ik weer leuke schelpen tij-

denshet zeven. Ook nu nam ik weer verschillendezakken

met zeefresidu mee. Net voor donker had ik de spullen

weer in deauto. En danmaar weer naar huis rijden omdat

er de volgende dag gewoon weer gewerkt moet worden.

Zondag 21 september

Wegens een jubileum van een archeologische werkgroep

waar ik voorzitter van ben, kon ik op zaterdag niet verza-

melen. Dan maar alleenop zondag. Met een paar kennis-

sen afgesproken om 8 uur ’s ochtends te vertrekken rich-

ting Miste.

Ook nu waren er nog een paar verzamelaars aanwezig.

Deze dag weer aardig wat materiaal verzameld.

In totaal tijdens deze campagne ongeveer 250 liter zeef-

residu meegenomen. Er zijn verzamelaars die nog veel

meerhebbenmeegenomen.Zelfbenik nu, ruim een maand

later, nog volop bezig om het zeefresidu te spoelen, dro-

gen en sorteren. Op dit moment heb ik ongeveer twee-

derdevan het materiaal verwerkt en dan ben ik hier bijna
elke avond en weekeinde mee bezig! Dus ik vraag me af

hoe lang de andere verzamelaars wel bezig zijn met het

verwerken van het materiaal. Het moet namelijk wel zo

snel mogelijk verwerkt wordenomdater volgens mij pyriet

tussen zit dat gaat oxideren en van die lelijke roestvlekken

op de schelpen achterlaat.

Het determinerenzal laternog moeten gebeuren. Wel heb

ik al enkele zeldzame soorten tussen mijn materiaal aan-

getroffen. Al met al ben ik zeer tevreden met het materi-

aal dat ik heb kunnen verzamelen. Wat mij betreft is de

jubileumopgraving geweldig gelukt en watmij betreftmag

bij het volgend jubileum wel weer zo’n opgraving plaats-
vinden.

*Jan Boes, Normandieplein 6, 8303 HA Emmeloord,

tel. 0527-699 113, email:jbo@xs4all.nl
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