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Onderscheiding voor 
Berend Jan Grotenhuis
Berend Jan wordt per abuis (of juist met 
opzet) ook wel “Berenjan” genoemd. 
Die bijnaam komt van zijn demon-
straties “vuistbijlen maken”, waarbij je 
je hem zomaar in een berenvel gekleed 
zou kunnen voorstellen.

Gewoon als “Berend Jan” heeft hij een 
enorme staat van dienst in de Neder-
landse amateurgeologie opgebouwd. 
Als jongetje begon hij stenen te ver-
zamelen tussen de spoorrails bij zijn 
geboorteplaats Bathmen. Van beroep 
werd hij elektrotechnicus, maar hij 
bleef toegewijd aan de geologie: hij 
verzamelde door, werd lid van de 
NGV en GEA, begon cursussen en 
excursies te organiseren en werd één 
van de experts op het gebied van o.a. 
noordelijke zwerfstenen. 

Tenslotte. Berend Jan ziet de (amateur)
geologie ook in een breder perspectief: 
duurzaamheid, draagkracht van de 
aarde, bedreigingen van onbeperkte 
winning van fossiele brandstoffen, 
toekomst van de mensheid op onze 
planeet... Allemaal vragen waarmee 

Voor de twintigste keer op rij werd 
op 28 maart j.l. de “Van der Lijn-
onderscheiding” uitgereikt. Dat ge-
beurde, als vanouds, in het pitoreske 
kerkje van Schokland (UNESCO 
Werelderfgoed-locatie). Burgemeester 
van der Werf (Gemeente Noord-
oostpolder) verrichtte de offi ciële 
handelingen en de nieuwe voorzitter 
van de Commissie “Van der Lijn, 
Boelens en Hellinga”, Dr. John de 
Vos, sprak de feestrede uit.

ook de amateurgeoloog zich zou 
moeten bezig houden.

Aanmoedigingsprijs voor 
Walter Langendoen
De aanmoedigingsprijs is bedoeld 
voor jonge, enthousiaste amateur-
geologen, die door hun bevlogenheid 
andere verzamelaars stimuleren. Dat 
is precies wat Walter Langendoen 
(Spijkenisse) doet: hij verzamelt sinds 

2012 dagelijks fossielen op Maas-
vlakte-2. Na amper twee jaar zoeken 
heeft hij duizenden stukken in zijn 
verzameling, van mammoetkiezen 
tot muizentandjes en hyenakeutels. 
Hij is een echte communicator en 
inspirator: via Facebook, lezingen, 
excursies, publicaties en fossielen-
markten maakt hij alles en iedereen 
enthousiast voor deze hobby en de 
bijbehorende wetenschap. 

Van links naar rechts: Burgemeester van der Werf (Gemeente Noordoostpolder), 
Berend Jan Grotenhuis en echtgenote, Walter Langendoen met echtgenote).
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