In Memoriam
Drs. Friedrich (Frits) Bonvie
[8 Aug 1949 – 4 April 2019]
Op het Atheneum in Gent leerde Drs. Friedrich (Frits) Bonvie het een en ander over de geologie van de
Ardennen en dit wekte zijn belangstelling in de aardwetenschappen. De ouders van Frits verhuisden terug
naar Nederland en Frits besloot in Leiden geologie te studeren. Jaar van aankomst 1968.

1970: LGV Kennismakingsexcursie - Frits 3e van rechts.
[fotoarchief LGV]

De twee onderwerpen waar Frits in 1974 op afstudeerde waren een onderzoek naar (1) dekblad-structuren
in de vallei van de Boven Esla Rivier in het Cantabrisch Gebergte (NW Spanje) en een onderzoek naar (2)
geomorfologie van de Noordkust van Curaçao. Na zijn studie had Frits belangstelling om deel te nemen aan
één van de vele buitenlandse ontwikkelingsprojecten, maar hij haakte af vanwege de lange procedure om
te worden uitgezonden. In plaats daarvan werd Frits in 1975 aangenomen bij Shell International, waar hij
het eerste jaar als Petroleum Engineer bij de NAM werd ingezet. Daarna volgde een periode als Regional
Geologist op het hoofdkantoor in Den Haag, waar hij deelnam aan de boeiende Atlantic Margin Study. Er
volgde plaatsing (posting) in Engeland, Brunei, Nederland, Nigeria en Schotland. Frits, zijn vrouw Indra en
de kinderen hebben volop van deze postings genoten. Dat gold minder in de periode dat de kinderen
Melissa en Martin vanwege hun scholing voor enkele jaren naar een Nederlands Internaat moesten.
Memorabel was dat Frits als één van de eersten in Shell Exploratie de toepassingen van de Apple MacIntosh
mocht ontdekken. Belangrijke projecten zoals gebruik van het wereldwijde ‘playfile’ kwam hieruit voort.
Tijdens zijn werk voor Shell Expro (UK) ontwikkelde Frits een methode om een redelijke schatting te maken
van de onaangeboorde reserves per ‘play’ in de Noordzee, bijgenaamd als de ‘Bonvie Barrels’. Arie
Speksnijder (1973) schrijft dat Frits door Andy Wood naar Den Haag werd gehaald vanwege zijn
geomathematisch talent, en om zijn methode wereldwijd uit te rollen. De zgn. ‘Bonvie Barrels’ werd
formeel naar gerefereerd als de YTF (Yet To Find) methodologie. Als je een nieuw bekken exploreert met
als resultaat bijv. 2 discoveries en 4 droge putten; ‘Hoeveel denk je dan nog te kunnen vinden?’ De
methodologie heeft mede dankzij Frits grote invloed gehad op Shell's Exploratie aanpak.
In 2000 werd in Shell Exploratie het Global Exploration Team opgericht dat tot doel had de
exploratieafdelingen meer competitief te maken. Frits was verantwoordelijk voor evaluatie-richtlijnen en
voor het Global Network. Tot aan zijn pensioen in 2009 was hij Portfolio Analist voor de Regio Afrika.
Dankzij LinkedIn kon Frits in 2013 voor korte tijd invallen als Portfolio Analist voor Maersk Oil in
Kopenhagen; een mooie tijd.
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Na pensionering is Frits actief geworden in zijn woonwijk. Als bestuurslid van Stichting Cultureel
Leidschenveen organiseerde hij een aantal activiteiten die beoogden de cohesie onder de bewoners te
bevorderen. Ook was Frits met veel plezier bestuurslid van de LGV; als abactis heeft hij het nodige werk
kunnen verzetten. Naast de gebruikelijke abactiaat taken was Frits actief met het filmen van LGVactiviteiten. Daarnaast maakte Frits samen met zijn vrouw Indra graag verre reizen.

2011: LGV Zwitserland excursie - Frits 2e van links
[fotoarchief LGV]

2015: LGV bezoek aan de Raad van State, Den Haag – Frits onderste trede, 2e van rechts
[fotoarchief LGV]

Hoe herinneren studiegenoten zich Frits?
Boudewijn de Smeth (1968) schrijft dat hij met nog een aantal jaargenoten lid werd van het Leids Studenten
Corps (LSC). Frits was daar één van. Beiden voelden zij zich niet thuis bij het LSC en dat schiep een band
tussen Frits en hem tijdens de studie. Hij mocht Frits graag, ‘een fijne man’ schrijft Boudewijn.
Jaap Focke (1968) schrijft dat Frits een bijzonder jaargenoot was. Hun jaar, 1968, was met zo’n 30
eerstejaars uitzonderlijk groot, en alleen daarom al gezegend met grote verschillen in karakter die ook
nogal eens botsten. Frits viel op als een enorm goedmoedige man. Jaap heeft Frits nooit boos gezien of
een negatieve opmerking horen maken over anderen. Ook Dick Nieuwland (1968) en Leo Minnigh (1968)
bevestigen dat Frits een zachtaardige, rustige jaargenoot was. Hij viel weliswaar weinig op, maar was bij
allerlei activiteiten betrokken. Frits stond klaar om te helpen en om werk te verrichten.
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Frits had slecht zicht; dat viel wel op. Bij aanvang van de studie had hij een bril zo sterk dat hij als bijnaam
kreeg ’de man met de borrelglazen’. Dick merkt op dat dit voordelen bood. Tijdens het practicum
paleontologie volstond het voor Frits om het fossiel van zeer dichtbij te bekijken; met zijn bril zag hij
loepzuiver. Leo bevestigt dat Frits dit met een glimlach beaamde. Hij verzamelde postzegels en kon met
bril, zonder loep de zegels uitstekend bestuderen. Tijdens de kandidaatsstudie verving Frits de opvallende
bril door nieuw op de markt beschikbare contactlenzen; een opknapper. Dat dit niet zonder risico’s was
bleek tijdens zijn oefenkartering bij Boñar, Cantabrië. Jaap herinnert zich dat Frits een niet-productieve
halve dag lang een lens miste en deze uiteindelijk terugvond in zijn rugtas. Ook (indertijd) met autorijden
was het raadzaam dat Frits bijrijder was, niet de chauffeur. Zo trokken Jaap en Frits tijdens deze
oefenkartering er in de weekends regelmatig op uit, waaronder een lang weekend naar Madrid.

