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Oldenzaal,
december 1984

Van der Lijn-onderscheiding voor
H.W. Oosterink
A . R . van Manen*

De uitreiking van de Van der Lijn-onderscheiding door de heer R.S. Hofstee Holtrop, burgemeester van de
gemeente Noordoostpolder aan de heer H.W. Oosterink.

Wat maakt iemand tot een goede amateur-geoloog? Er valt wel een aantal eigenschappen te noemen die op dit punt gunstig kunnen werken. Oosterink is iemand die zich in
korte tijd van een enthousiaste, vasthoudende - zo niet fanatieke - 'jager-verzamelaar'
ontwikkelde tot een voortreffelijk exemplaar van de bedoelde soort. Ongetwijfeld komt
dit mede doordat hij tevens in grote mate beschikt over de eigenschap nieuwsgierigheid, zo kenmerkend voor de 'cultuurmens'.
De Commissie Van der Lijn/Boelens/Hellinga heeft besloten onze secretaris de Van
der Lijn-onderscheiding 1984 toe te kennen op grond van zijn 'speciale verdiensten op
het gebied van de geologische wetenschap en de verbreiding van de belangstelling
daarvoor en de stimulering die daarvan uitgaat'.
*Jan Tooropstraat 23, 7103 A A Winterswijk.
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Voor me ligt een lijst van 12 publicaties van de hand van Oosterink, voornamelijk
handelende over de Winterswijkse Muschelkalk. De eerste publicatie is van 1976, de
meest recente is Staringia nr. 7 van het afgelopen jaar. E n het ziet er niet naar uit dat
hiermee een eind aan de stroom van publicaties is gekomen. E r zijn er verschillende in
voorbereiding.
Wat betekent dit voor de geologie? Wel, hiervoor behoeft men slechts na te gaan wat er
van de leefwereld in de Winterswijkse Muschelkalk bekend was eer Oosterink begon
met zijn onderzoekingen en dat te vergelijken met wat er nu van bekend is. Dit is
ongetwijfeld vooral te danken aan zijn eigenschappen als 'jager-verzamelaar', maar de
nieuwsgierige 'cultuurmens' dreef hem ertoe deskundigen tot van ver over onze
grenzen te ondervragen over zijn vondsten. Medewerking werd heel graag verleend en
daaruit blijkt weer dat men het belang ervan inzag voor de geologische wetenschap. E r
zijn zelfs nieuwe soorten opgesteld, o.a. genoemd naar de pionier op het gebied van het
onderzoek in de Winterswijkse Muschelkalk, Prof. F. J. Faber, die onlangs is overleden,
maar nog met interesse kennisnam van een aantal resultaten van het werk van
Oosterink. De Winterswijkse afdeling vindt het natuurlijk óók leuk dat Winterswijk
werd vernoemd.
Niet alleen wat Oosterink in engere zin betekent voor de geologische wetenschap is in
deze toekenning geëerd, maar ook zijn verdiensten wat betreft 'de verbreiding van de
belangstelling daarvoor en de stimulering die daarvan uitgaat'. E n zeker, als landelijk
secretaris èn als penningmeester van onze Winterswijkse afdeling verzet Oosterink
geweldig veel werk. Dat iemand naast zijn baan - als ambtenaar bij de posterijen - dit
alles op kan brengen en op zo bijzonder korrekte wijze kan uitvoeren, is een kompliment en een schouderklop meer dan waard. Als landelijke vereniging en als afdeling
zijn we trots op hem. We vinden het fijn dat deze onderscheiding weer aan een van onze
leden is toegekend.
Nog één ding: Oosterink is ongetwijfeld een vertegenwoordiger van een nieuwe, jonge
generatie amateur-geologen en vormt een bewijs dat onze vereniging nog altijd
springlevend is.
Van harte gelukgewenst, Henk!
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