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Prestigieuze Van der Lijn-onderscheiding voor Freddy van

Nieulande - een kort verslag

Peter Moerdijk*

De uitreiking vondplaats in Museum Schokland, in het bij

het museum behorende kapelletje. Frank Wesselingh, als

conservator verbonden aan Nationaal Natuurhistorisch

MuseumNaturalis sprak de bij de prijs horende lofredeuit

over Freddy. En zoiets is Frank wel toevertrouwd. Hij be-

steeg voor die gelegenheid zelfs de kansel en ik denk dat

veel predikanten jaloers geweest zoudenzijn op deaandacht

die hij kreeg voor zijn enthousiasmerend gebrachte en met

(gepaste) humorgelardeerde rede. Belangrijker was natuur-

lijk datFranks laudatio (zo heet dat officieel) geheel recht

deed aan de verdiensten van Freddy op wetenschappelijk

gebied, waarvan ik zo uit de losse pols herhaal: zijn stan-

daardwerk over eocene Marginellidae samen met deFranse

prof. Le Renard, zijn werk tervoorbereiding van en stimu-

lansen voor de fossielenatlas, het werk aan de Glycymeri-

didae samen met ondergetekende, de ontdekking van een

eocene spons bij Cadzand, hetwerk aan pliocene mosselen

samen met onderanderenFrank Wesselingh, en zijn huidige

werkaan een aantal moeilijke eocenetweekleppigen samen

met de Belgische Marcel Vervoenen. De oproep van Frank

aan Freddy om daarnog eens hardaan te trekken zal niet

tegen dovemansorenzijn geweest. Opvallend is daarbij dat

hij in zijn - kwalitatiefhoogstaande - wetenschappelijk werk

steeds de samenwerking zoektmet anderen. Hij is nu een-

maal een sociaal mens.

Natuurlijk kwamen ook de andere verdiensten van Van

Nieulande voor de geologie volop voor het voetlicht en

ook daar zijn het de sociale aspecten die belangrijk zijn.

Vele liefhebbers vinden een warm welkom bij Freddy voor

determinatiesen uitleg. Frank meldde dat dit veel mensen

verder op het spoor gezet heeft naar de wereld van de

geologie en paleontologie.

Het laatste deel van Frank’s betoog ging over Van Nieu-

landeals agitator. Dat had natuurlijk alles te maken met de

nietaflatende en nog immer voortdurendestrijd van Freddy

voor het behoud van de Kaloot, het unieke fossielenstrand

dat bedreigd wordt door de aanleg van de zogenaamde

Westerschelde Container Terminal (WCT)

Adembenemendwaren de woorden die Gerhard Garding

vervolgens tot Freddy richtte en die nog weer een ander

aspect van Freddy belichtten. Hij verteldede aanwezigen

Op 1 oktober 2005 ontving Freddy van Nieulande in Mu-

seum Schokland de Van derLijn-onderscheiding voorzijn

wetenschappelijke verdiensten op het gebied van West-

Europese fossiele schelpen. De prijs werd uitgereikt door

burgemeester mr. W.L.F.C. ridder van Rappard van de ge-

meente Noordoostpolder.

DeVan derLijn-onderscheiding wordttoegekend aan men-

sen die zich als amateur verdienstelijk hebbengemaakt voor

degeologie in Nederlandmet prestaties op een wetenschap-

pelijk niveau. De onderscheiding is genoemd naar Pieter

van derLijn, een belangrijke grondlegger van de amateur-

geologie in Nederland. Freddy van Nieulande is de elfde

ontvanger van deze onderscheiding, na gelauwerden als

onder anderen Leen Hordijk, Dick Mol, John Jagten Klaas

Post. Hierna een kort verslag van de gebeurtenis.
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namelijk dat hij zijn leven danktaan kordaat optreden van

Van Nieulandetijdens eengezamenlijke verzamelexcursie

in Portugal. Hij bedankte Freddy hier publiekelijk voor.

Een heel mooi gebaar dat deze uitreiking nog meer allure

verschafte.

Daarna ontving Freddy de Van der Lijn-prijs uit handen

van burgemeester Ridder van Rappard. De prijs zelfbestaat

uit een doormiddengezaagde en op het zaagvlak gepolijste

morenekei met daarop een metalenplaatje met vermelding

van de prijs.

TenslottemochtFreddy eindelijk zelf wat zeggen. Hij sprak

zijn dank uit voor de waardering die hij nu met het ont-

vangen van de Van der Lijn-prijs voorzijn werk/passionele

hobby heeft gekregen. Maarzijn dankwoordstond vooral

in het teken van de Kaloot.Volgens Van Nieulande zijn de

initiatiefnemersvan de WCT besmet met het virus met de

wetenschappelijke naam Pecunia gigantea: het grote geld.

Hij verzekerde dat hij zich met alles wat in hem is zal in-

zetten ter bestrijding van deze ziekte en voor het behoud

van de Kaloot.

Sinds de prijsuitreiking ben ik nog niet bij Freddy langs

geweest, maar het zou me verbazen als zijn prijs inmiddels

niet een opvallende plek in de woonkamer heeftgekregen.

Zo kunnen hij en zijn vrouw Teunie, die mij verzekerde

erg groots op Freddy's prijs te zijn, daar elk moment van

de dag van genieten. Freddy, vanaf deze plaats nogmaals:

proficiat!

*PeterMoerdijk, Kingstraat 14. 4336LG Middelburg, tel.

01180-38405, email: moerdijkpw@zeelandnet.nl

Glycymeris radiolyrata pseudodeshayesi Van Nieulande &

Moerdijk, 2002. Tekening Gijs Peeters.

• Rechtsboven een door Freddy van Nieulande (en Peter

Moerdijk) beschreven nieuwe soort.

• De foto’s bij het verslag zijn van MartinCadée en Adrie

Kerkhof. De tekening is van Gijs Pee ters.


