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In memoriam Peter de Ruiter 
 

 
 
Op 6 januari 2021 is LGV-er Pieter Adriaan Cornelis de Ruiter op 81-jarige leeftijd overleden. Peter de 
Ruiter was de op een na jongste telg in een groot, gereformeerd gezin met 12 kinderen. In 1957 begon hij 
in Leiden aan de studie geologie en in 1963 studeerde hij af. Voor die tijd best wel snel! Waarom ging hij 
als gereformeerde jongen naar Leiden en niet naar de Vrije Universiteit? Heel eenvoudig: de 
studierichting geologie aan de VU is pas in 1960 opgericht! Komend uit een gezin met twaalf kinderen 
betekende ook dat Peter goed op de centjes moest passen! Daarom kluste Peter tijdens zijn studie bij als 
leraar biologie op een middelbare school. Goed voor zijn portemonnee en voor het opdoen van 
mensenkennis! 
 

Voor het Geologisch Instituut aan de Garenmarkt betekende de inschrijving van meer dan 30 eerstejaars 
dat 1957 de grootste jaargang ooit was. De opleiding geologie in Leiden en dus ook de LGV maakte in de 
jaren vijftig en zestig dan ook een bloeitijd door.  
 

Jaargenoot Aad Bol ontmoette Peter de Ruiter voor het eerst op de kenningsmakingsdag van de 
gereformeerde studievereniging SSR [Societas Studiosorum Reformatorum] en raakte met hem bevriend. 
Peter was de eerste jaren van zijn studie spoorstudent en daarom lunchte hij vaak bij Aad op diens kamer. 
Ze gingen ook regelmatig biljarten in een café in de Haarlemmerstraat.  
 

Bij SSR leerde Peter ook mede-LGVer Jacques van Veen kennen. Bij SSR werd Peter lid van het dispuut 
Taenia, waar Jacques ook lid was en Peter werd daar de ‘zoon’ van Jacques. Peter volgde later Jacques op 
als dispuutsvoorzitter.  
 

  
 

Peter als voorzitter van SSR dispuut Taenia 
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Peter en jaargenoot Aad Bol gingen samen meelopen met Jacques van Veen in diens doctoraal gebied bij 
Cardaño de Arriba in het oosten van Cantabrië. Dat gebied ligt op ca 1100 m hoogte en de omringende 
bergen reiken tot boven de 2000 m. ’s Nachts kan het daarom in een tentje behoorlijk koud zijn. Jacques 
schreef daarover: ‘Peter arriveerde samen met zijn mede-meeloper Aad Bol om het geologisch veldwerk 
te leren kennen. Hij had van zijn zorgzame moeder, die hem ook zeer trouw vele velletjes luchtpost 
stuurde, i.p.v. een donzen slaapzak een ‘praktische’ Dralon slaapzak meegekregen. Die had het 
ogenschijnlijke voordeel goed wasbaar te zijn. Maar ook het hinderlijke nadeel dat je er niet warm in kon 
blijven. Peter sliep dan wel, net als wij in warm, vol ‘avondtenue’ maar ondanks de vele kranten tussen 
zijn kleren, hield Peter daarbij ook nog zijn bergschoenen aan in zijn wasbare Dralon slaapzak!’ 
 

Het dagelijks intensieve klimmen en dalen in het veld wende snel en beide meelopers waren fit, gezellig 
en heel geïnteresseerd en behulpzaam. Echt prima ‘meelopers’. Ook bij de dorpsfeesten was Peter 
populair: ‘Pedro muy rubio, muy alto!’. Het met bergschoenen dansen op muziek van harmonica / 
trompet / drum-orkestjes en meezingen van liedjes als ‘Bésame mucho’ en ‘Qué bonitos ojos tienes’ ging 
hem goed af. De ruime beschikbaarheid bij die ‘fiestas’ van drankjes zoals orujo [40% tot 60% alcohol] 
verhoogde natuurlijk de feestvreugde. Zo werd Peter op een ochtend na zo’n ‘fiesta’ ondanks de 
nachtelijke kou niet in zijn slaapzak binnenin de tent, maar vredig slapend buiten voor de tent 
aangetroffen.  
 

