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In Memoriam 
Mw. Drs. Elizabeth (Bep) van der Wilk 
[26 Juni 1935  –  7 Maart 2019] 
 
Bep werd in 1935 in Den Haag geboren als oudste van vijf dochters in 
een katholiek gezin. Bep ging in 1947 naar de MULO. Zij verkoos om 
onderwijzeres te worden en kreeg haar vervolgopleiding bij de 
Dominicanessen kostschool in Neerbosch bij Nijmegen. Vervolgens 
werkte zij enige tijd op lagere scholen in Den Haag en het Westland.  Bep 
raakte geboeid door de geologie maar moest om bij de universiteit Leiden 
toegelaten te worden het Staatsexamen HBS-B afleggen. Op 23-jarige 
leeftijd (aankomstjaar 1958) begon zij haar studie geologie in Leiden. Met 
deeltijdbanen op lagere en middelbare scholen kon zij in haar 
studiekosten voorzien. In 1969 behaalde zij haar doctoraal examen. Bij 
Prof.  A.J. Pannekoek kreeg zij een job aangeboden als wetenschappelijk 
medewerker bij de Afdeling Sedimentologie van het Geologisch en 
Mineralogisch Instituut. Zij werd zij hoofd van een nieuw op te zetten 
sedimentologisch laboratorium, dat werd gevestigd in het gebouw van de 
voormalige Meisjes HBS. Daarnaast verzorgde zij colleges en begeleidde 
studenten. 
 
Bep’s scholing bij de Dominicanessen had een doorslaggevende invloed. 
Het motto van de Dominicaanse Orde 'Wat je door bezinning hebt 
gewonnen aan anderen doorgeven (in Latijn 'Contemplari et contemplata 
aliis tradere') was haar op het lijf geschreven. In 1969 trad zij toe tot deze 
Orde. Anders dan gebruikelijk was voor haar collega's religieuzen verbleef 
Bep door-de-weeks in Leiden en was zij in het weekeinde in Nijmegen.  
 
In 1976 kreeg Bep een aanstelling als hoofd van de Educatieve Dienst 
van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie (RGM), gevestigd in 
de Hooglandse Kerkgracht 17. Haar hoofdtaken waren (1) het  inrichten 
van een vaste tentoonstelling van de hoofdwetenschappen van de 
geologie, (2) het presenteren van de geologie m.b.v. wisselende 
tentoonstellingen, die te maken hadden met  specifieke specialismen uit 
de geologie (meteorieten, van natuursteen tot bouwsteen, vulkanisme, 
fossielen, etc.) en (3) voorlichting over de geologie aan het publiek in 
bredere zin en - haar passie - aan de jeugd in het bijzonder, met name de 
kinderen van de lagere scholen en de laagste klassen van de middelbare 
scholen. Haar benadering was laag-drempelig. De kinderen waren 
creatief met allerlei opdrachten bezig, zoals het tekenen van fossielen en 
mineralen. 
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In 1984 fuseerde het RGM, het Rijksmuseum van Geologie en 
Mineralogie, met het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie aan de 
Raamsteeg in Leiden. In 1989 werden de beide rijksmusea verenigd tot 
het Nationaal Natuurhistorisch Museum (NNM) - later Naturalis - en voor 
een geheel nieuwe natuurhistorische presentatie werd, vlak bij het 
Pesthuis, een nieuw museum gebouwd die in 1998 zijn deuren voor het 
publiek opende. Het is duidelijk dat alle educatieve medewerkers van 
beide musea bij deze grote operatie betrokken werden. 
 
Bep kon al in 1996 op 61-jarige leeftijd met de VUT maar besloot nog 2 
jaar actief te blijven als educatief medewerker. Daarna bleef zij als 
vrijwilligster aan Naturalis verbonden tot in het tweede decennium van 
deze eeuw. Als haar laatste activiteit werkte Bep mee aan een educatief 
programma over ‘het systeem aarde’.  
 
Bep heeft tenminste één wetenschappelijk artikel op haar naam staan. Te 
weten: E. van der Wilk (1978), ‘Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie 
– Presentation and Education’, Scripta Geol. 48, pp 27-35. Eén van de 
onderstaande foto’s is gecopieerd uit deze publicatie en toont Bep met 
scholieren; dus in haar element. Bep hield haar vakkennis tot het laatste 
toe goed bij met het lezen van vakbladen en publicaties van o.a. het 
International Panel on Climate Change (IPCC). 
 
