
PIET J . ASHOUWER, KAMPEN, 
SECRETARIS COMMISSIE VAN DER LIJN-BOELENS-HELLINGA. 

IN MEMORIAM 
GERRIT DANIËL 
VAN DER HEIDE 
Na een lang en zeer productief leven is Gerri t van der Heide op 
15 sep tember 2006 overleden, 91 jaar oud. 
Gerri t , die voora l veel heeft betekend voor de (scheeps)archeologie, 
was ook belangrijk voor de Neder lands geologie. W. Tjiebe Hel l inga 
zocht met Pieter van der Lijn beschutt ing in de voormal ige pastorie 
op Schok land tegen het 'geweldige* weer in de nieuwe Noordoost -
polder. Gerri t woonde daar en leidde het oudheidkundig bodemon
derzoek in de U s s e l m e e r p o l d e r s . Bij de ko lenkache l kwamen ze op 
verhaa l en kwamen de verhalen. Hierna volgden vele bezoeken en 
evenzoveel gesprekken . Over de stenen op Urk . Over de stenen in 
de scheepswrakken enzovoort. Er werden i d e e ë n geopperd, verban
den gelegd, conc lus ies getrokken, plannen gemaakt . 

Resul ta ten: in 1954 het Geologisch Reservaat P. van der Lijn bij Urk; 
in 1964 vervie l het gehele bezit aan geologica van Pieter van der 
Lijn aan de gemeente Noordoostpolder . Daar k w a m een beheers
commis s i e voor. Gerri t is daar 40 jaar voorzit ter van geweest. De 
collectie is uitgebreid met de fossielencol lect ie van Boelens en 
collect ie moeder - en zwerfgesteenten van Hel l inga . Tevens wordt 
regelmat ig de Van der Li jn-onderscheiding voor zeer verdiensteli jke 
amateurgeologen door de C o m m i s s i e uitgereikt. 
Daarnaast heeft Gerrit cu r sussen geschreven en gegeven over 
geologie, met Hel l inga een boek geschreven: Zwerfs tenen. 
Gerri t is voor de geologie aan de oppervlakte van Noord -Nede r l and 
van groot belang geweest. Daar moeten we dankbaar voor zijn. 
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