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A.G., Albert Gerard
Koenderink

Albert Gerard Koenderink werd geboren op 4 november
1914 te Almelo, als zoon van een schoenmaker. Hij had al
vroeg interesse in zowel natuur- als cultuurhistorie. Hij
werd hierdoor aangemoedigd door “meester Bernink”
(1878-1954) die in 1911 “Natura Docet” in Denekamp op-
richtte, het oudste regionaal natuurhistorischmuseum in
Nederland. De naam betekent letterlijk “De natuur onder-
wijst”. Waarschijnlijk is dit de reden dat Albert al vroeg voor
het onderwijs koos. Helaas was in die jaren moeilijk een
baan te vinden in het onderwijs.
Zo ging hij in de jaren dertig als kommies naar Zuid-Lim-
burg. Waar hij ook kwam, hij kon het niet nalaten de bota-
nie,  geologie, de streekgeschiedenis, de dialecten enz. te
onderzoeken en zoveel mogelijk spullen te verzamelen.

In 1940 was hij bij de verbindingstroepen aan de Grebbe-
berg gelegerd, maar werd al vrij snel als krijgsgevangene
afgevoerd naar Luckenwalde bij Berlijn. Na terugkomst in
Nederland dook hij met zijn echtgenote, Jannetje Hendrika
Wilbrink, onder in Stramproy, het dorp dat hij als kommies
had leren kennen. Zodoende probeerde hij zich aan de Ar-
beitsanzatz te onttrekken.
Enkele jaren na de oorlog begon dan eindelijk zijn loop-
baan in het onderwijs. Hij was een geboren onderwijzer.
In de jaren vijftig volgde hij een studie in de geografie en
geologie aan de Universiteit van Utrecht, Dit deed hij op de
fiets vanuit Amersfoort. Hierna werd hij docent geschiede-
nis en aardrijkskunde. Zijn levenlang bleef hij actief onder-
zoek verrichten, zoals voor de dialectencommissie van de
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
Hij was één van de oprichters van de Nederlandse Geolo-
gische Vereniging (N.G.V.) en leider van talrijke geologi-
sche excursies
De oprichting van de “Stramproyer Heemkamer” kwam

mede door zijn initiatieven tot stand en bestaat tot op

heden, zij het onder een andere naam, nog steeds.



In de korte tijd dat hij in Stramproy was als kommies en later zat ondergedoken bij de fam. 
Aengevaren heeft hij voor Stramproy veel nagelaten.
T.w. Stramproyer Heemstudies I - II - III - IV.. Heemstudies I was een uitgave van de Stramproyer
Heemkamer. En werd in een kleine oplage gedrukt. Het bleef vooralsnog bij deze eerste uitgave.
De andere drie verhandelingen over het dorp zouden het daglicht misschien nooit zien.
Oorlogsomstandigheden noodzaakten de heemkundebeoefenaars de door hen ingerichte heemka-
mer ten huize van de familie Maes te ontruimen. De verzameling voorwerpen, huisraad, archeologia
etc. werd teruggegeven aan de eigenaars en het grootste gedeelte verdween spoorloos. Dhr. Koen-
derink, de bezieler en stuwer van het heemkundewerk moest zich op de achtergrond houden voor de
bezetter en vertrok na de oorlog naar elders. Men had in die moeilijke jaren ook wel andere dingen
aan zijn hoofd dan geschiedenis en folklore. Helaas werd na de oorlog het zo enthousiast begonnen
werk niet meer hervat.

Stramproy zou Stramproy niet zijn! 1966 (Heemstudies II ziet het daglicht).

Het is de Stramproyer priestervereniging “Sint Willibordus” die het heemgevoel weer wil aanwakke-
ren. Zij willen de lijn van deken Creemers voortzetten. Deken Creemers werd in 1864 geboren in
Stramproy en overleed te Horst in 1948 waar hij Emeritus (rustend) was.
Deken Creemers de oprichter van de priestervereniging samen met Henricus Jozef Moonen, ook ge-
boortig van Stramproy, die toen pastoor was te Molenbeersel. *1869 - †1958
Deze priestervereniging was het die in 1966 bij gelegenheid van het Oud Limburgs Schuttersfeest
(O.L.S.) Heemstudies II van A.G. Koenderink uitgaf. Het werd opgenomen in het programmaboekje
van het O.L.S., de geschiedenis van de verhandelingen der schutterijen van Stramproy aan de be-
langstellende lezer aangeboden kon worden.
De priestervereniging heeft grootse plannen om de geschiedenis van Stramproy op schrift vast te
stellen. Voor de aanloop van deze geschiedenis zijn de “Heemstudies” van A.G. Koenderink onder-
deel van genoemde plannen. Wat na jaren van onderzoek ook gebeurt. Het boek “Stramproyer mo-

mentopnamen uit heden en verleden” wordt in 1983 een feit.

In 2011 worden de vier Heemstudies van A.G. Koenderink één op één opgenomen in één boek van
212 pag. Uitgegeven door Heemkunde Stramproy. 

