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In Memoriam 
Wim (Willem Johannes) van den Bosch (1961) 
11 Juni 1944 - 16 Mei 2019 
 
Helaas is Wim overleden. Een geweldig mens, een fantastische geoloog! Hierbij 
indrukken van vrienden die het voorrecht hadden om hem te kennen. 
 
Berend van Hoorn (1961): Enige herinneringen aan mijn 1e jaar als student met Wim.  
 
Wim en ik leerden elkaar kennen begin Oct 1961 in de collegezaal van het Geologisch Instituut aan de 
Garenmarkt in Leiden als eerstejaars studenten. Wim werd geïnspireerd om natuurwetenschappen te 
gaan studeren gedurende zijn middelbare schoolperiode aan het Grotius Lyceum te Den Haag; ikzelf 
kreeg een soortgelijke inspiratie in mijn laatste schooljaar in Caracas, Venezuela. 
 
Gedurende ons 1e jaar waren wij spoorstudenten en troffen elkaar elke ochtend op het perron van 
Hollands Spoor, samen met anderen zoals Dick Honijk en Feddo Hillen (studenten scheikunde). In 
Leiden hadden we een fietsje waarmee we langs het Rapenburg naar het Instituut gingen, Wim 
duidelijk met meer fietservaring dan ik. Onze eerste geologische uitdaging was in October toen we de 
verplichte 3-daagse kennismakingsexcursie van de LGV moesten meemaken met alle vernederingen 
die we hadden te dulden van de ouderejaars. Wim had het voordeel dat hij de groentijd van de HSV 
(Haagse Studenten Vereniging) had meegemaakt en bekend was met het ‘spel’; voor mij was het een 
marteling zojuist komende uit de tropen. 
 
In Juni 1962 aan het einde van het 1e jaar vormden we een team gedurende de geologische kartering 
in de Ardennen met als standplaats de camping van Rivage, nabij Comblain-au-Pont.  Wim trad vaak 
op als arbiter wanneer de corpsleden (LSC) van ons jaar de niet-corpsleden trachten te provoceren. 
Hierna ging Wim meelopen met een ouderejaars in het Cantabrisch Gebergte in Noord Spanje, terwijl 
ikzelf meeliep in Galicië. De bedoeling was geologisch veldwerk te leren en dat heeft Wim bijzonder 
goed gedaan want daarna, in zijn doctoraal periode, was hij bekend om in hoog tempo veel geologische 
observaties te maken en daaruit de beste conclusies te trekken.  
 
In Sept 1962 zagen we elkaar weer op de Stratigrafie Excursie naar Zuid Engeland onder leiding van 
Prof. Brouwer. Wim was erg bedreven in het vinden van fossielen met als gevolg dat hij ze ook in zijn 
rugzak moest meenemen. Niet gering, die loodzware ammonieten! Aan het eind van de excursie 
moesten we een nacht in Londen verblijven maar hadden geen onderkomen, dus Wim en ik hebben 
de stad verkend tot in het ochtendgloren. Ik zal maar niet vertellen wat we allemaal gedaan hebben! 
 

 
Zuid Engeland, Sept 1962 
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Van l naar r: Berend van Hoorn, Jan Klein, Zwier Smeenk, Ben Kneefel, Prof. Brouwer, Wim, Peter 
Pieters, Huub van Wees, Jan Saltet, Aschwin Pohan, Toni Brandts, Kerst Boersma, Klaas Maas, en 

Leendert Krol 
[Fotoarchief Berend van Hoorn] 

 
Hier nog een foto van onze 2e jaars Petrologie Excursie naar Duitsland met Prof. den Tex en 
Hans Ave Lallemant als assistent. 
 

