
 

Zaterdag 24 Maart, Schokland 
 

Bram Langeveld ontvangt Aanmoedigingsprijs Van der Lijn! 
 
 
 
 

 
Zaterdag 24 maart werd de Van der Lijn Aanmoedigingsprijs uitgereikt aan ons jonge 
GEA lid Bram Langeveld. 
 
Van der Lijn-onderscheiding 
 
De Commissie Van der Lijn-Boelens-Hellinga verleent jaarlijks de Van der Lijn-
onderscheiding aan een amateur-geoloog die zich buitengewoon verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de geologie in Nederland.  De Van-der-Lijn onderscheiding ging dit 



jaar naar Barry van Brakel. Tevens wordt er een Van der Lijn Aanmoedigingsprijs 
uitgereikt aan een uitblinkende jonge amateur-geoloog. En dat was Bram Langeveld! 
 
 
 
 
Bram 
 
Dat Bram deze prijs dubbel en dwars heeft verdiend, blijkt wel uit zijn CV. Bram 
verzamelt alles; van de Cambrische Skolithos linearis, die hij in Wilsum (Duitsland) 
heeft gevonden, tot laat-Pleistocene zoogdieren en zelfs Mesolithische artefacten, die 
hij op het strand van Hoek van Holland vindt. Enkele fossielgroepen springen uit zijn 
collectie, namelijk Pleistocene zoogdieren, zee-egels en mollusken. Al sinds zijn 8ste 
verzamelt hij fossielen en dat zijn er inmiddels duizenden! 
 
Een voorwaarde voor het 
ontvangen van de prijs, is dat 
je je verworven kennis ook 
deelt met anderen, 
bijvoorbeeld door het schrijven 
van publicaties en het geven 
van lezingen. Ook hier heeft 
Bram, nog maar net 18 jaar 
oud, al een indrukwekkende 
lijst van op zijn CV staan. Zijn 
publicaties staan onder andere 
in Cranium, Het Zeepaard en 
Grondboor en Hamer. Een   
indrukwekkende lezing over 
het registreren van fossielen 
hield hij voor de werkgroep 
Paleontologie. Maar  daarmee is nog lang niet alles gezegd van wat er op zijn CV 
staat. Kortom...Bram heeft het en zijn droom is ook om paleontoloog te worden. De 
Van der Lijn commissie wil Bram met deze prijs daarom vooral aanmoedigen om op 
deze weg verder te gaan. 
 
 
Schokland 
 
De Van der Lijn-onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt op Schokland, dat sinds 
1995 op de Lijst van het Werelderfgoed staat. Schokland lag eeuwenlang als een 
kwetsbare veenbult in de Zuiderzee. Die zee kon behoorlijk spoken en sloeg daarbij 
regelmatig stukken van het eiland weg. Sinds 1942 werd Schokland opgenomen in 
de Noordoostpolder. Nu is het een eiland op het droge, dat nog altijd boven het 
polderlandschap 'uitstijgt'. Op het eiland staan een aantal rijksmonumenten, 
waaronder een kerkgebouw. De uitreiking vond plaats in dit unieke kerkgebouwtje. 
 



 
Prachtige dag 
 
's Ochtends werden we ontvangen met koffie en thee op het terras. Het was  
uitzonderlijk mooi lenteweer. Helder blauwe lucht, zon, geen zuchtje wind (dit is zeer 
ongebruikelijk op Schokland), echt heerlijk! Bram ontving ons allen hartelijk. Na de 
koffie werden we welkom geheten in het kerkje. Er werd gesproken door de 
burgemeester en de commissieleden Van der Lijn. Bram ontving een geologen hamer 
en Barry een steen, allebei met opschrift en een oorkonde. 
Als feestelijke afsluiting was er buiten een tafel volgezet met drankjes, wijn, hapjes. 
Een gezellige borrel in de zon. Hierna gingen de paleo werkgroepleden een 
wandeling maken. Terwijl Bram en zijn familie werden uitgenodigd voor een lunch. Ik 
denk dat het voor iedereen een hele mooie dag is geweest! 
 
Maartje Kijne 
 
 