Foto: voorzijde van het boek, hierin zijn de vier Heemstudies van

A.G. Koenderink opgenomen.

Dit boek werd  in 2011 door de Heemkunde Stramproy

uitgegeven.

Bij de presentatie van het boek waren twee van zijn kinderen aanwezig.

Er zijn nog enkele boeken voorradig en te bestellen

via Heemkunde Stramproy.  

De volgende werken die van zijn hand zijn, mogen zeker niet onvermeld blij-

ven:

t.w. * De Teuten van de Brabantse en Limburgse Kempen.

* Inleiding tot de toponomie tussen de Overijsselse Vecht 

en de oude IJssel.

* De plantennamen van Oost Nederland



Koenderink is tot aan zijn dood groot liefhebber van alles
wat met aardkunde in verband staat          

Na zijn dood verschijnt er in het blad van de Nederlandse Geologen Vereniging “Grondboor & Hamer” het volgende arti-
kel over hem.

In memoriam A.G. koenderink

Op 31 oktober 1999 is ons erelid Albert Gerard Koenderink op 84-jarige leeftijd geheel onverwacht

overleden in zijn woonplaats Arnhem. Volgens zijn wens heeft de uitvaart in stilte plaatsgevonden.

De heer Koenderink werd geboren te Almelo op 4 november 1914 en bleef volgens bekenden 'een

ronde Twentenaar'. In zijn jeugd bezocht hij graag het museum “Natura Docet” in Denekamp, waar

J.B. Bernink hem enthousiast maakte voor geologie. Toen het Twentekanaal werd gegraven was hij

er als de kippen bij om daar prachtige, blauwgrijze haaientanden uit het Mioceen te verzamelen. Op

21- jarige leeftijd had hij zich al ontwikkeld tot een bekwaam amateurgeoloog. Dit blijkt uit het hoofd-

stuk 'Het Tertiair van Twente', dat hij schreef voor de 'Jubileumuitgave 1911 - 1936" van Natura

Docet. (*dit museum bestond toen 25 jaar).

Er waren in die jaren wel plannen om een geologische club in Twente op te richten, maar het kwam

er steeds niet van. Pas in 1946 vond te Arnhem de oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandse

Geologische Vereniging. Koenderink was van de partij. Vanaf het begin voelde hij zich sterk betrok-

ken bij de vereniging. Dit blijkt alleen al uit zijn bijdragen van de publicaties in het blad Grondboor &

Hamer. Hij maakte hierin enige zeldzame vondsten bekend, verzorgde tal van boekbesprekingen en

een soort knipselkrant. Ook schreef hij verslagen van NGV reizen en bijeenkomsten. Daarnaast publi-

ceerde hij enige verhandelingen, voornamelijk over zuidelijke zwerfstenen als hydro-bienkalk, 

jaspis, radiolariet en melafier. Door deze artikelen hoopte hij tevens op reacties van lezers die hem

nieuwe informatie konden verschaffen.

In deze stukken komt steeds weer de enthousiaste verzamelaar van geologica naar voren. Het begon

met haaientanden, in 1946 gevolgd door fossiel hout en toen zijn artikel over melafier het licht zag,

had hij hiervan meer dan honderd stuks verzameld. Hoewel hij een verwoed verzamelaar was,

toonde hij zich allerminst hebberig. In 1936 stond hij vrijwel zijn hele collectie af aan Natura Docet.

Later zou hij verzamelingen schenken aan het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (nu deel

van Naturalis) en het Museum Echt.

Hij was minder honkvast dan veel Twentenaren eigen is. Na de kweekschool kon hij in de crisisjaren

niet meteen aan de slag in het onderwijs, maar vond eerst werk bij de douane, zodat hij vertrok naar

Stramproy (L). Na 1945 verhuisde hij met zijn gezin naar Zwolle, waar hij was aangesteld voor hulp-

verlening aan oorlogsweduwen, repatrianten enz. Na enkele jaren keerde hij terug naar 

Almelo, waarna hij nog uitsluitend een onderwijscarriére volgde: eerst als onderwijzer, later als hoofd

van een lagere school te Soest en vervolgens als leraar aardrijkskunde te Bilthoven, Maastricht en

Arnhem. Hij hield ervan zich grondig te verdiepen in de plaats of streek waar hij woonde. Niet alleen

de geologie, ook de streekhistorie, het dialectonderzoek en het veldnamenonderzoek hielden hem in-

tensief bezig. Zo verrichtte hij als vrijwilliger onderzoek voor het P.J. Meertens Instituut. Andere inte-

ressegebieden waren genealogie, poëzie en theologie. Reizen naar het buitenland waren lange tijd

niet voor hem weggelegd, maar hij schreef later met animo over het Sauerland, Luxemburg en het

Gardameer. In de jaren vijftig raakten buitenlandse reisjes bij de N.G.V. in zwang, aanvankelijk onder

leiding van W.F. Anderson. Na hem leidde Koenderink op bekwame wijze de N.G.V.-excursies: naar

het Sauerland (tweemaal), de Harz, Luxemburg, de Belgische Ardennen en het Odenwald.

