
Op zaterdag 30 oktober 2004 is in het Museum Schokland de Van 
der Lijn-onderscheiding uitgereikt aan Hans Bongaerts uit het 
Limburgse Posterholt. Hij ontving deze prijs voor zijn jarenlange 
intensieve onderzoek naar mineralen en mineralisaties in 
gesteenten, daterend uit het Westfalien (circa 320 - 307 miljoen 
jaar geleden) van het Boven-Carboon in Zuid-Limburg. Door zijn 
onderzoek konden tal van mineralen worden onderscheiden. 
Met zijn werk levert Hans Bongaerts een belangrijke bijdrage aan een 
deel van de Nederlandse geologie dat tot nu toe nauwelijks is belicht 
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De Van der Lijn-onderscheiding 
De prijs is toegekend door de 
Commissie Van der Lijn, Boelens en 
Hellinga. Deze commissie van de ge
meente Noordoostpolder heeft het 
beheer over de geologische collectie 
Museum Schokland. Verder geeft de 
commissie adviezen voor het beheer 
en het onderhoud van het geologisch 
reservaat P. van der Lijn bij Urk. Een 
andere doelstelling is het vergroten 
van de kennis van de geologie en 
het promoten van de amateur-geolo-
gie in Nederland. Om dat laatste 
kracht bij te zetten werd de Van der 
Lijn-onderscheiding ingesteld. De 
prijs wordt met enige regelmaat uit

gereikt aan een amateur-geoloog die 
zich buitengewoon verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de geologie van 
Nederland. 

Museum Schokland is een museum 
voor historie, geologie en archeolo
gie. Het ligt op het voormalige ei
land Schokland (dit staat op de 
Werelderfgoed lijst van de UNESCO). 
In het museum is onder andere de 
zwerfsteencollectie van P. van der 
Lijn ondergebracht. Van der Lijn was 
de grondlegger van de amateurgeolo-
gie in Nederland. Hij stond aan de 
wieg van de Nederlandse Geologische 
Vereniging. 

Elfde uitreiking 
Hans Bongaerts is de l l e amateur
geoloog die deze onderscheiding 
heeft ontvangen. In de kerk op het 
voormalige eiland Schokland leidde 
de heer G.D. van der Heide de uitrei
king in . Hij liet in een kort overzicht 
de tien voorgangers van Hans 
Bongaerts de revue passeren. De lof
rede werd uitgesproken door dr. 
John W.M. Jagt van het Natuur
historisch Museum Maastricht. John 
memoreerde de grote verdiensten 
van Hans als amateur-geoloog. 
Vervolgens reikte de burgemeester 
van Noordoostpolder, de heer mr. 
W.L.F.C. Ridder van Rappard, de Van 
der Lijn-onderscheiding uit (Afb. 1). 

De heer Ridder van Rappard wees op 
het belang van kleinschalige collec
ties. Hierdoor kan de belangstelling 
bij anderen worden gewekt. In zijn 
dankwoord gaf Hans Bongaerts aan 
dat de eerste kennismaking met de 
geologie bij hem begon bij het 
Keienboek van Van der Lijn. In 1923 
was er nog bijna geen mijnbouw in 
Limburg. Tientallen jaren was het 
dan ook moeilijk om mineralen te 
zoeken. In latere uitgaven van het 
Keienboek kwamen de mineralen van 
Limburg vaker ter sprake. In 1931 
deed Jongmans de eerste analyses. 

Ter gelegenheid van de prijsuitrei
king is in het Museum Schokland 

Afbeelding 1. 

Uitreiking van de 

Van der Lijn-onder

scheiding aan 

Hans Bongaerts. 

Grondboor & Hamer nr. 6 2004 138 

mailto:jonghijs@home.nl


een kleine tentoonstelling over het 
werk van Hans Bongaerts met prach
tige mineralen en fossielen uit zijn 
privé-collectie. Tijdens een informele 
bijeenkomst kon deze bewonderd 
worden. 

Loftoespraak 
Ter ere van de uitreiking van de on
derscheiding aan Hans Bongaerts 
heeft dr. John W.M. Jagt van het 
Natuurhistorisch Museum in 
Maastricht een lofrede gehouden. 
Hier volgt een samenvatting van 
zijn toespraak: 
Besloten is de Van der Lijn-onder
scheiding 2004 aan Hans Bongaerts 
uit te reiken op grond van zijn ver
diensten op het gebied van het mi-
neralogisch onderzoek van de afzet
tingen in Zuid-Limburg. De vraag 
doet zich voor wie Hans Bongaerts is 
en wat hij de afgelopen jaren heeft 
gedaan om zich in de kijker te 
schrijven. De eerste kennismaking 
met Hans dateert van 1979 in de 
Kring Echt, een groep uit het mid
den-Limburgse. Eerste indruk: Hans 
weet waar hij het over heeft, maar 
laat dat vaak niet blijken. Kortom: 

bescheiden, rustig en kat-uit-de-
boom kijkend. 

In eerste instantie waren er fossielen 
en derhalve excursies naar 
Hallembaye, de opgespoten terreinen 
bij Kallo (Antwerpen). Maar ook 
dichter bij huis, om precies te zijn in 
Brunssum, waar tegelijk met het af
graven van de mijnstort de 
Brunssumse klei dagzoomde, met 
prachtige fossiele bladeren. Die col
lectie, om trots op te zijn, is door 
Johan van den Burgh (Universiteit 
Utrecht) gedetermineerd. 

Langzamerhand verlegde de interesse 
van Hans zich naar de mineralen. 
Hans was niet tevreden met de opti
sche determinaties en dus zocht hij 
andere wegen. Bescheidenheid 
maakte langzamerhand plaats voor 
dadendrang. Dus zocht hij contact 
met de beroepswereld welke hij aan
trof bij Naturalis en bij het laborato
rium van Sphinx, Maastricht. Daar 
werden de XRD (röntgendiffractie) 
analyses uitgevoerd. In populair-
wetenschappelijke korte bijdragen 
bracht hij dit soort analyse bij ande

ren onder de aandacht. Goede 
Hasselblad foto-apparatuur staat 
garant voor goede opnames. 

Hans begon met publikaties in de 
kleinere, lokale en regionale tijd
schriften totdat hij zich realiseerde 
dat de artikelen een groter lezerspu
bliek waardig waren. Hij publiceerde 
in Grondboor & Hamer en soortge
lijke uitgaven. Later verschenen van 
zijn hand artikelen in het Engels in 
Contributions to Tertiary and 
Quaternary Geology. 

Vanaf 1988 toonde hij interesse in 
vivianiet en ook gips had zijn be
langstelling. Uit de grindpakketten 
in het Limburgse vond hij typische 
kwartskristallen. In recente jaren 
verzamelde Hans op het steenstort 
van de vroegere mijn Emma-Hendrik 
in Brunssum. Vele mineralen zijn 
door hem gevonden. Over het 
mineraal siegeriet heeft Hans 
onlangs gepubliceerd in Netherlands 
Joural of Geosciences. Bij elkaar zijn 
tientallen publicaties van zijn hand 
verschenen. 
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