 
Duitsland, 1962 

Van l naar r: Leendert Krol, Berend van Hoorn, Zwier Smeenk, Prof. den Tex, Erik van Scherpenzeel, 
Wim, Kerst Boersma, Aschwin Pohan, Hans Ave Lallemant, Jan Saltet, Jan Klein, Klaas Maas 

 en de bus chauffeur. 
[fotoarchief Berend van Hoorn] 

 
Klaas Maas (1961): 
 
Het eerste contact tussen Wim en mij moet zijn geweest na de eerste ochtendcolleges van het 
eerstejaarsrooster Geologie 1961-62, gestart na het 3-Octoberweekend (de goeie oude tijd). Als HBS-
instromer was hij anderhalf jaar jonger dan ik. Geen corpslid, ook niet kaalgeschoren voor zijn 
ontgroening bij de HSV (Haagse Studenten Vereniging) waar hij hoog van op gaf; n.l. ‘veel zuurder dan 
het LSC (Leids Studenten Corps); veel interessante oud-leden en ereleden, waaronder de Haagse 
Hoofdcommissaris Gualthérie van Wezel die bij zijn traditionele groentijdbezoek zich helemaal 
ontspannen kon als hij een nuldejaars een glas bier in het gezicht mocht gooien’.  
 
Mijn indruk van Wim? Een Haagse jongen met een Haags accent die met zijn Haagse inbeelding alles 
beter wist en kon. Een gesprek met Wim hield in een continu gecorrigeerd worden. Zijn gedrag was de 
discipline om alles beter en sneller te doen dan een ander, vanaf het verneuken en afzeiken (een 
pervers soort sociale verplichting binnen de toenmalige studentenwereld) tot het altijd weten hoe het 
wèl hoorde. Toen de tweedejaars R. zijn Semper-dame moest huwen wist Wim dat haast nog eerder 
dan R. zelf; ook hield hij sociaal belangstellend de vorderingen in dat huwelijk bij: ‘een zoontje!’. Toen 
de ouderejaars C. promoveerde op Chitinozoa, een tot dan binnen de Subfaculteit niet bestudeerde 
microfossielgroep, wist Wim daarover te vertellen als had hij dat onderzoek zelf uitgevoerd. Toen wij 
tijdens onze eerstejaarsproefkartering kampeerden in de boomgaard van het stationshuis van Rivage 
(Noordoostelijke Ardennen) was hij degene die zeer vroeg op een ochtend mijn voortentstok omwipte; 
en toen ik thuisgekomen van die excursie een grote rivierrolsteen uit mijn ongewoon zwaar 
aanvoelende rugzak opdiepte wist ik zeker dat Wim daarachter zat. 
 
Het kandidaatsexamen dat bijna alle jaargenoten in hun vierde jaar deden, rondde Wim af in drie jaar. 
Hij kon dus aansluitend op onze derdejaars oefenkartering in het Babia-gebied (westelijk Cantabrisch 
gebergte) starten met zijn doctoraal kartering waar wij, zijn jaargenoten, op één uitzondering na, pas 
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in de veldzomer van 1965 mee begonnen. Overigens was rond die tijd onze onderlinge sociale 
waardering gestabiliseerd in een acceptatie van de verschillen: De een is sneller dan de ander; en in 
de beoordeling van wat echt belangrijk is worden studieprestaties niet door eenieder op dezelfde 
manier gewogen; en verder worden sommige mensen lid van de JOVD waar anderen zich aansluiten 
bij de PSP. En, ook bij zulke verschillen van ideologisch of levensbeschouwelijk inzicht kun je toch 
vriendschappelijk met elkaar omgaan. Wim’s doctoraal volgde in zijn 5e jaar en zijn promotie vóór het 
einde van zijn 8e jaar. Hij trad in dienst bij Shell een half jaar nadat ik mijn promotieonderzoek begon. 
Let wel: Ik heb, geparkeerd op een studentassistent plaats, 6 maanden moeten wachten tot in Mei 
1969 Wim’s doctoraalassistent plaats vacant kwam. Tussendoor was Wim ook nog actief genoeg in het 
verenigingsleven; hij was o.a. lid van het LGV-bestuur 1965-66. Berend van Hoorn was Praeses, Wim 
van den Bosch Abactis.  
 