 
 

Peter op de dansvloer tijdens een dorpsfeest 
 

De oefenkartering in 1959 deden Peter en Aad Bol ook samen. En zoals zoveel Leidse geologen reden ze 
daarvoor naar Cantabrië in een oude ‘deux chevaux’ [type besteleend]. Met Aad als chauffeur want Peter 
had nog geen rijbewijs. Peter’s eigen doctoraal veldwerkgebied grensde aan dat van Jacques van Veen, 
en lag iets ten oosten daarvan in de omgeving van Polentinos [~10 km ten noorden van Cervera de 
Pisuerga].   
 

In 1961 werd Peter voorzitter van de Leidse afdeling van de gereformeerde studievereniging SSR en in 
1962 voorzitter van de landelijke SSR. Het voorzitterschap van SSR geeft duidelijk aan dat Peter meer in 
zijn mars had dan alleen snel studeren. Zijn vermogen om op een prettige manier om te gaan met 
collega’s en ze tot effectief samenwerken te stimuleren moet toen al opgevallen zijn.  
 

Direct na zijn afstuderen in 1963 is Peter als exploratiegeoloog aangenomen bij de Bataafse Petroleum 
Maatschappij - onderdeel van de Koninklijke/Shell. Tijdens zijn Shell-loopbaan heeft Peter behalve in 
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het hoofdkantoor van Shell in Den Haag ook postings gehad in Frankrijk, Gabon, Indonesië, Oman en 
Groot-Brittannië. In Frankrijk, Gabon en Indonesië werd hij vergezeld door Janneke - zijn eerste vrouw. 
 

Peter heeft me meerdere keren verteld over zijn eerste technische wapenfeit wat echt de aandacht trok 
van zijn bazen. In Gabon was een exploratieput kurkdroog. De reden: het voorspelde reservoir was niet 
aangetroffen. Peter herinnerde zich gelukkig een basisoefening ‘correlatie van putten met een 
breukuitsnijding’ uit zijn trainingsklasje. Hij ging daarom flux aan het werk om de droge put te correleren 
met vergelijkbare putten. En presto: de put was door een breuk heen geboord en daardoor was het 
reservoir niet aangetroffen. Op basis daarvan voorspelde Peter dat een ‘side-track’ wel het reservoir zou 
aantreffen en dat was inderdaad zo.   
 

Vanuit Den Haag was hij ook nauw betrokken bij Shell-activiteiten in o.a. Bangladesh en Zuid-Amerika. 
Voor zijn ‘liaison’ rol in Zuid-Amerika is Peter een tijdje naar de ‘nonnen in Vught’ gestuurd om zijn 
Spaans bij te spijkeren zodat hij technische en zakelijke discussies in die taal kon voeren. In Peru kwam 
hij Aad Bol weer tegen bij een project-evaluatie. Ze moesten gezamenlijk een oordeel vellen over de 
haalbaarheid van het Camisea project in het oosten van Peru. Een heikel punt daarbij was wie het risico 
ging dragen als de guerrillabeweging ‘Sendero Luminoso’ [‘Lichtend Pad’] de pijpleiding die door de 
Andes gelegd zou worden, zou opblazen: Shell of de Peruaanse overheid? Vanwege de dreiging van 
aanslagen door ‘Lichtend Pad’ in Lima zelf, verbleef de delegatie uit Den Haag tijdens het verblijf daar in 
een soort bunker.  
 

Peter’s vermogen tot effectief leidinggeven aan collega’s in combinatie met solide technische kennis 
heeft hem in zijn loopbaan geen windeieren gelegd. In 1988 kwam hij vergezeld van Ineke aan in Oman 
waar hij benoemd was tot Directeur Exploratie bij Petroleum Development Oman [PDO].  

