
Cor Winkler Prins werd Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau 

Het is zelden en daardoor des te op
merkeli jker dat iemand een kon ink
l i jke onderscheiding kri jgt voor het 
geologische werk dat hij gedaan 
heeft. Toch is dit dr. C F . Winkler 
Prins, achterk le inzoon van de ency
clopediemaker, overkomen. Hij 
kreeg zi jn onderscheiding op vr i j 
dag 29 apr i l 2005. Het behaagde de 
k o n i n g i n om hem tot ridder i n de 
orde van Oranje Nassau te benoemen 
voor het vele werk dat hij heeft ge
daan, en nog doet, op het gebied 
van de Carboon Stratigrafie, o.a. als 
secretaris van de Subcommissie voor 
Carboon Stratigrafie van de 
Internat ionale Unie van Geologische 
Wetenschappen van de UNESCO, 
waarbij hij de Newsletter on 
Carboniferous Stratigraphy startte, 
en als co-auteur van de serie boeken 
The Carboniferous of the World. Hij 
deed dit werk ru im vijfendertig jaar 
lang met grote inze t en kennis van 

zaken, waardoor hij terecht n u de 
publieke erkenning heeft gekregen. 

Zijn wetenschappelijke werk aan de 
brachiopoden van het Carboon en 
Perm van Spanje heeft er mede toe 
geleid dat er aan het Carboon een 
nieuwe etage werd toegevoegd, het 
Cantabrien. Dit was een wetenschap
pelijke bijdrage van ui tzonder l i jk 
groot belang. Ui t hoofde van zi jn ex
pertise op het gebied van de Spaanse 
brachiopoden heeft hij promovendi 
begeleid van de Univers i te i t van 
Oviedo. 

A l di t werk deed hij i n de functie 
van conservator voor fossiele bra
chiopoden aan het Nat ionaal 
Natuurhis tor isch Museum, Naturalis , 
te Leiden, waar hij 35 jaar aan ver
bonden was. A l die t i jd (behalve de 
laatste paar jaar) was hij bovendien 
hoofdredacteur van het wetenschap

pelijk t i jdschrift , Scripta Geologica, 
van de geologische afdelingen van 
het museum, hetgeen een zeer t i jd
rovende job is . 

De laatste 16 jaar van zi jn werkpe
riode i n Naturalis was bij hoofd van 
de Paleontologische Afdel ing en de 
laatste 8 jaar bovendien plaatsver
vangend hoofd van de sector 
Collectie en Onderzoek van het mu
seum. Ondanks al deze drukke werk
zaamheden heeft hij kans gezien om 
z ich in tensief als secretaris van de 
Carboon Subcommissie van de UNESCO 
i n te zet ten. Dit is een ui tzonderl i jke 
prestatie. Dr. Winkler Prins is i n m i d 
dels gepensioneerd maar is nog al t i jd 
als Research Associate aan het 
Museum verbonden en bovendien ac
t ief als bestuursl id van de 
Nederlandse Geologische Vereniging. 
Het NGV-bestuur feliciteert Cor van 
harte met deze benoeming. 
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