Voor zijn promotie leverde Wim een zeer fraaie geologische kaart af (met profielen en toelichtende 
tekst) van de kern van het tektonisch complexe gebied dat bekend staat als de knie van Asturië. Zijn 
promotor, de internationaal befaamde structureel geoloog L.U. de Sitter vond het een goed idee die 
kaart vooraf en op een kleinere schaal (1 : 100.000 in plaats van 1 : 50.000) te publiceren in de Leidse 
Geologische Mededelingen: auteurs De Sitter en Van den Bosch. Ik kreeg die publicatie onder ogen en 
herkende tot mijn verbazing mijn oefenkarteringskaart van het kerngebied van de knie van Asturië. Ik 
wist dat Wim in zijn kartering van juist dat gebied een volstrekt andere – en veel plausibeler – nieuwe 
interpretatie gegeven had, met ook een duidelijk ander kaartbeeld. Ja, zei Wim, ik vond dat ik mijn 
eigen kaart toch onder mijn eigen naam moest kunnen publiceren... 
 
Door zijn tewerkstelling bij Shell en mijn tewerkstelling enkele jaren later bij de Geologisch 
Mijnbouwkundige Dienst van Suriname verloor ik Wim uit het oog. Een nieuw contact op incidentele 
basis ontstond na mijn repatriëring in 1978. Hij was veranderd, bedachtzamer, rustiger; bijv. hij liet je 
uitpraten. Zijn Shellcarrière was niet zonder conflicten geweest, zijn jaren bij Statoil hadden zijn 
professionele ervaring verbreed en verdiept, de jaren als expat doorgebracht, zijn huwelijk, het verlies 
van een dochtertje door een noodlottig ongeluk in huis, zulke ervaringen maken sommigen van ons 
sterker en beter. Hij had zich ontwikkeld tot een hooggekwalificeerd professional die het niet meer 
nodig had om dat bij elke gelegenheid te bewijzen. In de pauze van het KNGM-symposium dat in het 
voorjaar van 1983 gehouden werd in Leiden – in het laatste jaar vóór de opheffing van de Leidse 
Subfaculteit Geologie en Geofysica; het laatste symposium waarbij ik een vakinhoudelijke voordracht 
gaf – kwam hij naar mij toe, complimenteerde mij met mijn symposiumbijdrage en vertelde toen, bijna 
verlegen grijnzend, hoe hij recent gescout was door een headhunter die op zoek was naar een E&P-
specialist die zou moeten optreden als professioneel belegger van het kapitaal van het door de Staat 
der Nederlanden in Zuid-Limburg uitgekochte mijnbedrijf Oranje Nassau. Wim: ‘Ik vroeg of ze mij een 
salarisindicatie konden geven. Zij noemden een ministerssalaris plus een luxeauto naar keuze voor 
zowel zakelijk als privégebruik’. Ik heb Wim zonder reserve van harte kunnen feliciteren.   
 
Mijn carrière als geoloog was toen in feite beëindigd. Een (soort van) 2e carrière als bureaucraat duwde 
mij toch weer naar posities belendend aan het oude vak en incidenteel via de LGV-reünies en de 
KNGMG-bijeenkomsten ontmoeten wij elkaar. Begin 2014 nam Wim contact met mij op. Hij had 
gehoord dat ik twee jaar eerder ons beider vriend dr. (h.c.) S.E. (Eddy) Jharap (1964) had voorgedragen 
voor de toekenning van de Van Waterschoot van der Gracht penning, een voordracht die toen niet 
door het KNGMG Hoofdbestuur werd gehonoreerd. Wim was van mening dat Eddy Jharap als oprichter 
en bouwer van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., een prestatie geleverd had die in dat land 
en onder die sociale en politieke omstandigheden vrijwel onmogelijk had geleken. Reden waarom de 
eerste tien jaren de grote meerderheid van vakgenoten zowel in Suriname als in Nederland er niet in 
geloofde. Wim was bereid en enthousiast om een tweede poging te doen waarbij hij als trekker zou 
fungeren. Die tweede poging, voorbereid door een team van vier vakgenoten: naast Wim en mij ook 
Tom Reijers en Theo te Winkel, is geslaagd en werd bekroond met een ééndaags symposium over de 
“Economische Geologie van Suriname – toekomstige winning van olie, goud en bauxiet”. Dat als 
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omlijsting van de penninguitreiking waarbij Wim met zichtbaar genoegen de considerans 
(toekenningsmotivatie) uitsprak die eindigde in een brasa met de genomineerde. 
 
