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....
en mammoeten hebben een ridder.

Een lintje en een glas champagne ter ere van Dick Mol

Jelle Reumer

Kort daarna was Dick terug in Nederland, en op

woensdag 17 mei werd er wederom een klein feestje

aangericht inhet Ministerie van Financiën. Om 10 uur

precies was een klein gezelschap uitgenodigd om ge-

tuige te zijn van de riddering van Dick, waarbij de mi-

nister zelf een korte toespraak hield en Dick de

versierselen opspeldde die behoren bij het Ridder-

schap in de Orde van Oranje Nassau. Minister Zalm

memoreerde hoe het allemaal zo gekomen was, de al

jongbij Dick gewekte belangstelling voor fossielen, en

hoe die belangstelling zich langzamerhand steeds

meer toespitste op de mammoet. Daarnaast vond

Zalmhet van groot belang datDick in de ontelbarein-

terviews nooit vergat te vermelden dat hij eigenlijk

maar een gewone
Douane-ambtenaar is. Op die ma-

nierkomt de Douaneop een zeer positieve wijze in het

nieuws. Amateur-paleontoloog, amateur-weten-

schapper, amateur-PR-medewerker van de Douane:

genoeg ingrediënten voor een lintje. Een klein aantal

WPZ-ledenen enkele vertegenwoordigers van het Na-

tuurmuseum Rotterdam waren temidden van enkele

familieleden en een grote groep Douane-uniformen

getuige van de decoratie, en zagen vervolgens hoe

Dick een pluk echt Yarkov-haar in een mooi stopflesje
aan de Minister overhandigde. De champagne werd

genuttigd op de gezondheid van de Koningin. Nu het

ontdooien nog!

Dick Mol na de riddering samenmet minister vanfinanciën

Gerrit Zalm.

Zelfbegint Dick Moler al aardig aan te wennen, aan de

vele TV-interviews, krantenartikelen, weekbladrepor-

tages, lezingen in Californiëen Australië, kortom aan

het zijn van Bekende Nederlander.Maar dat zelfs zijn

allerhoogste chef er lucht vankreeg was voor hem toch

een grote verrassing. Dick
- zo weten wij allemaal -

verdient zijn dagelijks brood als douane-ambtenaar.

Aanvankelijk langs de grens met Duitsland (toen
woonde hij in ’s Heerenberg), en intussenalweer een

hele tijd op onze belangrijkste doorlaatpost naar het

buitenland, Schiphol (en woont hij inHoofddorp). De

Douaneis een onderdeelvan het Ministerievan Finan-

ciën, en de hoogste baas op datministerie is de minis-

ter, Gerrit Zalm dus. Het schijnt nu zo te zijn dat nie-

mand minder dan de minister himself heeft besloten

dathet Hare Majesteit bijzonder zou behagen om Dick

MoleenKoninklijke Onderscheiding toe te kennen. En

aldus geschiedde...

The freshly decorated Dick Mol with the Minister of Finance

Gerrit Zalm.

De jaarlijkse lintjesregen valt op Koninginnedag, en

dus was er daags voor Koninginnedag (want op Ko-

ninginnedag zelf werken ambtenarenniet) een feestje

op het Ministerie, waarbij enkele medewerkers gede-

coreerd werden. Probleempje: Dick Mol was er niet!

Hij bevond zichnamelijk teKhatanga (Noord-Siberië),
in de ijskelder waar de Yarkov-mammoet tijdelijk is

ondergebracht in afwachting van het definiteve ont-

dooien van de klont permafrost waar het dier zich in

bevindt. Het ontdooiendat - dit terzijde - nog even op

zich moet laten wachten. Vlak voor Koninginnedag

kreeg Dick via de satelliet-telefoonHarer Majesteits
Ambassadeur te Moskou aan de lijn, die hem eerst

vroeg of hij met Dick Mol sprak, om hem vervolgens
mede te delen dat het H.M. had behaagd om hemeen

lintje toe te kennen.
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en mammoetenhebben een ridder


