
Onderscheiden en

Aangemoedigd

Het kerkje van Schokland.

Op 24 maart 2012 was het historische kerkje op Schokland opnieuw gevuld
met amateur- en profgeologen ter gelegenheid van de uitreiking van de

Van der Lijn-onderscheiding en -aanmoedigingsprijs. Aucke van der Werff,

burgemeester van de Gemeente Noordoostpolder, memoreerde in zijn

inleiding het 70-jarig bestaan van deze polder en het 50-jarige jubileum
van zijn gemeenteals bestuurlijke eenheid. Ook benadrukte hij nog eens

de status van Schokland, dat als belangrijk bodemarchiefop de UNESCO

Werelderfgoedlijst prijkt. “Ook al zijn de mammoeten die hier eens rondliepen,

vervangen
door de silhouetten van kolossale landbomvmachines en draglines,

Schokland herbergt nog steeds onvervangbare herinneringen aan het verleden, dat

ook geologen en paleontologen zo na aan het hart ligt!”

Aucke van der Werff, Burgemeester

Gemeente Noordoostpolder.
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Onderscheiden: Barry van Balen

“Hij is gedreven, observeert scherp, en heeft een groot analytisch vermogen.” Zo omschreef

JohnJagt (Natuurhistorisch Museum Maastricht) — die zelf 22 jaar geleden de

Van der Lijn-onderscheiding ontving — Barry van Bakel (1963). In zijn jonge

jaren kochtBarry vooral fossielen. Als bijbaantje werkte hij voor een fossielen-

handelaar, doorwie hij zich in fossielen liet uitbetalen;en waarbij hij terloops

de fijne kneepjes van het prepareren leerde. Gaandeweg groeide bij hem echter de

prikkel om ook zelf nieuwe dingen te zoeken, te bestuderen en wetenschappelijk

te beschrijven. Vooralna zijn eerste contacten met professionele paleontologen

als Renee Fraaije en John Jagt ontwikkelde Barry zich tot specialist op het gebied

vanfossiele krabben en kreeften. In de afgelopen 15 jaar leiddedat tot maar liefst 32

publicaties in gerenommeerde binnen- enbuitenlandse vaktijdschriften, waarbij
het “triumviraat" Van Balen/Jagt/Fraaije in wisselende volgorde als co-auteurs

optrad. Talloze fossiele krabben en kreeften uit Jura, Krijt en Tertiair, afkomstig

van vindplaatsen in uiteenlopende Europese landen, werden daarin minutieus

beschreven. Niet zeldenbetrofhet daarbij nieuwe soorten ofzelfs nieuwe genera.

Barry verdient de kost als technisch ontwerperbij een bedrijf in Uden; een drukke

baan. Dat wil
zeggen, dat hij al zijn wetenschappelijke onderzoek 100% in zijn

vrije tijd moet doen. Het is een uitzonderlijke prestatie als je je dan weet op te

werken tot een gerespecteerd auteur en eengraag geziene gast op symposia,

congressen enandere wetenschappelijke bijeenkomsten. En, tot een— zoals John

Jagt het in zijn laudatio noemde — “expert in hetgluren in genitale openingen”, want

daarin ligt bij krabben en kreeften vaak het geheim van hun evolutionaire

verwantschap verscholen.

Aangemoedigd: Bram Langeveld
Vanafzijn 8stc verzamelde Bram Langeveld (nu 18) fossielen. Nog vóór hij zijn

rijbewijs haalde, telde zijn collectie al 20.000 stuks! Hij is dan ook (nog) geen

specialist, zoals Barry van Balen. Bram verzamelt letterlijk bijna alles; van fossiele

foraminiferen, mollusken, zeeëgels, kiesjes van muizen en andere kleine zoog-

dierentot overblijfselen van mammoeten en neushoorns. Van Cambrium tot

Holoceen. Van Nederlandse stranden en opgespoten terreinen, tot groeven in

binnen- en buitenland.Toch blijft het niet bij zoeken, vinden en determineren

alleen. De eerste publicaties van zijn hand zijn al verschenen (over wolharige

neushoorns, barnsteenvondsten endevonische zeeëgels), ener zijn er nog meer

in voorbereiding (over fossiele knaagdieren, door gastropoden gemaakte boor-

gaten in otholieten,enmollusken van het strand bij Hoek van Holland).

Volgens de “Commissie van Drie”, die de kandidaten voor de Van der Lijn onder-

scheidingen voordraagt aan de “Commissie Van der Lijn, Boelens en Hellinga”, is

Bram Langeveld “een (over)enthousiate

beginner”, die zoekt, publiceert en

registreert; die aan het begin van een

veelbelovend geologisch pad staat; en

die met de aanmoedigingsprijs niet

alleenwelverdiende waardering krijgt,

maar ook uitdrukkelijk wordt gesti-
muleerd om vooral doorte gaan!

Barry van Balen ontvangt de Onderscheiding uit handen van

Burgemeester Aucke van der Werff.

Bram Langeveld met zijn Aanmoe-

digingsprijs, een luxe geologenhamer.

John Jagt tijdens zijn laudatio.

Champagnena de uitreiking.