 

Oman +/- 1990 

Kort na zijn aankomst wilde Peter een keer het veld in om een indruk te krijgen van de zichtbare geologie 
in het concessiegebied van PDO. Voor die excursie koos hij een weekeinde in september. Gerhard 
Diephuis werd als vrijwilliger aangewezen om e.e.a. te organiseren. Nu kan het in september in Oman 
nog behoorlijk warm zijn. De zomer is dan wel officieel voorbij, maar de echte afkoeling begint pas in 
oktober. Vrijwel alle teamleaders en afdelingshoofden van het Exploration Department gingen natuurlijk 
mee met de nieuwe baas. Op donderdagmiddag [de laatste werkdag van de week] werd van Muscat naar 
Nizwah gereden om daar te overnachten. De volgende morgen werd er naar de ‘Jebels’ gereden. De 
‘Jebels’ zijn heuvels die gevormd zijn door een viertal overschuivingen. De hoogste van de ‘Jebels’ 
steekt zo’n 700 m boven de omgeving uit. Een kleinere, Jebel Nihaydah, biedt van de top een goed 
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uitzicht over die omgeving. Die top is redelijk goed bereikbaar na een klim van drie- à vierhonderd meter 
over een behoorlijk pad. Bij aankomst aan de voet van de heuvel rond het middaguur was de temperatuur 
al zo’n graad of 400 C. Daarom ging niet iedereen mee omhoog: Ad Kalden bleef rustig beneden. 
Gerhard Diephuis en Richard Sykes waren als eersten boven en na verloop van tijd bereikten ook enkele 
anderen in verschillende staat van uitputting de top. Peter arriveerde tenslotte als laatste, knalrood in zijn 
gezicht en zeer duidelijk aan het einde van zijn latijn. Richard gaf zijn baas direct grote hoeveelheden 
water en zei toen: ‘Gerhard, is this a secret ploy to cull the top of the exploration department?’  

In 1989 werd Peter 50 jaar. Aanleiding voor een feestje op de ‘sloping patio’ van zijn huis, en daarbij 
hoorde natuurlijk een cabaret. Het was bekend dat Peter een posting had gehad bij Shell Française in 
Parijs. Die stad stond binnen Shell nou niet bekend als een ‘hardship area’. Dat was de aanleiding voor de 
volgende limerick: 

Dans la ville de lumière 
Peter avança sa carrière, 

La vie était drôle 
Malgré très peu de pétrole, 

Mais ça était considerée dernière!! 
 

 

Oman 1988: aan de voet van Jebel Nihaydah 
 

Peter moest hier hartelijk om lachen. Dat lachen werd echter een stuk minder toen er daarna een lied ten 
gehore werd gebracht waarvan de laatste regel was ‘Of werd er weer met reserves gestoeid’. Dat kwam 
wellicht ook omdat het woord ‘gestoeid’ door zo ongeveer de helft van de aanwezigen werd veranderd in 
‘geknoeid’. Een ietwat zure glimlach was het gevolg - er heerste toen namelijk in PDO een controverse 
m.b.t. tot reserveboekingen. Volgens sommige kwade tongen een vroege voorloper van het grote 
schandaal over de Shell oliereserves wat in 2004 losbarstte. 
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De ‘sloping patio’ bij Peters en Inekes huis was vrij berucht in de PDO-gemeenschap. Na een feestje bij 
Peter en Ineke had je altijd spierpijn in je benen. Deze patio was licht hellend aangelegd en was nergens 
vlak. Je stond dus uren scheef. Als je daarbij loopt merk je het niet zo erg, maar stationair geeft dat 
spierpijn. Het was een hellingshoek van slechts enkele graden, maar toch vrij oncomfortabel. Peter heeft 
daar nog een grote show van weten te maken door de afdeling Topografie [onderdeel van het Exploration 
Department] te verzoeken deze patio zo gedetailleerd mogelijk in te meten. Dit resulteerde in een semi-
geologische laagvlak-kaart van de patiovloer met gedetailleerde hellingshoeken: gemiddeld 2,3 graden. 
Het probleem was daarmee weliswaar gekwantificeerd maar nog niet verholpen: dat viel onder Camp 
Services waar de Directeur Exploratie geen directe zeggenschap over had. 
 