In die tijd hadden wij regelmatig contact. Ik leerde Wim kennen als een consciëntieus huisvader, 
bezorgd voor zijn met diverse kwalen sukkelende echtgenote. Wim informeerde mij ook over zijn 
nevenactiviteiten zoals zijn co-auteurschap van een biografie van ene Jenny Merkus, dochter van een 
19e-eeuwse Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië en in de tweede helft van de 19e eeuw actief 
als (haar bijnaam) de ‘Jeanne d’Arc van de Balkan’ waar zij als aanvoerder van irreguliere milities zich 
inspande om de Balkanlanden te zuiveren van de Turken. Wim had zijn eigen visie op de politieke 
ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië, inclusief de tragedie van Srebrenica. Hij weet de 
beeldvorming van dat gebeuren aan moedwillige desinformatie door een bevooroordeelde pers. Ik 
bewonderde zijn werklust, zijn stamina, zijn accuratesse. Zijn fysieke aftakelingen in de jaren daarna 
kwamen onverwacht en ontijdig. 
 
Erik van Scherpenzeel (1961): 
	
Doordat Wim na zijn reguliere studie ook ging promoveren, slonk zijn voorsprong in tijd en zijn we vlak 
na elkaar bij Shell begonnen. Zijn eerste posting was wellsite geologist in Oman in 1970, waar ik hem 
in Juli 1970 ben opgevolgd. In zijn tijd daar was hij betrokken bij 2 boringen (Al Huweisa-6 en Qara-1). 
Al Huweisa-6 was een succesvolle oostelijke uitstap van het recent ontdekte Al Huweisa veld. Vreugde 
alom, helaas bleek uit mijn eerste wellsite ervaring (Al Huwaisa-7) dat er een diep zadel aanwezig was 
en dat Al Huweisa een kleine pimpel was. Qara-1 bleek een grote zoutdome en om daar 3 maanden te 
moeten zitten zonder cutting returns was te veel voor Willem. Hij vond Oman (toen nog Muscat en 
Oman) niet geweldig. Dit in tegenstelling tot mijzelf: ik vond Oman direct een fascinerend land en ik 
kom er nog regelmatig. Wim is daarna naar Brunei verhuisd. Ik weet niet hoelang hij daar gezeten heeft 
voordat hij ontslag nam in 1974? 
 
In 1989 ben ik na Brunei, New Zealand, UK en Nigeria bij de NAM gaan werken als Exploratie Manager. 
Wim werkte toen al vele jaren voor Oranje-Nassau Energie B.V., een onderdeel van de oude 
kolenmijnen groep. Zij hadden zowel offshore olie (o.a. Kotter en Logger velden) als gas (K&L blokken). 
De NAM was operator voor de gasvelden waarvoor jaarlijks programma discussies c.q. presentaties 
werden gehouden, die afwisselend werden georganiseerd door één van de belanghebbenden (CLAM, 
Clyde Petroleum en ON). Dat betekende meetings in Houston, Glasgow, Limburg waar de dames ook 
bij waren, en op hotels, eten en sightseeing niet bespaard werd. Carla en ik zijn toen veel met Hetty 
en Wim op stap geweest. 
 
Oranje Nassau was natuurlijk een kleine speler, maar ze kwamen altijd goed voorbereid omdat Oranje 
Nassau mede door Wim's werk een zeer goede database had, waardoor ze niet alleen snel konden 
reageren, maar ook moeilijke vragen konden stellen. In 1996 ben ik naar Den Haag overgeplaatst en 
hoorde ik dat binnen Oranje Nassau er verschil van mening was over de toekomst. Eigenlijk een conflict 
tussen accountants en explorers over risicovolle investeringen, waar Wim uiteindelijk de dupe van is 
geworden. 
 