1973: V.l.n.r. Paul, Frits en Anneke in het restaurant van de familie Cordoba, Boñar
[foto Jaap Focke]
Frits’ formele oefenkarteringsmaat in Cantabrië was Paul Haseldonckx (1968). Paul schrijft dat de kartering
werd uitgevoerd onder leiding van John Savage. In plaats van te rapporteren op gebruikelijk A4-formaat
hadden Frits en Paul een posterpresentatie gemaakt van 1 bij 1½ m. Heel mooi en educatief vond John dit,
maar hij liep nog jaren daarna te vloeken dat hij dat rapport nergens in zijn archief kwijt kon, en uiteindelijk
vroeg of zij het misschien wilden terug hebben?
Jaap, zoals dat geldt voor velen van ons, herstelde contact met de LGV na een periode van buitenlands
werk. Hij kwam daar Frits weer tegen. ‘Frits’, schrijft Jaap, ‘is in mijn beleving in de tussenliggende 25 jaar
niet veranderd. Nog steeds dezelfde goedmoedige man’. Beiden accepteerden een functie in het LGV
Bestuur, zoals zij dat ook tijdens de studie deden, zie foto’s. Frits was abactis in het jaar 1971-72; assessor
1 in het jaar 1972-73; en weer abactis in de periode van 2012 tot 2018.

1973: LGV Bestuur met v.l.n.r. Frits, Jaap,
Arthur Reijmer, Willem Winter en Sicco de Nes.

2014: LGV Bestuur met v.l.n.r. Josje, Jaap, Frits,
Frans en Arie.

[fotoarchief Jaap Focke]

[fotoarchief LGV]
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Vermeldenswaard is dat de LGV ‘Prof Zwart’ excursie naar de Alpen, die in 2011 door Arie werd geleid, een
succes werd mede dankzij bemoeienis van Frits Bonvie, Heinz Buergisser en Willem Otto.
Jaap en Frits overwogen vorig jaar een reünie te organiseren voor het aankomstjaar 1968, precies een
halve eeuw na aanvang van de studie. Het is er niet van gekomen. Jaap schrijft, ‘Het jaar 1968 is zonder
Frits niet meer hetzelfde. Ik zal hem missen, en wens Indra en de kinderen veel sterkte toe’.
Frans Kunst (1975) merkt op: Tijdens de jaarlijkse excursies was Frits, vaak samen met zijn echtgenote
Indra, voortdurend in de weer met de foto- en videocamera. Hij besteedde veel aandacht aan het
uitwerken daarvan voordat de hoogtepunten van de excursies op het LGV-web verschenen, of op You Tube
werden geplaatst. Dankzij zijn inzet kunnen wij altijd nog eens terugkijken op deze gebeurtenissen. In het
werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan was Frits altijd consciëntieus.
Leo voegt toe: De afgelopen jaren heeft Frits onverdroten gewerkt aan het opschonen en catalogiseren
van het LGV-archief. Frits was al enige jaren ernstig ziek, maar hij bleef zijn vereniging trouw en voerde zijn
bestuurstaken precies uit. Hij had zijn zaakjes goed op orde. Ruim een jaar geleden kon Frits niet anders
dan zich terugtrekken van bestuurlijke taken. Met pijn in zijn hart besloot hij zijn functie uit handen te
geven. En ook die overdracht deed hij met precisie.
Ondanks zijn afnemende gezondheid nam Frits in Mei 2018 deel aan de excursie naar Praag en was hij met
Indra van de partij bij de najaasexcursie 2018 naar Kasteel de Haar. Begin dit jaar verslechterde zijn
toestand verder.
Leo schrijft, ‘Met het overlijden van ons lid en bestuurslid Frits verliest de LGV een bijzondere en actieve
geoloog die zijn zachtaardige en bescheiden karakter paarde met een enorme dosis werklust,
doorzettingsvermogen en toewijding. Wij zijn Frits dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging heeft
gedaan en wensen zijn familie en naasten veel sterkte’.
Frits was de laatste jaren ernstig ziek; behandeling bood extra tijd, geen genezing. Hij overleed op 4 April
2019 in zijn woning in Den Haag. Frits werd 69 jaar oud.
Bert Schuchmann,
LGV h.t. abactis
11 April 2019
NB. Dit bericht werd opgesteld op grond van door Frits geschreven tekst. Ik heb gekozen redactionele
aanpassingen te doen en bijdragen van anderen toe te voegen in bewerkte vorm. Ik dank de schrijvers voor
hun bereidheid ervaringen die Frits betreffen te delen.
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