In Memoriam
Dr. Ch.E. (Krik) Gischler

Krik – 28 jr (1955)
Krik – 90 jr (2017)
(Fotoarchief Ruben Gischler)

Op 23 Maart 2020 overleed Dr. Christiaan Eric Gischler (LGV, 1945), beter bekend als Krik, op 92-jarige
leeftijd in Santiago de Chile, hoofdstad van Chili. Krik werd op 6 Mei 1927 geboren in Rotterdam, en
volgde daar de middelbare school in de niet door het bombardement geschonden wijk Kralingen.
Direct na de oorlog begon hij in Leiden zijn studie geologie. Hij studeerde af in 1953, werkte vervolgens
als hydrogeoloog, o.a. in Ghana (1955) en Irak (1958). In 1959 behaalde hij een academische graad in
hydrologie aan de Univ. van Grenoble. Hij werkte als docent in Leiden (jaren-60), en als hydrogeoloog
voor UNESCO (Parijs). Krik had een vaste aanstelling bij UNESCO in de periode 1972 t/m 1987. Vanaf
1987 woonde Krik in Chili. Ik kan tenminste 3 thema’s noemen die Krik’s beroepsactiviteiten
kenmerken. Er zullen er meer zijn. Dit op basis van gesprek met zoon Ruben, Drs. Ronnie van
Overmeeren (LGV, 1963), tekstbijdragen van 4 geologen (hieronder), en internet.
Geoelectriek: Toepassing van geoelectrische metingen voor hydrogeologische kartering van de
ondergrond. Op basis hiervan promoveerde Krik in 1967 in Leiden bij Prof. Mendel Hagendoorn met
een proefschrift getiteld, ‘A semi-qualitative study of the hydrogeology of the North Netherlands’. Het
verder ontwikkelen en stimuleren van het gebruik van geoelectrische metingen als middel voor
grondwaterstudies had zijn interesse. Krik werd in de jaren-60 aangesteld als medewerker in tijdelijke
dienst aan het Geologisch Instituut, juist om geoelectriek en hydrogeologie te doceren. Dit ging niet
geheel probleemloos omdat Krik dit werk combineerde met zijn tewerkstelling voor de UNESCO,
waarvoor hij regelmatig reisde naar verre bestemmingen om als hydrogeoloog en later projectleider
grondwaterstudies te doen. Naar zeggen van Drs. Hugo Schoute (Univ Utrecht, 1959) wendde Krik
enorme creativiteit en tomeloze energie aan voor deze studies, maar planning was niet zijn sterkste
kant. Drs. Ronnie van Overmeeren (LGV, 1963) bevestigt dit, en voegt toe dat om die reden de colleges
van Krik nogal eens verplaatst werden of kwamen te vervallen, wat studenten mondig in een tijd van
democratiseren niet konden waarderen. Krik’s bemoeienis met hydrogeologische studies in
Nederland maakte dat hij samen met Dr. Frans Walter (LGV, 1950) en mw. Dr. Saskia Jelgersma (LGV,
1948) aan de basis stond van de oprichting van de Dienst Grondwaterverkenning (DGV) van TNO. Dit
vond plaats in 1967 met Dr. W.A. Visser (Leiden, 1930) als 1e directeur, die na korte tijd werd
opgevolgd door Frans Walter. Zoals bekend heeft TNO-DGV een enorme impuls gegeven aan
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grondwaterverkenning, gegevensverwerking en -opslag in Nederland en diverse buitenlanden. TNODGV ontwikkelde zich tot een gezaghebbend instituut op het gebied van water resources.

Leidse studenten, 2e helft jaren-40. Vlnr: Krik Gischler, Onbekend, Thijs Volker (op de voorgrond), Robbie Franken, Willem
Oudemans, Max Vos, en Kees van der Heide. (Fotoarchief Willem Oudemans (overleden), verkregen van mw. Monna Kolff)