Wim had een speciale band met Gene van Dyke, een oude Amerikaanse oliebaron van dik in de 90, die 
met zijn maatschappij VANCO actief was/is in de Noordzee, maar ook in West Afrika, Ukraine, en meer. 
Eén van zijn kenmerken was dat hij in opsporingslicenties altijd een 25% override royalty nam in geval 
van latere productie. Een soort Gulbenkian op kleine schaal. Na Wim's pensionering is hij op allerlei 
geologische terreinen actief gebleven, en hij is óók blijven werken voor Gene van Dyke! 
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Hans Rijckborst (1959): 
	
Het was een erg harde klap toen ik de email van Anique van den Bosch zag met de boodschap over het 
overlijden van Wim. Op 29 april '19 schreef Wim mij nog:  ‘Dank je wel, Hans. Helaas moest ik de eerste 
fase van de chemo zonder voedselsonde ondergaan. Ik voel me nu doodmoe. Morgen gaat er 
waarschijnlijk weer een nieuwe sonde in, want ik kan nog niet zonder. Groeten van Wim’ 
 
Ik had gehoopt dat hij de strijd zou mogen winnen. Blijkbaar wil Wim nu niet dat we treuren -  en dat 
het werk dat hij was begonnen zo moest blijven. Wim's leven was vol met studies, acties en reizen. Hij 
had ook nog de tijd om in 2014 het boek uit te geven dat hij schreef over de 'Mystica met het 
Kromzwaard' de Nederlandse patriciërs-miljonairs dochter van de NL Gouverneur van NL Indië. Zelfs 
in Jeruzalem heeft ze nog een groot christelijk gebouw laten zetten voor de terugkomst van Jezus in 
een vijandige Moslim buurt. Door haar familie is Jenny onterfd en ze is in Utrecht in armoede 
gestorven. Maar daarvoor vocht Jenny succesvol te paard met haar kromzwaard en pistolen met het 
door haar gefinancierde leger van Christenen op de Balkan tegen de Turkse Moslims. Haar moed 
was legendarisch. 
 
Wim schrijft: 
Jeanne ‘Jenny’ Merkus werd geboren op 11 oktober 1839 te Batavia, als zesde kind van zeer 
gefortuneerde ouders. Haar moeder, Wilhelmine Niclasine Cranssen, was de erkende dochter van een 
in vrijheid gestelde Ambonese slavin. Haar vader Pieter Merkus, Gouverneur-Generaal van het 
toenmalige Nederlands-Indië, stierf toen Jenny amper vijf jaar was, waarop Jenny’s moeder met haar 
zusjes terugkeerde naar Nederland. Toen ook zij stierf werden de weesjes opgevangen door ‘Oom 
Wim’, de Hugenoot-Protestantse dominee Charles Guillaume Merkus. Zijn diepchristelijke 
geloofsbeleving en godsdienstige principes gericht op naastenliefde en sociaal engagement maken 
diepe indruk op Jenny. Ook volgde Jenny zijn overtuiging dat Christus op aarde zou terugkeren, een 
idee met verstrekkende gevolgen. Ze vindt de gedachte ondragelijk dat Christus bij terugkeer op aarde 
geen plek zou hebben voor zichzelf en zijn volgelingen. Maar ‘een stem vanuit de hemel’ zegt haar dat 
ze haar bouwplannen van Rome naar Jerusalem moet verplaatsen, wat ze in 1873 dan ook doet. Dit 
grootse bouwwerk zou nooit voltooid geraken. Jenny's voorbeeldfiguren zijn Jeanne d’Arc en Florence 
Nightingale. Ze zou haar hele fortuin opmaken aan het realiseren van op hen gebaseerde idealen. 
 
Wim was moedig en strijdvaardig met zijn ingezonden stukken in het NRC. Je zou kunnen zeggen: 
‘Wim’s life has been full, he has savoured much good times, good friends, with loved-one’s touch’. 
 
