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In het kerkje van Museum Schokland werd afgelopen donderdagmiddag aan Hans Steur de Van der Lijn -
Onderscheiding 2001 uitgereikt op grond van zijn verdiensten op het gebied van het onderzoek naar fossiele flora's. 
Een aantal toespraken en een kleine tentoonstelling van materiaal uit Steur's collectie vergezelden de uitreiking. 

Van der Lijn onderscheiding 
De Van der Lijn-onderscheiding is ver
noemd naar P. van der Lijn, prominent 
verzamelaar en schrijver van het 
Keienboek in de vorige eeuw. De 
gemeente Noordoostpolder reikt, zo 
mogelijk, ieder jaar deze onderschei
ding uit aan iemand die zich als ama
teur voor de geologie bijzonder ver
dienstelijk heeft gemaakt. Zo mogelijk, 
want sinds de instelling van deze 
onderscheiding in 1983 is dit nog 
maar de negende keer. De heer van 
der Heide gaf een opsomming van de 
grote var ië te i t aan onderwerpen waar
voor de prijs is toegekend. Fossiele 
vissen, sponzen, de mammoet , zwerf
stenen, Twente, Limburg, Winterswijk, 
kortom alle items waarvoor in 
Nederland een groot enthousiasme 
bestaat komen een keer aan bod. Dit 
keer was de paleobotanie aan de 
beurt. De volgende keer misschien 
eens een mineralenenthousiast? 

Hans Steur 
Hans Steur werd geboren in 1937 en 
woont samen met zijn v rouw Ans , met 
wie hij al weer 41 jaar getrouwd is, in 
El lecom, Gelderland. Jaren lang stond 
hij als leraar Wiskunde in Velp voor de 
klas. Sinds 1968 verzamelden Hans, 
A n s en de kinderen tijdens vakanties 
fossielen. Dit ging volgens Hans Kerp, 
professor in de Paleobotanie in 
Munster, die ook een toespraak hield, 
in het begin volgens een strak rooster: 
é é n dag camper, é é n dag toerisme en 
é é n dag verzamelen. Later begon de 
verhouding richting verzamelen door 
te slaan. 

Eind jaren '80 stapte Hans Steur met 
een deel van zijn collectie in de auto 
en reed naar Munster. Daar zou hij 
zich samen met Hans Kerp regelmatig 
over het materiaal buigen. Hans Steur 
begon nu ook te publiceren, vooral in 
Grondboor en Hamer maar ook in 

andere tijdschriften voor hobbygeolo
gen zoals Gea, Fossilien en zelfs 
Teylers Magazijn had de eer om een 
stukje van hem af te drukken. Naast 
deze publicaties maakte Hans zich ver
dienstelijk door het geven van vele 
lezingen over tal van paleontologische 
onderwerpen. Ook bouwde hij een 
website, die een bezoek zeker waard is 
(www.xs4all/~steurh). Hier vindt u uit
gebreid alle onderwerpen waar hij aan 
gewerkt heeft. Hans gaf tenslotte zelf 
ook een toespraak waarin A n s en 
Hans (Kerp), Hans (van Essen), Hans 
(de Kruik) en ook nog wat mensen die 
geen Hans heten bedankt werden. 

De toespraken werden afgesloten met 
een bitterbal en een drankje, leder 
ging weg met een CD waarop Hans 
Steur zijn webpagina had gezet. Leuk 
om over een aantal jaren te vergelij
ken met hoe de website er dan uit zal 
zien. Want het werd ook duidelijk dat 
we nog lang niet het laatste van Hans 
Steur gehoord hebben. Samen met 
Hans de Kruik, die binnen een half uur 
een goed slijpplaatje kan maken, is hij 
momenteel bezig met een studie naar 
Tempskya, een uitgestorven 
varenachtige uit het Vroeg Krijt, waar
van de stam uit een aaneengroeiing 
van vele kleine wortelstokjes bestaat. 

Afb. 1. De burgemeester van de gemeente Noordoostpolder mr. W.LF.C. ridder van Rappard 
(voormalig burgemeester op Texel) reikt de Van der Lijn-onderscheiding uit aan Hans Steur. 
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