
Beste Allen,

Tot mijn spijt bericht ik u dat vorig jaar op 20 Aug 2018 LGV-er Dr Jasper Dooge (1947) in Calgary,
Alberta, Canada is overleden. Hij werd 91 jaar. Dit bericht bereikte mij de afgelopen week via LGV-er
Dr Hans Rijckborst, in verband met het overlijden eerder deze maand van de weduwe van Jasper,
Tineke Dooge. Tineke was succesvol schrijfster van kinderboeken. Zij werd 86 jaar.

Jasper werd in 1927 in Den Bosch geboren, volgde daar de middelbare school in de oorlogsjaren, en
ging  geologie  studeren  in  Leiden.  Jaar  van  aankomst  1947.  In  1953 kwam hij  met  Tineke  naar
Calgary, Canada en werkte ruim 30 jaar voor Shell Canada en Shell Oil USA. Jasper behoorde tot de
generatie  geologen die  tijdens lange veldzomers te  paard de Rocky Mountains exploreerde.  Zijn
specialiteit was de stratigrafie van oliehoudende gesteenten van Devonische en Krijt ouderdom. Na
zijn pensionering bij Shell ging hij als exploratie specialist werken voor Husky Oil (Calgary, CND). Hij
werkte in de Yukon, de North Western Territories, en Alaska. 
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Jasper’s werk sloot goed aan bij zijn vrijetijdsbesteding: reizen, kamperen, wandeltochten, langlaufen.
Jasper en Tineke waren beiden actief in de Protestantse kerk (Presbyterian Church) in Calgary en
Edmonton, en deden daarnaast vrijwilligerswerk ten behoeve van hulpbehoevenden, met name voor
blinden en daklozen. Hans Rijckborst had regelmatig contact met Jasper en Tine; zowel via de kerk
als tijdens 3 October bijeenkomsten om Leids Ontzet te vieren. Dan werd, schrijft Hans, het nodige
teruggekeken  op  de  oorlogsjaren,  de  watersnoodramp  van  1953,  gediscussieerd  over  de
Deltawerken, en de voortdurende behoefte in Nederland om de dijken te verzwaren vanwege stijgend
zeewaterniveau.

Ik dank Hans Rijckborst voor de informatie over Jasper Dooge en zijn vrouw.

Met vriendelijke groet,
Bert Schuchmann
LGV abactis
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