In 1990 kwam Mark Moody Stuart [op dat moment Coördinator E&P van Shell en later Managing 
Director van de gehele Shell Groep] op bezoek bij PDO. Moody Stuart had in de jaren zestig onder 
leiding van Ken Glennie de Oman Mountains helpen karteren, en hij wilde pertinent een ‘tempo doeloe’ 
trip naar het binnenland van Oman maken. De toenmalige Managing Director van PDO delegeerde het 
organiseren van die trip naar de woestijn aan Peter de Ruiter, en die delegeerde dat weer aan Gerhard 
Diephuis. Toen die aan Peter vroeg waaraan hij de eer danken had om een bovenbaas van Shell + de 
bovenbaas van PDO in de woestijn te mogen rondleiden, kreeg hij als antwoord: ‘Wel, jij weet daar zo’n 
beetje de weg, enne, je bent beleefd en spreekt met twee woorden!’ Tijdens de tocht door de woestijn 
kwam het gezelschap bovenbazen in hun weliswaar comfortabele [airconditioned] terreinwagens in een 
forse stofstorm terecht waardoor het zicht tot vrijwel nul werd gereduceerd. Mark Moody Stuart en zijn 
vrouw genoten van die ervaring, maar de Managing Director van PDO vond het duidelijk minder leuk.   

Petroleum Development Oman is een groot bedrijf met een jaaromzet van miljarden $$. PDO heeft sinds 
1967 toen de export van olie opgang kwam, de grondslag gelegd voor de economische ontwikkeling van 
Oman als land. Peter heeft daar zelf ook een belangrijke bijdrage aan geleverd door als Director 
Exploration verantwoordelijk te zijn geweest voor de vondst van grote hoeveelheden aardgas die de basis 
vormen voor het Oman LNG project. Dan praten we over een directe investering van ruim 1 miljard $$.   
 

Bij de exploratie naar olie en gas is naast goed geologisch inzicht en de toepassing van geavanceerde 
geofysica, ook een behoorlijke dosis geluk nodig. Bij de vondst van deze grote voorraad aardgas speelde 
geluk wel een heel belangrijke rol! Meindert de Ruiter was in die tijd teamleader Centraal Oman en in die 
rol dus kroongetuige. Zijn relaas is als volgt: ‘Om 8 uur tijdens de morning meeting werd put Barik-1 
besproken. Dit was een diepe exploratie put, circa 4500 meter, in Noord-Oman met het doel een groot 
deep-seated ’ei’ te testen. De put had TD bereikt en was droog. Echter de boormeester had net voor het 
bereiken van TD een nieuw type beitel gerund en vroeg aan Exploratie toestemming om nog even door te 
boren om deze nieuwe beitel te testen. We voorzagen geen problemen dus die toestemming werd gegeven 
en er werd verder geboord. Toen we enkele uren later terugkeerden van de lunch, grote opwinding. Bijna 
vanaf het moment dat het boren was hervat, waren er hele hoge gas readings en het einde daarvan was 
nog niet bereikt. Het was duidelijk een grote vondst met heel veel follow-up potentieel in de buurt. En 
‘the rest is history’. Pikant detail is en blijft dat de oorspronkelijke TD slechts 1 of 2 meter boven de 
gevonden gas accumulatie zat.’ 
 