Ook in ander opzicht zette hij zich in voor onze vereniging. Jarenlang beheerde hij de bibliotheek. Hij

was een tijdlang secretaris en vice-voorzitter. Op zijn voorstel vonden er omstreeks 1965 enige mid-

winterbijeenkomsten plaats:



Een keuze uit de geologische

publicaties van A.G. Koenderink

1935: Het Tertiair van Twente. In: Jubileumuitgave 1991-
1936 van Natura Docet Denekamp ), p. 53-64.

1946: Kalksteen met Coelosphaeridium en Carpospongia
globosa. Publicaties der NGV, eerste reeks, p. 69-71.

1957: Zwerfsteenvondsten uit Utrecht. G&H 1958: 122-
124.

1958: Fossiel hout. G & H 1958/1959: 230-233.

1959: Hydrobienkalk. G & H 1958/1959: 250-252.
1959: Een paar merkwaardige kwartsen. G & H
1958/1959: 258-260.

1959: Jaspis en radiolariet. Een bijdrage tot de kennis der
zuidelijke zwerfstenen. G & H 1959: 309-315.

1960: Melafiervormen. G & H 1960: 138- 141.

1960: Zwerfstenen afkomstig uit het Mainzer bekken.
Nieuwe bijdrage tot de kennis der Zuidelijke zwerfstenen.
G&H 1960: 192-202. Rectificatie: G & H 1961: 232-233

1961: Nog eens Conularia cancellata SANDBER-
GER. (Aanvulling op artikel van Schuyf in G & H 1960:
127-133). G&H 1961: 291.
.

1962: Idar-impressies. G & H 1962: 26- 28.

1962: De karstverschijnselen. G & H 1962: 
105-114.

1962: Verslag van de excursie naar het Sauerland der Ne-
derlandse Geologische Vereniging van 23-28 juli 1962. G &
H 1962: 158-165.

1963: Gids voor de geologische collectie in de 'Van der Lijn-
kamer1 van het museum Flehite te Amersfoort. G & H
1963: 27-29.

1963: Geschiedenis van de Utrechtse Heuvelrug, in het bij-
zonder die van Amersfoort en omgeving. G & H 1963: 30-
38.

1963: Geologie en geomorfologie van het Sauerland II. G &
H 1963: 64-82.

1963: Het Gardameer en zijn omgeving door een geologi-
sche bril bekeken. G&H 1963: 110-117.

1964: Versl. Sauerlandexcursie Aug. '63. G&H 1964: 14-21

1964: Geologische excursiegids voor Luxemburg. Deventer
(Nautilus).

1986: De oprichting van de Nederlandse Geologische Ver-
eniging in 1946 en haar voorgeschiedenis. G&H 1986: 110-
113.

de voorlopers van de landelijke contactdagen. De afdeling Echt heeft haar voortbestaan mede aan

hem te danken en voor de afdeling Gelre leidde hij een studiegroep voor fossielen, leidde excursies

en gaf lezingen, o.a. over bryozoën, waarbij hij zich een onderhoudend verteller toonde. Wie hem

kende, was onder de indruk van zijn belezenheid, kennis, ervaring en geheugen. Voor velen was

hij dan ook een vraagbaak. Vanwege al deze verdiensten stelde de 48ste ledenvergadering in 1994

voor, hem tot erelid te benoemen. Deze eer kwam hem stellig toe.

Door zijn leeftijd en gezondheid was hij de laatste jaren niet in staat, volop aan verenigingsactiviteiten

deel te nemen. Gelukkig kon hij - als oudste deelnemer en mede-oprichter van de N.G.V. wel deelne-

men aan de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van vijftigjarig jubileum van de vereniging waar-

van hij zo lang een bindende factor was geweest.

In het vorige nummer van Grondboor & Hamer plaatste Maarten van Vliet een oproep aan allen die

meer informatie konden geven over de geschiedenis van de Zanderij te Maarn. Koenderink was een

van de eersten die hierop reageerden. Hieruit blijkt, dat zijn belangstelling en bereidwilligheid nooit

zijn verflauwd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en andere nabestaanden.

Het bestuur.

Grondboor & Hamer Jaargang 53 nr. 6 1999

Ook wij als Heemkundevereniging Stramproy zijn de Heer Koenderink zeer dankbaar 

voor wat hij ons heeft nagelaten.



J.B. Bernink 1878 - 1954
Was een groot natuurliefhebber en geo-
loog. Hij was het die de liefde overbracht
op de toen zeer jonge 
Albert Koenderink. 

A.G. Koenderink 1914 - 1999 
was op oudere leeftijd nog altijd begaan met
natuur en aardwetenschappen en kon de jon-
gere generaties inspireren over de bodem
waar zij op rondliepen.

Koenderink verzorgde vele excurssies naar de Duitse Eifel, Ardennen

en Luxemburg, waar hij zijn mede geologen zeer kon entousiasmeren.

Hij was een gepassioneerd verteller. 

Ook zijn vrouw ging vaak mee op deze excursies.

Foto’s uit Grondboor & Hamer N.G.V.


