
In Memoriam Bob Wagner 

Robert Herman Wagner (1927- 2018): een markante persoon, maar bovenal een prominente 

palaeobotanicus en Carboonstratigraaf. 

Bob Wagner is op 7 februari 2018 in Córdoba (Spanje) overleden. Bob is in 1927 in Nederlands 

Indië geboren en heeft van 1942 tot ver in 1945 in een Japans interneringskamp gezeten. Kort 

daarna is hij naar Nederland gekomen om in 1946 aan zijn studie geologie in Leiden te beginnen. 

In 1950 was hij de eerste Leidse geologiestudent die in Cantabrië aan een karteringsproject begon. 

Professor Dr. W. J. Jongmans van het Geologisch Bureau voor het Nederlandse Mijngebied in 

Heerlen had via de Spaanse hoogleraar Bermudo Meléndez geregeld dat Bob een 

onderzoeksgebied bij Barruelo de Santullán (Noord Palencia) toegewezen kreeg. Jongmans was 

een autoriteit op het gebied van fossiele flora’s uit het Carboontijdperk, en was geïnteresseerd in 

de Carboonflora’s van Noord-Spanje. Dit doctoraal onderzoeksproject bij Barruelo heeft geleid tot 

Bob Wagners levenslange fascinatie voor palaeobotanie en de stratigrafie van het Boven- Carboon.  

Bob Wagners karteerproject bij Barruelo heeft de basis gelegd voor de langdurige betrokkenheid 

van Leidse geologen bij de kartering van Cantabrië. Professor De Sitter stuurde in 1951 Jan Kanis, 

een jaargenoot van Bob Wagner, naar Cantabrië om de omgeving van Cervera de Pisuerga (~15 

km ten westen van Barruelo) in kaart te brengen. Bob Wagner en Jan Kanis waren daarmee de 

eersten van de vele tientallen Leidse geologen die tussen 1950 en 1980 in Cantabrië veldwerk 

hebben gedaan. Zo heb ik tussen 1965 en 1970 mijn eigen doctoraal- en promotieveldwerk in de 

Westfalien afzettingen ten noorden van Cervera de Pisuerga gedaan. Bob Wagner werkte 

tegelijkertijd aan de iets jongere Stefanien sedimenten in die contreien. Daarbij kwamen we elkaar 

zo nu en dan tegen in het veld of in een kroeg in Cervera, en heb ik Bob vrij goed leren kennen.   

Bob Wagner was dus de pionier van het Leidse veldwerk in Cantabrië. Ik denk overigens dat hij 

zich zelf meer zag als de echte grondlegger van het Leidse geologische onderzoek in Cantabrië en 

uiteindelijk zelfs als de eminence grise van dat onderzoek. Zeker is wel dat Bob Wagner weinig 

op had met professor De Sitter en diens ideeën over het geologie van Cantabrië in het algemeen en 

die over  het Carboon in bijzonder. Ook met mede-Leidenaar Ad van Ginkel die met zijn studie 

van fusuliene foraminiferen ook een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan een beter begrip 

van de stratigrafie van het mariene Carboon in Cantabrië, was de relatie vriendelijk gezegd ‘vrij 

afstandelijk’. Verder was Bob zeer gevoelig voor het door anderen betreden van wat hij 

beschouwde als zijn privé-onderzoeksdomein. Dat ‘privé-onderzoeks-domein’ omvatte niet alleen 

de directe omgeving van de Stefanien steenkoolafzettingen bij Barruelo maar o.a. ook een aantal 

Namurien(?) kalkknollen bij Perapertú (~5 km ten westen van Barruelo). Ik had daar een aantal 

van die kalkheuvels waarvan we niet goed wisten of het in-situ kalkriffen of geslumpte 

olistholieten waren, met planchet en theodoliet ingemeten en een aantal meetpunten met olieverf 

op de ontsluitingen gemarkeerd. Toen ik kort daarna Bob Wagner tegenkwam vertelde hij mij 

enigszins geprikkeld dat hij mijn activiteiten in dat gebied niet erg op prijs stelde en daarom alle 

verftekens die hij had gezien maar had weggehakt. Met Bob in discussie gaan over geologie was 

ook vrij lastig. Hij bezat een fenomenale literatuurkennis en had ook enorm veel 

Carboonontsluitingen in heel Cantabrië bezocht. Gecombineerd met zijn ijzeren geheugen was het 

voor een relatieve nieuweling in de geologie zoals ikzelf, dan ook lastig opboksen tegen Bob in 

een discussie over de geologie van Cantabrië. De enige manier waarop ik zo nu en dan stand heb 

kunnen houden tegen Bob’s verbale overwicht, is door niet in de kroeg met hem over een 

geologisch probleem te discussieren maar dat alleen maar serieus te doen voor de ontsluiting zelf. 

