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INTERVIEW MET ALBERT HOEKMAN

Afgelopen juli bezocht ik, op uitnodiging van WPZ-lid Jan Boes, Albert
Hoekman op zijn werk (North Sea Fossils), bij de haven van Urk. Albert
is lid van de WPZ sinds 2004 en je kunt hem onder andere kennen van
de enorme bottenberg die in 2013 in de tentoonstelling “Kijk wat ik
gevonden heb!” lag en voor geweldige media-aandacht zorgde bij het
opruimen. Op 5 april 2014 ontving Albert de Van der Lijn-onderscheiding,
want met zijn kennis van Noordzeefossielen maakt hij het belangrijke
onderscheid tussen welke stukken van natuurhistorische waarde zijn en
welke voor de handel (Cranium 31-1). Tijdens mijn bezoek kon ik Albert
interviewen over zijn werk en zijn eigen verzameling en natuurlijk eens
met eigen ogen zien hoe het de man vergaat sinds zijn onderscheiding.

Waar komen de vondsten
vandaan?

Voornamelijk van baggerbedrijven
die baggeren op de Noordzee, alle
[48]

Registreer je de vondsten
ook?

Nee, daarvoor is het teveel. Ik weet
waar het materiaal vandaan komt en
weet van de locaties ook welke ouder-

dom erbij hoort. Er is geen beginnen
aan om alle botten stuk voor stuk in de
computer te zetten. Ik fotografeer wel
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Ik was jarenlang visser van platvissen op de Noordzee. Ik ben daarbij met
Klaas Post in contact gekomen en, na
mijn loopbaan als visser, voor Klaas
gaan werken in de visindustrie. Zo’n
15 jaar geleden heb ik de handel in
bijvangsten (onze geliefde pleistocene
zoogdieren) van Klaas overgenomen,
hij verzamelde ze alleen. In deze tijd
heb ik naar schatting zeker 60 à 80
duizend kilo bijvangsten verwerkt,
waaronder ruim 40.000 mammoetkiezen. Soms waren er weken waarin
wel 100 mammoetkiezen achter elkaar
werden opgevist. Nu er sinds een paar
jaar elektrisch wordt gevist, zijn de bijvangsten veel minder. Na een telefoontje van de visser haal ik deze op.

regio’s van onder Noorwegen tot
Engeland en België, en van de grote
rivieren. Sinds kort wordt er ook wel
materiaal van het IJsselmeer opgebaggerd. Als de vissers maar duidelijk
aangeven waar de bijvangsten gedaan
zijn, want dat vertel ik de koper er wel
graag bij.
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Hoe ben je in de fossielenhandel terecht gekomen?

Als de fossielen mooi genoeg zijn,
worden ze schoongemaakt, ontzilt en
geprepareerd. Veel vondsten worden
gerestaureerd voor de verkoop. Niet
alle verzamelaars willen zogenaamde
brokstukken, incomplete botten. WPZlid Remie Bakker ontvangt regelmatig
opdrachten van mij en verder doe ik dit
vaak zelf samen met mijn zwager. [die
hier, gezien het resultaat dat Albert mij
laat zien, aanleg voor heeft]. Helaas
is dit een dure en tijdrovende klus,
waardoor er nog aardig wat dozen en
te restaureren fossielen in de opslag
liggen.

Restaureer je alles?

Er staan in de opslag ook dijbeenderen met vraatsporen van hyena’s. Deze
laat ik liever zo. Maar er zijn genoeg
potentiële kopers die dit niet waarderen
en een compleet bot zoeken, ook al
is het gerestaureerd. Deze beenderen
met vraatsporen ga ik pas bewerken
als ik geen andere optie zie, als er geen
koper is voor het bot en er geen andere
botten meer liggen om aan de vraag te
voldoen.

DNA in het menselijk materiaal, maar
en een ontsteking had veroorzaakt, hier
dit nog nooit gevonden. Het materiaal
zat een flink gezwel in het bot. Deze is
zelf is helaas volledig vernietigd voor
verkocht.
dit onderzoek.
Het Max Planck
De Nederlandse mammoeten zijn
Instituut in
wereldwijd
geliefd, van Australië tot
Leipzig heeft in
Noorwegen en van Qatar tot Taiwan
dierlijk materiaal
in 90% van de
gevallen wel
DNA gevonden. Voor C14 dateringen
Het edelhert dat ik hier heb heeft een
stuur ik het meestal naar Groningen,
afgezaagde geweitak, glad afgezaagd,
dat onderzoek is minder destructief,
niet gehakt en gebroken, wat je meestal
daarvoor kun je zelf een klein fragment ziet. Bij oudere stukken zie je dat het
van één vierkante cm aanleveren. Het
gewei rondom ingesneden is. Later
is alleen erg kostbaar, dus doe je alleen
werden mensen hier handiger in en
wanneer het extra waarde toevoegt aan
sneden het gewei aan één kant in om
onderzoek.
het vervolgens af te breken.

