In Memoriam
Drs. L.T.M. (Laurent) van Vugt (1957)
23 April 1939 - 22 Mrt 2019
Laurent is geboren op 23 April 1939 in Oude Tongen op de Zuid Hollandse eilanden (Goeree). Hij deed
de HBS B in Roosendaal (1951-1957) en ging aansluitend (1957) in Leiden geologie studeren, in
misschien wel het grootste jaar ooit (32 eerstejaars). Hij studeerde 6 jaar later af (1963) bij Prof. de
Sitter (Structurele Geologie) nadat hij enkele jaren in de zomer maanden veldwerk verrichtte in het
Cantabrisch gebergte in Spanje; en bij Prof. Hagendoorn (Geofysica) met als onderwerp: ‘Refractie
survey in de Lier Polder’.
Na zijn studie moest Laurent zijn militaire dienstplicht vervullen, en werd 1e Luitenant. Daarna is hij als
geofysicus gaan werken bij Geophysical Service Incorporated (GSI) in London. Dit was zijn 1e baan,
waar hij 10 jaar lang bleef (1965 – 1975). Vervolgens werkte Laurent voor 3 jaar bij Placid Oil Company
op de Noordzee (1975-1978). Tot slot en tot zijn pensioen in 1999, is hij ruim 20 jaren bij Shell
werkzaam geweest als Senior Seismic Interpreter. Laurent werkte in verschillende gebieden,
waaronder Spanje, Roemenië, Maleisië en Groot Britannië, om uiteindelijk is hij met pensioen gegaan
vanuit een positie in Den Haag.

Laurent en Clara van Vugt
[van internet]
Na zijn pensioen is Laurent een fervent wandelaar geworden en heeft hij o.a. de pelgrimsroute naar
Santiago de Compostella afgelegd. Daar aangekomen verrichtten Laurent en echtgenote Carla
vrijwilligerswerk voor de opvang van Nederlandse pelgrims. In zijn pensioenperiode heeft Laurent zich
verdiept in de kunstgeschiedenis. Bovendien heeft hij met Carla een Cultuurfonds op naam opgericht.
Dit betreft het ‘Laurent en Carla van Vugt Bennebroek Fonds’ dat zich ten doel stelt om getalenteerde
musici klassieke muziek te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Denk aan: volgen van een
masterclass, deelname aan een muziekensemble, aanschaf van een instrument, e.d. Het typeert
Laurent en Carla, neem ik aan, om op deze wijze een cultuurbijdrage te leveren.

Peter Westbroek (1956) herinnert zich dat Laurent een of twee keer is meegereden naar Cantabrië
met hem en Henk van Amerom in Henk’s auto. Laurent werkte toen voor Prof. de Sitter aan de
Paleozoïsche tektoniek bij La Vecilla, vlakbij Aviados waar Peter en Henk verbleven. Peter heeft Laurent
toen regelmatig meegemaakt. Ook is Laurent een keer het veld in geweest met Peter. Peter herinnert
zich Laurent als een enige jongen; hij mocht hem heel graag. Een ontspannen man vol geintjes en geen
grein dikdoenerij. Peter herinnert zich dat Laurent voor Shell heeft gewerkt, en zij ontmoetten elkaar
op latere leeftijd terloops op een LGV-bijeenkomst.
Laurent overleed twee maanden geleden in Voorburg op 22 Maart j.l. op 79-jarige leeftijd. De LGV
werd geïnformeerd over het overlijden van Laurent via een LGV-er die dat bericht in het Pensioenblad
van Shell had gelezen. In een lokale krant (Leidschendam en Voorburg) zou een advertentie zijn
geplaatst. De LGV zal echtgenote Carla een condoleance bericht sturen.
PS. Dit In Memoriam is opgesteld door Aad Bol; bijgedragen hebben Jan de Coo, Karel Roberti, Peter
Westbroek en Bert Schuchmann.
JBS,
24 Mei 2019