Ook bekleedde Bep diverse functies in de Dominicaanse Orde die te 
maken hadden met internationale contacten, aanwending van fondsen, 
ouderenzorg in eigen kring en de redactie van een tijdschrift.  Zij trok 
jaarlijks naar Spanje om voor een maand in de contemplatieve 
Dominicaanse gemeenschap te verblijven in het fraaie klooster van Santo 
Domingo de Los Silos ten zuidoosten van Burgos. De keuze van Bep voor 
de combinatie van loopbaan aan de Universiteit en later het Museum, 
gecombineerd met een actief religieus leven, was uitzonderlijk, maar 
voldeed volledig aan haar wens.  
 
Collega LGV-ers herinneren zich Bep als volgt; 
 
Hans Rijckborst (1958) schrijft haar bezig gezien te hebben in de begin 
jaren-60 in de buurt van Los Barrios de Luna in Cantabrië om veldwerk te 
doen in Devonische kalksteen. Zij reed rond in haar 2-CV, alleen als 
vrouw en voor niets en niemand bang. 
 
Nout den Boer (1972) maakte haar mee tijdens veldwerkbegeleiding in 
1973 in de omgeving van Montalban (Zuid van de Pyreneeen). Iedereen 
wist dat zij dagelijks haar religieuze rituelen verrichtte in haar tent. Maar 
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daarnaast wist zij zich goed te handhaven in het geologengezelschap en 
dronk ’s avonds graag één of meer glaasjes Spaanse brandy mee.  
 
Bep was een enthousiaste geologe en zij heeft volgens Jos van Oijen 
(1973) velen wegwijs gemaakt in de sedimentologie. Jos herinnert zich 
dat zij ’s ochtends vroeg naar de mis ging met haar auto en dan een aantal 
van haar studenten wel wilde afzetten in hun karteergebied. Er waren in 
Jos’ geologenjaar diverse damesstudenten en Bep wist een keer te 
regelen dat een heel gezelschap, incl. de dames, een niet zo veilige 
kolenmijn in de omgeving van Teruel in mochten. Vrouwen, behalve 
misschien de Heilige Barbara, werden doorgaans niet in de mijn 
toegelaten. 
 
Bep droeg steevast een kruisje op haar kleding. Een niets vermoedende 
student – Thijs Kruijt (1973) - vroeg haar of het speldje iets met vliegeniers 
te maken had......  
 
In 1984 reed Jos een keer mee met Bep naar een handelaar in geoden in 
Giethoorn. Daar kocht zij fragmenten van geoden, die zij als cadeautjes 
meenam voor de kinderen die hun educatieve activiteit in het museum 
goed hadden afgerond. 
 
Isabel van Waveren (1975) herinnert zich Bep als zeer streng, zonder 
twijfel uit zorg om haar studenten de geologie zo goed mogelijk bij te 
brengen. Samen met Bep werd in het gebied van Montalban de 
schitterende Pena Royas Formatie bezocht, een mini Grand Canon. Bep 
herinnerde zich dat nog goed toen Isabel haar een paar maanden geleden 
sprak. 
 
Ook herinnert Isabel zich dat Bep een keer op een LGV-borrel verscheen 
met fraaie diamanten oorbellen waar ze trots op was en waarvan de 
diamanten door prof. P.C. Zwaan op hun echtheid waren gecontroleerd. 
Het non-zijn stond het dragen van de sieraden kennelijk niet in de weg. 
 
Bep heeft tot de laatste tijd regelmatig de LGV-diës bijgewoond (het laatst 
in 2017) en ook nog aan een aantal najaarsexcursies deelgenomen. Bep 
overleed op 7 Maart 2019 in Huize Rosa, Nijmegen. Zij werd 83 jaar oud. 
Fam. Van der Wilk en de Neerbosche Dominicanessen wordt sterkte 
toegewenst met het verlies van Zr. Elizabeth van der Wilk, voor ons Bep.  
 
Bert Schuchmann 
LGV h.t. abactis 
15 Mrt 2019 
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1. Bep (5e van links, staand) in Van der Werfpark met alle aanwezigen  

van het Geologisch en Mineralogisch Instituut, Leiden  (1975) 
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2. Schoolkinderen educatie door Bep (midden jaren-70) 

(Bep staand in rechterbovenhoek)  
 

 
3. Bep in het Teylers Museum (2003) 

(Bep rechts voor met geel gekleurd colbert) 
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4. Bep tijdens Najaarsexcursie naar de Utrechtse Vecht (2016) 

(Bep zittend links voor met paars vest)  