Wat is je favoriete
pleistocene zoogdier?
De mammoet.

Wat zijn je meest bijzondere vondsten?

Enkele schedels met sporen van gevechten, zoals schrammen, krassen en
breuken, maar zonder hak- en snijsporen van mensen. Ik heb wel een gewei
gehad waarbij één kant was afgebroken

Ik heb hier nog een mammoetonderkaak van een jong dier dat aan het
wisselen was, maar er klopt iets niet.
De ene kaakhelft heeft twee kiezen
die wisselen, terwijl in de andere helft
één kies zit. De hypothese is dat het
dier een ontsteking heeft gehad in de
bovenkaak, waardoor het meer met de
andere kant is gaan eten en het wisselen
aan die kant harder is gegaan. Ik heb dit
nog nooit eerder gezien.
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Wat doe je vervolgens
met de fossielen voor ze
verkocht worden?
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de stukken die op de website komen,
voor de verkoop.

Natuurlijk zijn er ook verzamelaars
juist wel geïnteresseerd in die botten
met vraatsporen. Zo heeft Remie een
keer een scheenbeen van een jonge
mammoet meegenomen, waar ik later
de bijbehorende proximale epifyse bij
vond, ook met vraatsporen! Die pasten
mooi aan elkaar.

Ik zie veel fragmenten
slagtand in de opslag liggen,
maar ook een aantal bijna
complete exemplaren.
Ik stel wel slagtanden samen, want
dat verkoopt beter. Ik bewaar alle punten die ik vind om aan exemplaren met
gebroken punt toe te voegen.

Wie kopen jouw fossielen?

De Nederlandse mammoeten zijn
wereldwijd geliefd, van Australië tot
Noorwegen en van Qatar tot Taiwan.
Maar de meeste klanten zitten in Amerika en Canada. Het zijn de musea die
een Europese soort naast hun Amerikaanse fossielen willen laten zien. Het
zijn ook de musea die de echt bijzondere stukken kopen.
Er komen ook wel eens mensen
langs op zoek naar een specifiek
skeletelement, om hun dier compleet te
maken. Ik laat ze zelf zoeken naar de
juiste maat.

En menselijk materiaal?

Dat gaat altijd naar het Rijksmuseum
voor Oudheden in Leiden. Er wordt
momenteel onderzoek gedaan naar
een schedelfragment. De Universiteit
Leiden heeft wel eens gezocht naar
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zoals je misschien verwacht. En het
meeste materiaal zit in dozen, want
mijn vrouw heeft dit liever niet in huis.
Ik verzamel zelf botten met pathologische kenmerken.

En wat ligt hier verder nog
op restauratie te wachten?

Ik heb hier vier dozen fragmenten
en twee enorme stukken gewei. Als ik
die in elkaar heb gezet, dan is het de
grootste schedel van een Alces latifrons
in Nederland. Verder heb ik nog enkele
mammoetschedels en veel grote botten
van mammoeten.

Mis je het vissen niet?

Jawel, maar door mijn slechte rug
hou ik het niet lang vol op zee. Een
enkele keer wil ik nog wel meegaan.
Zoals ik eens meevoer op de BRA7
voor de havendienst van Rotterdam,
en een enkele keer ga ik nog met een
Eurokotter een paar dagen de zee op.
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Is er iets veranderd sinds je
de Van der Lijn-onderscheiding ontving?

Maar één van de mooiste stukken
vind ik zelf deze mammoetrib met een
oude breuk. De breuk is gaan ontsteken en er zit een flinke vergroeiing op
waarmee het dier heeft doorgeleefd.

Heb je thuis ook een eigen
verzameling?

Nee, geen verschil, maar ik voel me
wel vereerd! Ik heb de nominatie lang
afgehouden. Het voelde niet goed om
als handelaar die onderscheiding te krijgen, aan de andere kant gaan fossielen
die van wetenschappelijk belang zijn
naar de juiste verzamelaar of instelling.
Maar nadat diverse mensen mij bleven
benaderen en wilden voordragen, heb
ik uiteindelijk ingestemd.
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Ik heb geen klein museum thuis,

northseafossils.nl
[50]