In Vanco is getracht Wim sinds 2014 te respecteren in de company brochures als volgt:  
 
‘Since 2014 Dr. Wim van den Bosch is responsible for Vanco Energy Company's evaluation of 
exploration and development opportunities in the Netherlands. His extensive knowledge of the Dutch 
North Sea’s petroleum geology comes from nearly 20 years with Oranje-Nassau Energie B.V. (1982-
2000) and his own consultancy firm since 2000. In his positions at Oranje-Nassau Energie, Dr. van den 
Bosch developed an international exploration portfolio, expanded the company’s interests in 
producing fields in The Netherlands, managed the production department and coordinated the 
purchase of proven reserves. 
 
With a PhD in Structural Geology from Leiden State University, Dr. van den Bosch began his career with 
Shell (1969-1974), then spent seven years with Conoco (1974-1981). During these twelve years, among 
other duties, he evaluated and proposed Shell’s first relinquishment on the Sarawak shelf in Brunei, 
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and for Conoco Norway, conducted a geological evaluation of the Norwegian sector of the North Sea 
that led to the discovery of the large Ula oil field. Dr. van den Bosch’s work in Brunei introduced Shell 
to the concept of seismic stratigraphy. His work in Norway developed the geological nomenclature for 
the Norwegian shelf. 
 
Since 2002, Dr. van den Bosch has consulted on a global basis, and developed oil and gas discoveries 
under a company he helped form. He has been President of the Dutch Petroleum Geological Circle and 
AAPG’s representative both to Norway and The Netherlands. He is fluent in six languages’. 
 
Wim's vader en mijn vader kenden elkaar vanwege hun werk voor het opbouwen van het onderwijs in 
Den Haag voor ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ - opgericht in 1784, nog vóór de Franse 
revolutie. Beiden streefden voor beter onderwijs. Wim's vader deed de financiën en mijn vader 
stichtte de grootste 18-klassige school in Den Haag. Ik hoorde toen al mijn vader vertellen over een 
'Wim van den Bosch' die op het VCL Lyceum grote resultaten behaalde. Tot mijn verbazing kwam ik 
Wim in 1961 tegen toen hij geologie ging studeren. Sinds 1967 toen ik naar Ottawa, Canada 
ging, duurde het 47 jaar voor we elkaar weer ontmoetten; dat was in 2014. 
 
Rien Habermehl (1961): 
 
Vanaf het begin van het studiejaar 1961 in Leiden en de eerste colleges in Sept was ons jaar een kleine 
groep die een aantal jaren goed samenhing. Het was deze groep die begon met: de kartering in de 
Ardennen onder leiding van Prof. Pannenkoek; de daaropvolgende excursie met Prof. Brouwer naar 
de Zuidkust van Engeland; en die van Prof. den Tex naar Duitsland. 
 
In 1964 reed ik met mijn scooter en Wim op zijn scooter vanuit Nederland samen met een 3e jongen 
(Hupkes?) naar het oefenkarteringsgebied in Spanje, ten Westen van Barrios de Luna, nabij Huergas. 
Dit werd later Wim’s doctoraal en promotie gebied (m.b.t. de structurele geologie). Wij deden er met 
onze scooters een week over om daar te komen, incl. een dag die wij in San Sebastian doorbrachten. 
Zwier Smeenk en ik verbleven in Riolago, een klein dorp niet ver van Huergas, het centrum ven de 
oefenkartering. Na die zomer en het volgende jaar begonnen de meeste mensen van het studiejaar 
1961 aan de diverse studierichtingen en doctoraalstudies. De onderlinge band werd minder omdat er 
scheiding optrad van degenen die in het Cantabrisch gebergte werkten, en die in de Pyreneeën verder 
gingen. 
 
Aangezien ik in de zomer van 1966 en 67 sedimentologisch werk deed in het gebied tussen Esera en 
Mañanet (Pyreneeën), en hydrogeologisch veldwerk deed in najaar-winter 1966/67 in het Montal-ban 
gebied (nabij Teruel) was er niet veel contact meer met Wim, behalve tijdens enkele colleges in Leiden. 
 
