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Van der Lijnprijs 1987

Anton Janse.

De commissie van der Lijn/Boelens/Hellinga heeft op aanbeveling van de com-

missie bestaande uit Prof.Dr.G.J.Boekschoten, Drs.W.M.ter Wee en Prof.Dr.

P.G.Zwaan de onderscheiding dit jaar toegekend aan Dick Mol uit 's-Heeren-

berg, vanwege zijn bijzondere verdienste op het gebied van de geologie in

het algemeen en in het bijzonder wegens zijn belangrijk onderzoek ten aan-

zien van de pleistocene zoogdieren.
Boekschoten motiveerde voor de uitreiking de keuze van de commissie op de

van hem bekende onderhoudende en humoristische wijze. Hij schetste Dick,

die hij al op 13 jarige leeftijd ontmoette op verzameltochten, als een vast-

houdend en serieus onderzoeker, die vrij snel de schelpjes ontrouw is ge-

worden en hiervoor grotere stukken ging zoeken. Ondanks de publiciteit die

dit opleverde is hij echter bijzonder bescheiden gebleven.

Vervolgens verkreeg de burgemeester van Noordoostpolder, de heer R.S.Hofstee

Holtrop het woord. Deze lichtte nog even verder het doopceel van Dick en

sprak daarna zijn waardering uit voor de geleverde prestaties.
Hierna rijkte hij de prijs uit, niet zonder de echtgenote van Dick onder

lovende woorden in de bloemetjes te zetten

In zijn dankwoord wimpelde Dick Mol een groot deel van de lovende woorden,

die hij zojuist gehoord had, door aan zijn collega-verzamelaars, zowel ama-

teur als professioneel, van musea en instituten. "Zonder hun inspiratie en

medewerking had ik nooit zover kunnen komen."

Na dit officiële gedeelte konden de genodigden onder genot van een drankje
in het aanpalende restaurant de prijswinnaar feliciteren en nog even napraten.

Proficiat Dick!

Woensdag 28 oktober is aan ons medelid Dick Mol de P. van der Lijn onder-

scheiding uitgereikt. Deze onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan

een amateur-geoloog die zich op geologisch gebied verdienstelijk heeft ge-

maakt. Dit jaar werd de prijs voor de vierde maal sedert de instelling

hiervan uitgereikt.
Het gebeuren vond plaats in de filmzaal van het museum "Schokland" in de

Noordoostpolder. Dit museum heeft een uitgebreide opknapbeurt ondergaan,
de uitreiking in 1986 vond nog plaats in het ontvangstcentrum van de nabij-

gelegen gesteentetuin. Deze keer was de plechtigheid weer in het museum,

wat een sfeervolle achtergrond vormde.