Regionale hydrogeologische studies: De promotie van Krik vertegenwoordigde weliswaar een studie
met geoelectrische metingen volgens de Schlumberger-opstelling, maar mondde uit in een regionale
grondwaterstudie van Noord-Nederland. Dit werd de forte van Krik die via de UNESCO in diverse
gebieden waterstudies verrichtte, en daartoe alle beschikbare technieken aanwendde om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de watervoorraden. Eén van de technieken door Krik toegepast op een
studie uit de jaren-60 was het maken van een fysiek regionaal grondwatermodel van het Bassin du Lac
Tchad (Cameroun), naar analogie met electrische stroom, opgebouwd uit een veelheid van electrische
weerstanden en condensatoren. Ronnie, die korte tijd met Krik samenwerkte in de jaren-70 ivm
waterstudies in Soedan, merkt op dat Krik’s aanpak zich niet beperkte tot de techniek. Krik pakte de
zaak holistisch op, inclusief studie naar waterbehoefte, watergebruik, waterverlies en waterkwaliteit
om zo te adviseren over optimaal gebruik van de beschikbare bronnen voor landbouw, veeteelt,
drinkwater, industrie en natuur. Een bekende publicatie van de hand van Krik in dit kader is getiteld
‘Water resources in the Arab Middle East and North Africa’, Publ. Middle East and North African
Studies Press (1979), 132 pp. Dit geprezen boekwerkje is gebaseerd op de vele regionale waterstudies
waar Krik via de UNESCO bij betrokken was. Het maken van hydrogeologische overzichtskaarten was
een ander nevenproduct van zijn regionale studies. Zo was Krik in de jaren-80 betrokken bij het
samenstellen, mede op basis van bijdragen van de diverse Zuid Amerikaanse geologische diensten,
van een overzichtskaart voor heel Zuid Amerika. Gepubliceerd door UNESCO. Te weten: ‘Mapa
hidrogeologico de America del Sur. Texto Explicativo’, UNESCO (1987), 366 pp.
Mist oogsten (Fog Harvesting): Krik heeft aan het begin gestaan van de professionalisering van fog
harvesting: dit betreft het plaatsen van netten voor de zgn. camanchaca in Chili, waarmee water
wordt gewonnen. De techniek om mist te oogsten door het plaatsen van grote fijnmazige netten,
wordt verspreid over de wereld toegepast. Naast Chili waar Krik deze techniek hielp ontwikkelen, vind
je toepassingen in Canada, Guatemala, Marokko, Jemen, Haiti, Nepal en Japan, en wellicht meer
landen. Krik heeft sinds midden jaren-70 uitgebreid gepubliceerd over dit onderwerp. Het laatste in
de vorm van een boek van zijn hand is getiteld ‘The Missing Link in a Product! on Chain: Vertical
Obstacles to Catch Camanchaca’, Montevideo, UNESCO/ ROSTLAC (1991), 199 pp. Dit schreef hij op
64-jarige leeftijd.
Krik heeft zich verbonden aan Zuid Amerika, Chili meer in het bijzonder, door er decennia terug een
nieuwe levenspartner te vinden. Reden om in Chili te wonen. Tot op hoge leeftijd was hij betrokken
met zijn vak. Recent kwam hij nog naar Nederland (2017 en 2018), waarbij, zegt zoon Ruben, het één
van zijn doelen was om met oud-collega’s te spreken.
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Onderstaand, bijdragen van studenten en collega’s van Krik, die het genoegen hebben gehad om met
Krik voor wisselende perioden te hebben samengewerkt. Ik heb de vrijheid genomen hierin enkele
kleine aanpassingen te maken.

Leidse geologen, 1953. 3e van rechts: Krik Gischler. Tijdens Cornwall excursie
(Fotoarchief van Willem Oudemans (overleden), verkregen via Ruben Gischler van mw. Monna Kolff)