Na Wim’s promotie in 1969 en mijn promotie in 1970 gingen we in verschillende richtingen, 
werkgebieden en landen. Ik ging naar Australië waar ik nog steeds woon. Ik ontmoette Wim een keer 
in Canberra samen met een directeur van Oranje Nassau Energie BV; zij kwamen ’s avonds bij ons eten. 
Dat moet de jaren-80 of -90 geweest zijn.   

Evert van de Graaff (1962) en Thea van de Graaff- Trouwborst (1965): 

Wij kennen Wim via de Leidse Geologische Vereniging (LGV). Ik (Evert) kwam in 1962 in Leiden aan en 
zal Wim voor het eerst ontmoet hebben bij de Kennismakingsexcursie, i.e. een vriendelijk soort 
ontgroening van 1e-jaars geologiestudenten. Eerlijk gezegd kan ik mij Wim daar niet echt van 
herinneren, maar des te meer van het jaar dat wij samen in het LGV Bestuur zaten. Wim als secretaris 
en ikzelf als penningmeester. Prettig samengewerkt bij o.a. het organiseren van de 
Kennismakingsexcursie in 1966.  
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Bestuur Leidse Geologische Vereniging (1965-1966) 

Van l naar r: Jan Klein (Assessor II) / Wim van den Bosch (Abactis) / Berend van Hoorn 
(Praeses) / Evert van de Graaff (Quaestor) / Jan Bloemraad (Assessor I) 

[fotoarchief Jan de Coo] 
 

Een jaar eerder was Thea in Leiden aangekomen en omdat sommige van de activiteiten van de 
Kennismakingsexcursie 1965 -waaronder ‘Leonees worstelen’ in de modder van de Waddenzee- wat 
minder geschikt waren voor de drie 1e-jaars dames, hadden zij ter compensatie prachtige dassen 
gebreid voor de bestuursleden (zie foto). Met dat breiklusje hebben zij het niet-deelnemen aan 
sommige activiteiten ruimschoots gecompenseerd.  
 
Het contact tussen ons, Wim en Hetty is verwaterd toen Wim in 1969 bij Shell ging werken en helemaal 
na ons eigen vertrek naar Australië in begin 1971. Dat gebeurt nou eenmaal vaak bij geologen die over 
de hele wereld uitzwermen. Zeker in de tijd dat er nog geen email / Facebook / Snapchat / etc. waren 
om de onderlinge contacten mee te onderhouden. Na onze officiële pensioneringen en de terugkeer 
van Wim en Hetty naar de regio Den Haag, zijn de vriendschapsbanden weer aangehaald. Wij 
ontmoetten elkaar bij bijeenkomsten van de LGV en bij lezingen + borrels van de Petroleum 
Geologische Kring (PGK), en ook bij elkaar thuis. Was altijd gezellig om dan samen de toestand van de 
wereld te bespreken en te bedenken hoe wij de wereldproblemen beter zouden kunnen oplossen dan 
wie dan ook.  
 
Jan de Jager (Amsterdams geoloog): 
 
Ik zie/zag Wim als een ras explorer die eerder mogelijkheden dan problemen zag. Hij had een geweldig 
geheugen voor putten en prospecten, en daar ben ik best jaloers op. 

 
Jan Willem Pronk (1969) 
	
In mijn jaar van aankomst 1969 vertrok Wim naar Shell. Ik ontmoette hem pas voor het eerst in 2006 in 
Paramaribo waar hij met zijn Amerikaanse zakenpartner bij Eddy Jharap (1964) op bezoek was. Ik was 
daar ook voor een bezoek aan Staats Olie met een oud-Conoco collega van Wim. 
  
