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John de Vos tijdens het uitspreken

van de “Laudatio”
op

de kansel van

het kerkje van Schokland.

Dr.

Op 16 maart j.l. vond in het kerkje van Schokland weer de jaarlijkse
uitreiking plaats van de Van der Lijn Onderscheiding en de bijbehorende

Aanmoedigingsprijs. De Commissie “Van der Lijn, Boelens en Hellinga”

had weer twee perfecte kandidaten geselecteerd en locoburgemeester Ruigrok

van de Gemeente Noordoostpolder reikte de onderscheidingen uit.
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Onderscheiden: Noud Peters

Noud Peters (70), vanberoep biologieleraar, ontving de Van der Lijn Onder-

scheiding 2013 in de eerste plaats voorzijn werk aan de fossielen uit de zand-

graverij van dekalkzandsteenfabriek Hoogdonk BV bij het Brabantse Liessel en

het prachtige boek dat hij daarover nazijn pensioneringschreef (Brabant tussen

walvissen en mastodonten). Maar, zoals Dr. John de Vos (tot voor kort conservator

van de Collectie Dubois in Naturalis) in zijn “laudatio” (lofrede) gloedvol

betoogde: Noud deed endoet nog veel meer! Na(ast) zijn noeste enminitieuze

arbeid aan de fossielen van Liessel, waarbij hij voortdurend naar een “totaal-

beeld” streefde, bewerkte hij de subfossiele zoogdierresten van eenopgraving

bij Fort Frederik Hendrik op Mauritius.

Daarna begon hij zich bezig te houden met de fossiele vertebratenfaunavan

Langenboom/Mill in Brabant, waar ook pleistoceen zand wordt opgezogen.

Tussen de vele haaientandenstuitte hij daarbij op een kiesje van een marterach-

tige (aanvankelijk Pannonictis ardea genoemd) enop de spectaculaire vondst van

een stuk kies van een Chalicotherium, een voor Nederland unieke fossiele,

paardachtige met klauwen. Ook dat leidde allemaal weer tot een boek van

Noud, dat onlangs verscheen: Van Reuzenhaai tot Chalicotherium.

Noud maakte tal van studentenvan de lerarenopleiding van de Fontys Hoge-

school in Tilburg enthousiast voor de paleontologie; velen van hen deden een

studie-onderwerp in samenwerking met Naturalis. Hij onderhield uitstekende

contacten met tal van amateur-verzamelaars, maar correspondeerde ook “op

hoog niveau” met wetenschappelijke experts. Hij vormde (en vormt nog steeds)

de ideale schakel tussen hobbyisten enwetenschappers, twee groepen die elkaar

in feite niet kunnen missen.

Aanmoedigingsprijs: Tim Rietbergen
Eigenlijk hoeven de jonge amateurgeologen die de Aanmoedigingsprijs krijgen
helemaal niet te worden aangemoedigd, want ze zijn al zo enthousiast dat ze

toch wel door zullen gaan met hun hobby. Zo is het ook dit jaar weer met Tim

Rietbergen (19) uit Leiden. Hij wil van zijn hobby zelfs zijn beroep maken door

geologiete gaan studeren.

Tim ontving de Aanmoedigingsprijs voor zijn veelzijdige paleontologische
werk. Momenteel doet hij onderzoek aan de pleistocene vleermuizen van

Europa enwerkt hij aan een publicatie over een, uit de Westerschelde opgeviste.

Megalodon-tand. Samen met Zwitserse

wetenschappers beschrijft hij een in

België gevonden ammonietdie nieuw

is voor dat land. In Naturalis werkt hij
in de molluskenstraat van LiveScience

en bewerkt hij het materiaal van de

Maasvlakte-2. Verder deed hij deaf-

gelopen jaren veldwerk in Winterswijk
en Polen. Daarnaast hielp hij mee met

het opstellen vanexcursieverslagen

om ook anderen enthousiast te maken

voor geologie en paleontologie.

Tim Rietbergen.

Noud Peters bedankt de Commissie, de Gemeente Noordoostpolder en

John de Vos voor de onderscheiding en hun mooie woorden.

Pieter van der Lijn. Foto uit

“Het Keienboek” editie 1958.