Hans Rijckborst (LGV, 1959) schrijft (periode begin jaren-60);
In 1961-1962 werd Dr. Ch. Eric Gischler door Prof. De Sitter aangetrokken als wetenschap-pelijk
ambtenaar hydrogeologie, verbonden aan het Geologisch Instituut Leiden, onder-steund door de
technische staf van de afdeling geofysica van Prof. Hagedoorn. Dr. Gischler had toen net het Veghel
rapport gepubliceerd (Gischler, Ch.E. 1962; ‘Rapport inzake het hydrologisch en geoelectrisch
onderzoek in de omgeving van het pompstation te Veghel + aanvulling’. 2 volumes. Eemnes. 36+13
pp., 10 fig., 6 folded maps & sections). Dit werd gevolgd door Gischler’s rapport over Drenthe
(Gischler, Ch.E. 1967; ‘A semi qualitative study of the hydrogeology of the North Netherlands Verhandelingen van het KNGMG, Geologische Serie, Deel 24; 75 pp., 3 gevouwen kaartbladen).
In 1962 deed ik mee aan het (toen voor de doctoraalstudie toegepaste geologie meetellende)
practicum van Gischler, die met de grondwater dienst van TNO het geoelectrisch veldwerk uitvoerde
voor het onderzoek en de kartering van de zandkanalen in het Holocene veen van de Alblasserwaard.
Sonderingen werden gedaan om de zandbanen te bewijzen. Sinds de jaren-1300 werden wegen in de
Alblasserwaard juist aangelegd op de kronkelende zandkanalen in het veen tussen de rivieren de
Linge, de Boven Merwede, de Beneden Merwede, de Noord en de Lek.
Onder het Holocene veen ligt het Pleistocene zand op een diepte van 7 m in het oostelijk deel van de
waard tot 14 m in het westelijk deel. In het veen liggen ook dertig (30) zogenaamde donken, uit
opgewaaid zand bestaande rivierduinen. Deze duinen steken dwars door de veengrond heen --soms
tot boven het veen uit. Het hoogste donk bij Brandwijk ligt steekt +4,7 m NAP in een omgeving van 1,5 m NAP. De resultaten van Gischler’s werk zijn later op de Holocene TNO-grondwaterkaarten
uitgegeven.
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John Keasberry (LGV, 1966) schrijft (periode eind jaren-60):
In de zomer van mijn derde jaar in Leiden (1968/1969) ben ik meegelopen met Jan de Bruyn, assistent
van Prof. J.G. Hagedoorn, tijdens een gravimetrisch pilot onderzoek tussen Galicië en Cantabrië. De
resultaten daarvan waren m.i. nogal onduidelijk. Mijn kennis van de gravimetrie stond toentertijd in
de kinderschoenen. Krik, toen hoofddocent bij Hagedoorn, kreeg de resultaten onder ogen en
suggereerde iets heel anders dan wat Jan de Bruyne en ik op dat moment bedacht hadden en wat
later geleid heeft tot een uitgebreid gravimetrisch onderzoek dat geheel Galicië tot de grenzen van
Cantabrië afdekte.
Krik’s analytisch vermogen, visie op onderzoek, en interpretatie van de resultaten zijn mij altijd
bijgebleven. Hij was gespecialiseerd in electrische methoden. Gravimetrie was niet zijn forte. Toch
wist hij met zijn begeisterung en analyse van de resultaten van dat pilot onderzoek in Spanje, mij als
student te helpen keuze te maken voor de studie Geologie gecombineerd met Geofysica.
Hij had mij dan ook uitgenodigd voor zijn oratie, ter gelegenheid van zijn benoeming tot lector.
Halverwege zijn oratie, midden in een zin, stopte Krik en keek in de verte, die wij, als toehoorders,
niet konden zien. Na ongeveer een halve minuut hervatte hij zijn betoog en ronde dat naar behoren
af. Na afloop hebben wij ons afgevraagd wat die korte pauze teweeg zou hebben kunnen brengen,
want hij was in discussies toch goed van de tongriem gesneden, zij het bedachtzaam. Krik toen een
beetje kennende, hebben wij het er op gehouden dat hij zich plotseling de naam wist te herinneren
van die stewardess van Air France.
Want Krik had iets met Frankrijk en Parijs. Zijn boot aan de Seine, normaal gebruikt voor
hydrogeologisch onderzoek, werd ook wel eens een achtergrond voor een glamoureuze mode
fotoshoot. Dat sprak mij en ons studenten wel aan. Krik had ‘dat’. Studenten motiveren door zijn
enthousiasme, en tegelijkertijd een goed glas met ze drinken en te wijzen op andere en (misschien)
mooiere dingen in het leven.

Uitvoeren van geoelectrische weerstandsmeting in Irak (1958)
voor NEDECO – Krik in beeld (midden).
(Fotoarchief Ruben Gischler)

Hans Staal (LGV, 1960) schrijft (periode 1966 – 1972);
Krik Gischler heb ik leren kennen in de late 60-er Jaren, toen ik bij Prof. Mendel Hagedoorn geofysica
studeerde en Gischler in die afdeling parttime lector was voor geoelectrische methoden. Daarnaast
werkte hij voor de UNDP (UN Development Program).
Gischler was een joyeuse, meeslepende leermeester, die je automatisch het gevoel gaf het vak te
willen leren. Hij had steeds originele ideeën voor projecten.
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Zo heeft hij gedurende een zomer rond 1967 op zijn motorboot met een paar geologiestudenten
varend op Franse kanalen een onderzoek gedaan naar de relatie hydrochemie van het water in de
kanalen en de lokale geologie langs de oevers. Er werden op regelmatige afstanden monsters
genomen en op de boot geanalyseerd. De resultaten werden uitvoerig besproken onder genot van
een slok wijn, en in een rapport vastgelegd.
Een ander project, voor zover ik mij herinner in de zomer van 1968, betrof het onderzoek naar de
zoetwater toestroom uit het Provençaalse binnenland naar de Middellandse Zee. Hiertoe werden
ondiepe grondwatermonsters genomen langs het strand en geanalyseerd. Badgasten moesten af en
toe ruimte maken om ons de 0.5 m diepe proefborinkjes te laten maken.
Tijdens één van zijn collegeperiodes in Leiden, in het najaar van 1971, zocht Gischler een aankomend
geofysicus en een hydrogeoloog voor het UNDP project in Chili waarvan hij toen de projectleider was.
Het project stond bekend als ‘Investigaciones de los Recursos Hidricos del Norte Grande’; een
interessant project in het aride Noord Chili, dat gezien werd als steun voor ‘el gobierno popular de
Salvador Allende’. Ron van Overmeeren (LGV, 1963) en ik hebben onze belangstelling kenbaar
gemaakt. Wij werden aangenomen, en begin 1972 stonden wij met het doctoraaldiploma op zak klaar
om te vertrekken. Door de internationale bureaucratie duurde het tot Juni 1972 voordat wij eindelijk
in Antofagasta waren. Gischler was net een paar maanden daarvoor vertrokken om een ander UNproject te begeleiden.
In Noord Chile heeft hij niet alleen grondwater gezocht en gevonden, maar ook zijn latere echtgenote
Monica, die verbonden was aan dit project.