Vervolgens zag ik hem weer bij de PGK na zijn terugkeer uit Spanje in 2010. Vanaf dat moment hebben 
wij intensief contact gehad. In 2011 ging hij consulting werk doen voor Fugro waar ik toen werkte. Na 
mijn pensionering in 2015 wilde Wim graag doorgaan met dezelfde groep consultants waarmee ik 
gewerkt had. In deze groep was Wim de drijvende kracht die nooit nee verkocht. Wij vergaderden vaak 
bij hem thuis. Alle geologische vragen over geothermie, schaliegas, coalbed methaan, CCS konden wij 
volgens hem beantwoorden. 
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Gelukkig hadden onze opdrachten meestal te maken met de klassieke Olie & Gas opsporing en 
productie. Wim had 3 hele goede eigenschappen hiervoor: 
1. Hij was heel snel en zeer consciëntieus met werken. Vaak had hij het frame van het gevraagde 
onderzoek en zelfs het rapport al klaar voor dat we de definitieve scope of work hadden ontvangen. 
2. Hij had een geheugen als een pot en wist veel tot in detail. Daardoor stond hij altijd met 1-0 voor in 
een discussie met een klant. 
3. En als laatste maar niet onbelangrijkste was zijn grenzeloze optimistisme. Iets wat je goed kunt 
gebruiken als explorant. Wij hebben nog vaak leuke discussies gehad over de up-side van exploratie 
potentieel. 
  
Daarnaast had Wim een brede belangstelling voor politiek en geschiedenis wat resulteerde in twee 
boeken die hij schreef: ‘Het bloed der aarde’ (2010), en ‘Mystica met kromzwaard’ (2015).  
 
Het eerste boek is een boek voor een beperkt lezerspotentieel. Niet iedereen heeft de Schlumberger 
of Dresser Atlas loginterpretatie cursus gevolgd. Er kwam geen seks in voor omdat volgens hem alles 
eerst dubbel gecheckt moest worden of het wel klopte. Wim was zeer geïnteresseerd in een lezing van 
mijn clubgenoot Herfkens over 9/11. Hij heeft hem in 2018 daarna nog uitgenodigd om een lezing te 
houden voor zijn past-Rotarians in Leidschendam. Wim hield ervan om feiten op te sporen, in dit geval 
over 9/11, omdat die ook al verwerkt waren in zijn boek ‘Het bloed der aarde’. 
 
Zijn tweede boek was een biografie van Jenny Merkus, die o.a. een strijd tegen de Turken voerde. Zij 
stond bekend als de Nederlandse Jeanne d' Arc. Er stond nog een afspraak op het programma van Wim 
en mij met Prof. E.J. Zurcher, hoogleraar Ottomaanse geschiedenis in Leiden. Zurcher had eerder bij 
mij thuis een avond Ottomaanse geschiedenis gedoceerd waarbij twee Turkse collega's van mij 
aanwezig waren. Ik heb Zurcher over Jenny Merkus verteld, maar daar had hij nog nooit van gehoord. 
Wim zijn historische ontdekking zou dan hetzelfde zijn als van een historicus, die een olie of gasveld 
vindt. Dat maakte Wim toch wel heel bijzonder. 
  
Na een jaar geen opdrachten te hebben ontvangen voor de consulting groep kregen we afgelopen 
maand weer een vraag. Uiteraard stond Wim op de emaillijst en hij antwoordde als één van de eersten, 
en vanuit het ziekenhuis. Blijkbaar heeft hij tot het laatst met zijn laptop onder de lakens al zijn 
rapporten via Nlog en EBN en andere bronnen liggen bijwerken in de ziekenhuizen. Hoed af voor de 
uitzonderlijke werklust van Wim onder deze omstandigheden.  
  
Hierbij een grote hulde aan Wim van den Bosch! 
	
 
PS. Dit In Memoriam is opgesteld door Berend van Hoorn op 23 Mei 2019. Met tekstbijdragen van 
Berend van Hoorn, Klaas Maas, Erik van Scherpenzeel, Hans Rijckborst, Rien Habermehl, Evert en Thea 
van de Graaff, Jan de Jager, en Jan Willem Pronk. Ook betrokken waren Jan de Coo en Kerst Boersma. 

	
	

  
	


