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Van der Lijn-
onderscheiding 2014: 
Albert Hoekman

G R O N D B O O R  &  H A M E R

Op 5 april werd in het Museum op Schokland de Van der Lijn-onderscheiding 
2014 uitgereikt. Dit keer viel de eer te beurt aan een inwoner van het 
(voormalige) buureiland Urk: Albert Hoekman.

Burgemeester van der Werf (Gemeente 
Noordoostpolder) reikt de Van der Lijn-
onderscheiding uit aan Albert Hoekman. 
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Albert begon zijn carrière als visser, een beroep dat ook door zijn vader werd 
uitgeoefend. Van hem erfde Albert de interesse voor “bijvangsten”, met name 
archeologische vondsten van de Noordzeebodem. Nadat Albert in contact kwam 
met Klaas Post verbrede deze interesse zich tot fossielen uit de Noordzee. Op een 
gegeven moment stopte hij zelfs als visser en ging zich in dienst van het bedrijfje 
North Sea Fossils helemaal wijden aan  het verzamelen van opgeviste botten en 
kiezen. Hij deed dat door het opbouwen van een uitgebreid contactennetwerk 
met vissers in alle Nederlandse havens. Daarbij stimuleerde hij de vissers om 
niet alleen de imposante stukken aan land te brengen, maar ook de kleine botjes 
en kiesjes en zelfs fragmenten daarvan. En dat alles doet hij nog steeds. Jaar in 
jaar uit rijdt Albert wekelijks naar de diverse havens om daar de “vangsten” op 
te halen en te beoordelen. 

Gaandeweg heeft  hij een enorme kennis opgebouwd van de oudere (Vroeg-
Pleistocene, 2,6-1,6 miljoen jaar geleden) en jongere (IJstijd, tot ca. 8.000 jaar 
geleden) fauna’s die op de Noordzeebodem zijn achtergebleven. Niemand heeft 
ooit zoveel mammoetkiezen (tienduizenden!) en botten (meer dan 100.000 kilo!) 
door zijn handen laten gaan als Albert Hoekman. Om nog maar niet te spreken 
van de talloze kleinere stukken, grottenleeuwen, beren, hyena’s, en noem maar op. 

Zelf heeft Albert nooit over zijn gigantische aantal vondsten gepubliceerd, waar-
mee hij de eerste ontvanger van de Van der Lijn-onderscheiding is die in de 
vakliteratuur niet te vinden is. Naast zijn enorme werkinzet en zijn kennersoog 
voor details, is zijn grote verdienste echter, dat hij bruggen heeft gebouwd tussen 
vissers, verzamelaars, musea en wetenschap. Hij zorgt er altijd voor dat vondsten 
van écht wetenschappelijk belang terecht komen in wetenschappelijke (museum)
collecties. Dat heeft tal van nieuwe ontdekkingen opgeleverd, waaronder een 
nieuw soort grient (de “Hoekman-grient”). De restanten van het verzamelde 
materiaal (waaronder nog steeds veel prachtstukken) worden door North Sea 
Fossils verkocht aan allerlei verzamelaars, want al deze noeste arbeid moet toch 
op de een of de andere manier worden gefi nancierd. 

“A real character” noemde Dick Mol, die de lofrede op Albert Hoekman 
uitsprak, hem!

Model van een Urker vissersschip in 
het kerkje van Schokland, waar de 
onderscheiding jaarlijks wordt 
uitgereikt. 

Museum Schokland. Het eiland staat niet alleen op de UNESCO Wereld Erfgoed-lijst, maar is ook een soort “bedevaartsoord” 
voor elke Nederlandse (amateur)geoloog.

Dick Mol


