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Een impressie van de Miste-excursie

Jacques Parren*

Na korte tijd, bleek al, dat het materiaal inderdaad wat

meer ontkalkt was. Ook was de fauna naar mijn mening

iets anders van samenstelling (meer grote bivalven en

minder grote gastropoden). Het leek erop dat de graaf-

machine de basislaag nietkon bereiken, of misschien, dat

de basislaag op deze plaats slecht ontwikkeld of afwezig
was. Ondanks dit minpuntje zijn er tijdens dit weekend

toch weer vele mooievondsten gedaan en vele kilo’s gruis

meegenomen om thuis verder uit te zoeken.

Enkele vondsten die beslist waard zijn extra vermeld te

worden zijn: een vrij complete zee-egel en een Hemipristus

serra.

Verder heb ik nog vele mooie zaken gezien o.a meerdere

exemplaren vanDistorsie tortuosus en meerderegrote co-

nussen (o.a. Conus clavatulus).

Ik denk dat we weer kunnen terugkijken op een zeer ge-

slaagde excursie, medeveroorzaakt doorhet goede weer

(tenminste gedurende het weekend).

Rest mij nog om onze excursieorganisator te danken voor

de wederom zeer goede organisatie; “Stef, bedankt”.

Ik denk, dal ik dit wel mag zeggen namens alle deelne-

mers.

Oproep!
Nu aan de graafakties te Miste definitiefeen einde geko-

men is, denk ik dat hel tijd wordt voor een totaal over-

zicht van de schatten die deze unieke vindplaats heeft

opgeleverd.

Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een commissie die het

gevonden materiaalregistreert en eventueel her-determi-

neeit. Ik denk dat binnen de WTKG de benodigde exper-

tise hiervooraanwezig is. Ik wilzelf hieraanbest een steen-

tje bijdragen, maar het zal onmogelijk zijn zonder de hulp

en ervaring van de mensen, die in dit materiaalecht goed

thuis zijn.
Is het mogelijk om zo’n project te starten?

Graag zoveel mogelijk reakties hierop!

*Jaques Porren, Toermalijnstraat 5, 6015 BP Neeritter,

email:Jacques.parren@wanadoo.nl

Zaterdagmorgen 18 september 7.30uur vertrokken we met

twee personen vanuit Grubbenvorst naar Winterswijk-

Miste. We namen de route oVer Duits grondgebied en ar-

riveerden na ongeveeranderhalfuur op de verzamelplaats

aan de Misterweg. Hier stond reeds een vrij groot aantal

mensen te wachten. Zeventig tot tachtig mensen uit vrij-

wel heel west Europa (Engelsen, Duitsers, Denen, Belgen

en natuurlijk Nederlanders) hadden zich hier verzameld

om voor de laatste keer te kunnen deelnemen aan de

graafaktie te Miste. Met de excursie van 2003 nog vers in

het geheugen, waren de verwachtingen erg hoog gespan-

nen. Deze verwachting werd een weinig getemperd door

de excursie-organisator, die ons er attent op maakte, dat

de hoeveelheid en de kwaliteit van het materiaal beslist

niet vergeleken kon en mocht worden met het materiaal

van 2003.

Tegen 10 uur vertrokken we in kolonne naar het land van

de heer Berenschot. Omdat het materiaaluit de put niet

toereikend zou zijn voor alle deelnemers, werd er nog een

tweede put gegraven. De opbrengst uit deze put viel een

weinig tegen, zodat de verwachting was dat na het week-

end het zand grotendeels verwerkt zou zijn. Gelukkig wa-

ren voor hel weekend de zeeftafels verboden,zodat ieder-

een rustig kon werken met handzeven.


