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Waarom ik niet bij Miste was (40 jaar WTKG)

Caesar Deerenberg*

Het begin

De kristallen werdenook niet meer verzameld, die moes-

ten namelijk voor steeds meer geld worden gekocht.
Wat overbleefwaren de schelpen en fossielen.

Schelpen en fossielen

In het begin, voor 1960, verzamelde ik alleen maar Ne-

derlandseschelpen van het strand vooral bij IJmuiden en

van de vissersboten in de haven.

De fossielen waren afkomstig van het Eemien uitde Sloter-

plas in Amsterdam West en van opgezogen materiaal uit

de Zeeuwse zeegaten. Dit laatste materiaalwerd door de

Brielse Kalkbranderij werd geleverd om paden te verhar-

den bijvoorbeeld in het Bosplan bij Amsterdam.

Na 1960 begonnen de vakantiereizen naar het buitenland.

Vooral in Bretagne en Zuid-Frankrijk heb ik toen veel ver-

zameld.Mijn collectiebegon zich snel uit te breiden.Ook

ontdekte ik de fossielen vindplaatsen rondParijs, als eer-

ste maakte ik kennis met Daméry. Dat waren gouden tij-

den.

In 20 jaar tijd werd mijn verzameling vertienvoudigd.

Ook kocht in dieperiode mooietropische schelpen zowel

in NederlandalsEngeland. Bij deEaton-Shellshop in Lon-

den heb ik in die tijd enkele honderdensoorten Cyprea’s,
Conussen en andere verleidelijke mollusken gekocht.

In de jaren tachtig had ik 60 laden vol. In iederelade kon-

den 144 luciferdoosjes, terwijl ik niet te boek sta als een

fanatieke verzamelaar. Als ik tijdens de WTKG paasex-

cursies van de partij was, dan was ik meestal één van de

eerste die de familie opzocht om koffie te drinken of om

uitgebreid te lunchen.

Mijn verzameling werd te groot, daar moest wat aan ge-

beuren.

Het inkrimpen.
In 1981 ben ik verhuisd van Groningen naar Maastricht.

De hele collectie werd in de Mercedesbus van Jobs van

derD. verhuisd.Een enorme klus.

Voor ik alles had geordend nam ik twee beslissingen.

Al mijn gekochte schelpen wilde ik van de hand doen.

Dat lukte vrij snel en ook nog voor een goede prijs. Niet

aan een liefhebber, maar aan een handelaar in tweede-

handsboeken die wel wat zag in de schelpenhandel.

Voor de tweede beslissing nam ik contact op met het Na-

tuur Historisch Museum in Maastricht, met de vraag of

zij geïnteresseerd waren in mijn collectie recente schel-

pen van Europa. Enige weken later heb ik, met pijn in het

hart, mijn collectie overgedragen. In 1992 kreeg ik van

Tussen mijn veertiende en twintigste levensjaar verza-

meldeik van alles. Postzegels, munten (vooral zeventiende

eeuw, zoals Zeelandiaen de VOC), vissen op formaline,

kristallen, fossielen en schelpen.

De postzegels en munten zijn spoorloos verdwenen tij-
dens mijn diensttijd overzee. De vissen heb ik persoonlijk

weggegooid. Behalve één grote vis, die ik op het strand

van Zandvoort had gevonden. Die heb ik aan het Zoölo-

gisch Laboratorium bij Artis gegeven. Het bleek een

Snotolf te zijn (Cyclopterus lumpus). Misschien bestaat

het beest nog wel, jaren later stond hij nog steeds tussen

de andere opgezette vissen in een grote glazen pot.
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het Museum een computeruitdraai van 22 pagina’s. Er

stonden ruim duizend door mij verzamelde en gedetermi-

neerde soorten op. Daarnahad ik weer ruimteom gewoon

door te gaan.

Weer een beslissing

In 2002 was weer alles vol. Hoewel ik de laatstejaren niet

meer zo vreselijk actief verzameld heb. Daar komt nog

bij dat ik naar de toekomst kijk. Ik ben intussen de 65

ruimschoots gepasseerd. De beide dochters zijn opgegroeid
in de wereld van de schelpen en fossielen maar hebben

nooit het heilig vuur gekregen.

Na lang wikken en wegenheb ik Cor K. gebeld. Die stond

al snel op mijn stoep toen hij hoorde dat er wat te halen

viel. Dagen had ik zitten schuiven met doosjes en bakjes.
Ik wilde namelijk terug van 60 naar 40 laden. Nietomdat

ik nu geen ruimte heb, maar wie kan in de toekomst kij-
ken?

Van Frankrijk wilde ik geenafscheid nemen. Dus met pijn,
die ik soms nog steeds voel, heb ikafscheid genomen van:

Duitsland (BadKreutznach-Mainzerbekken-.Twistringen,

Rheinberg)

België (Borgloon, Egem, Heist-op-den Berg, Kallo, Glim-

mertingen, Kleine Spouwen, Nederokkerzeel, Tongeren,

Vissenaken, Vliermaal, Aalter, Boon, Galgenberg)
Nederland (Stoepert, Sloterplas,Tunnelput Velzen 53/54,

Bosplan, Mill en Miste 1988)

Ook Miste 1988heb ik weggegeven.De excursie diewerd

georganiseerd naar aanleiding van het 25 jarig bestaan van

de WTKG. Twee laden met mooi materiaalhad ik verza-

meld. Ik weet dat het grijze spul, zoals mijn vrouw het

noemde, goed is terecht gekomen.

Omdat ik geen Nederlands grijs spul meer wil verzame-

len was ik niet aanwezig bij de Miste-excursie 2003.

*Caesar A. Deerenberg, De Kragge 38,

3823 GS Amsersfoort, tel. 033-456 28 13,

email: caesar.tineke@zonnet.nl