Samen in een ontsluiting kijken naar wat de stenen echt laten zien, en dan door te praten wat dat 



dan wel mocht betekenen voor het grote verhaal, was voor mij goed te doen. Zo nu en dan heb ik 

daarbij Bob zelfs ook kunnen overtuigen van mijn gelijk. 

Als Bob Wagner een probleem aanpakte dan deed hij dat grondig. Bij het bestuderen van de 

Westfalien en Stefanien afzettingen in de Casavegas synclinaal (~15 km ten noorden van Cervera 

de Pisuerga) liep hij tegen het probleem aan dat de ontsluitingsgraad zeer matig was. Dit probleem 

loste hij op door met een graafmachine sleuven van vele honderden meters lang te graven, zodat 

hij volledig ontsloten secties kon beschrijven en bemonsteren. Dit soort aanpak vormde onder 

andere de basis voor het door de IUGS (International Union of Geological Sciences) formeel 

goedgekeuren van twee door Bob Wagner voorgestelde, nieuwe stratigrafische eenheden: het 

Cantabrien (op de grens Westfalien & Stefanien) en het Barruelien (Stefanien A). Er zijn niet veel 

geologen die kunnen zeggen dat ze zo’n prestatie hebben geleverd! 

Bob Wagner is in 1953 in Leiden afgestudeerd en heeft tussen 1953 en 1959 een aantal 

paleobotanische studies gedaan voor onder andere de Turkse geologische dienst. In 1968 is hij 

gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam, en van 1960 tot 1983 was hij hoogleraar aan 

de Universiteit van Sheffield.  

In 1983 verhuisde hij naar Spanje waar hij vanaf 1983 tot 1995 bij ENCASUR (Empresa Nacional 

Carbonifera del Sur) werkzaam was als chef geoloog. Dat gaf hem de gelegenheid om behalve de 

Carboonafzettingen van Cantabrië, ook de Carboonbekkens in de omgeving van Cordobá in Zuid-

Spanje te bestuderen.  In 1985 schonk hij zijn enorme collectie plantenfossielen (70 000+ objecten!) 

aan de gemeente Cordobá waar die verzameling de basis vormt van het Museo de Paleobotánica 

in de Jardin Botánico de Cordobá. Het is aannemelijk dat deze gift een rol heeft gespeeld bij het 

door de Universiteit van Cordobá aan Bob Wagner toekennen van een eredoctoraat op 11 december 

1985. Andere eerbewijzen die Bob Wagner ten deel vielen zijn o.a. de Gouden Medaille van de 

Karelsuniversiteit te Praag in 1998, en een aan hem gewijd congres in 2009: ‘Present and Future 

of Paleobotany in SW Europe in honour of Robert H. Wagner’. Dit congres was georganiseerd 

door de International Organisation of Palaeobotany.  

Deze eerbewijzen zijn een weergave van Wagner’s enorme wetenschappelijke productiviteit. Hij 

heeft meer dan honderd wetenschappelijke artikelen en boeken als (co)auteur op zijn naam staan. 

Ook organiseerde hij een aantal kleinere en grotere congressen en symposia. Zelf heb ik in 1970 

een door Bob georganiseerde ‘Intenational Field Meeting on the Carboniferous of the Cordillera 

Cantábrica’ (onder de vlag van de IUGS Subcommission on Carboniferous Stratigraphy en de 

Comisión Nacional de Geología) bijgewoond. Die bijeenkomst was uitstekend georganiseerd en 

ook inhoudelijk zeer de moeite waard met een prima excursie en ‘proceedings’ van in totaal 694 

paginas die binnen een jaar gepubliceerd werd.  

Behalve een zeer productieve wetenschapper was Bob Wagner ook zeer actief in een aantal 

beroepsorganisaties waaronder de IUGS Subcommission on Carboniferous Stratigraphy. Hij was 

secretaris van die subcommissie in 1963 en van 1983 tot en met 1987 voorzitter. In zijn werk voor 

deze commissie heeft hij veel samen gewerkt met mede-Leidenaar Cor Winkler Prins met wie hij 

het goed kon vinden.  

Met zijn overlijden is een markant Leids geoloog heengegaan. Bob Wagner was geen makkelijk 

mens, maar als je hem beter leerde kennen was hij zeer de moeite waard om mee om te gaan. En 

hij heeft een enorme bijdrage aan onze kennis van het Carboon geleverd. 

W. J. Evert van de Graaff 
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Toekenning eredoctoraat door de Universiteit van Cordobá (11 december 1985)  

[Foto bron: www.diariocordoba.] 

 

 

Bob Wagner (oktober 2013) [Foto bron: Wikipedia] 
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