Chr. Gischler (1979), Water Resources in the Arab Middle East and North
Africa, MENAS Publ. (van internet)

Hugo Schoute (Univ Utrecht, 1959) schrijft (periode eind jaren-60, en begin jaren-80);
Het bericht van het heengaan van Krik enige weken geleden in Santiago de Chile bracht mij deze
bijzondere man in herinnering.
Ik werkte in 1968 ongeveer een jaar met hem samen in een hydrogeologisch project in Afrika, uit mijn
geheugen, de ‘Inventaire Hydrogéologique du Bassin du Lac Tchad’ o.i.d. dat de Sahel in NE Nigeria,
Niger, Tchad en Cameroen omvatte. In Dec 1967 leerde ik zijn toenmalige echtgenote en hem kennen
in hun huis in Eemnes – hij was even over uit Fort Lamy (tegenwoordig N’jamena) – voordat ik in
januari, na introductie bij UNESCO, ook die kant op ging als Associate Expert, mijn eerste ervaring met
een hydrogeologische inventarisatie op regionaal niveau. Onze baas op het projectbureau in Parijs
had mij alvast onder maximale druk gezet door mij verantwoordelijk te stellen voor het halen van de
einddatum van het project van, meen ik mij te herinneren, Mei 1968. Ik was wel onervaren, maar dat
leek mij niet serieus te nemen en dat wisten de heren in Parijs ook wel. Duidelijk was wel dat zij in de
gaten hadden dat hun invloed op Gischler nihil was, op het punt van de punctuele uitvoering van de
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planning. Ik ga ervanuit dat dat gedurende de rest van zijn leven ook zo gebleven is, in welk verband
dan ook. In ons geval liep het erop uit dat we in Mei 1968 naar een onrustig Parijs terugkeerden, en
daar tot December op het hoofdkantoor van UNESCO hard doorgewerkt hebben om het project af te
maken.
Krik was onvoorstelbaar creatief en productief, zonder veel neiging om te selecteren wat voor het
project nodig of zinvol was of niet, enthousiast voor elk avontuur, wetenschappelijk of anderszins, dat
lonkte, en als dat letterlijk was des te beter. Je kon onbedaarlijk met hem lachen, de dingen konden
voor hem niet gek genoeg zijn, hij had danook een brede vriendenkring in Fort Lamy en Parijs, waar
hij op een Hollandse woonboot, die hij naar Parijs had gevaren, in de Seine aan de voet van de
Concorde woonde. Hij genoot met volle teugen van de gebeurtenissen die Parijs in die tijd
ontregelden.
De hydrogeologie was toen niet zover ontwikkeld als tegenwoordig, maar van het Bassin du Lac Tchad
hebben wij, en Krik was de motor daarachter, een analoog stromingsmodel gemaakt. Dat was in 1968
betrekkelijk uniek. In ons geval was het niet zo nuttig, maar in de opvolger van het Tchad project werd
in het regionale project in Algerije en Tunesië een digitaal model gebouwd dat, in veel ingewikkelder
hydrogeologische situatie, heel nuttige inzichten opleverde. Hier openbaarde zich het voordeel van
Krik’s creativiteit, ondernemingszin, en het volstrekte lak dat hij had aan deadlines en budgetten.
In het kader van het project in de Sahel werd ook een beperkt remote sensing project uitgevoerd met
een klein eenmotorig vliegtuigje, en ook dat was een van de nieuwigheden die Gischler stimuleerde.
We hebben daarna geen contact gehouden. Misschien dat ik hem in Bogotá, waar ik enige jaren
woonde en projecten leidde in Ingeominas, met welk instituut hij contact had over de
hydrogeologische kaart van Latijns-Amerika, nog tegen had kunnen komen, maar daar heb ik geen
herinnering aan. Ook na meer dan 50 jaar herinner ik mij hem met veel genoegen als een boeiende
figuur. Tot zover Hugo Schoute.
De LGV heeft de familie Gischler via zoon Ruben die in Amsterdam woont van harte gecondoleerd met
het verlies van Krik.
Bert Schuchmann
LGV, Juni 2020
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