Bij Peters afscheid als Director Exploration van PDO maakte hij zoals gebruikelijk een toer door het 
concessiegebied van PDO om afscheid te nemen van de seismic crews die daar actief waren. CCG 
[Franse geofysica contractor] had voor dat afscheid een groot diner onder de sterrenhemel georganiseerd. 
Grote lange tafels, met wijn en champagne en mooi gedekt. En natuurlijk de gebruikelijke speeches 
tijdens het diner. Bij het hoofdgerecht was de party chief aan de beurt om Peter toe te spreken. Het 
hoofdgerecht was reeds opgediend: een Omani specialiteit die door Peter moest worden aangesneden. Op 
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een grote zilveren schaal lag een ~1 meter lange, met o.a. sinaasappel, citroenen en tomaten gegarneerde 
hagedis. Wat Peter niet wist was dat de crew de hagedis na het vangen alleen maar vrij kort in de vriezer 
had gelegd. Tijdens de speech van de party chief warmde de hagedis weer lekker op. Tijdens die speech 
zag Peter tot zijn verbijstering dat de kop van het hoofdgerecht bewoog, de ogen opende, even om zich 
heen keek en snel tot de conclusie kwam dat dit niet de plek was waar het wilde zijn. De hagedis richtte 
zich op en rende op zijn kromme poten zo snel mogelijk over de lange tafel richting woestijn. De tafel 
een ravage, Peter in shock, maar de crew had grote pret. 
 

Na Oman volgde een posting in Londen waar hij als Director Exploration verantwoordelijk was voor 
Shell Expro’s exploratie-activiteiten. Het onderhouden van goede relaties met partnermaatschappijen en 
de Britse overheid was een belangrijk onderdeel van die functie. Een rol die Peter op het lijf geschreven 
was. André van der Meulen heeft goede herinneringen aan Peter in diens Londense tijd. ‘Hij was geen 
doorsnee Shellman. Hij las bijvoorbeeld Vrij Nederland, was de mening toegedaan dat het huwelijk 
eigenlijk een 5-jarig contract moest zijn. Ging vaak met jonge geologen tussen de middag langs de 
Thames wandelen, was niet hiërarchisch en lag soms overhoop met zijn wat formele Engelse collega’s. 
Zo had hij eens een ‘operations geologist’ nodig. Dat werd een hem onbekende jonge geoloog genaamd 
Tromp omdat hij ‘De Ruiter en Tromp’ wel een leuke combinatie vond tussen al die Engelsen.’  
 

Vanwege een aantal dienstjaren in de tropen ging Peter al op zijn 58e met pensioen. Veel te jong om zijn 
tijd op de golfbaan door te brengen, laat staan om stilletjes achter de geraniums te gaan zitten! Hij stopte 
daarom zijn energie en werklust in vrijwilligerswerk. Eerst werd hij voorzitter van de Beroepsvereniging 
Tolken Gebarentaal - zeg maar de baas van het clubje van Irma Sluis en haar collega’s. Daar legde hij de 
basis voor de 4-jarige HBO-beroepsopleiding voor gebarentolken. Daarmee werd deze beroepsgroep echt 
geprofessionaliseerd! Daarna werd hij achtereenvolgend voorzitter van de Haagse Dierenbescherming, de 
afdeling Haagland van het Humanistisch Verbond, en in 2006 van het Koninklijk Nederlands Geologisch 
en Mijnbouwkundig Genootschap - het KNGMG. Ook was hij betrokken bij het literaire tijdschrift 
‘Hollands Maandblad’ en het tijdschrift van VOEKS [Vereniging van Oud-Employés der 
‘Koninklijke/Shell’]. Van de redactie van het VOEKS-blad nam hij afscheid toen hem te verstaan was 
gegeven dat een artikel van zijn hand niet geplaatst zou worden. In dat artikel was hij ingegaan op de 
milieueffecten van de door Shell gesponsorde Formule-1 autoraces. Wat Peter in het verkeerde keelgat 
schoot was de reden voor weigering: plaatsing zou mogelijk de financiering van VOEKS door Shell in 
gevaar kunnen brengen. 

Peter heeft mij wel eens verteld dat bij ideële vrijwilligersorganisaties nog veel meer een beroep werd 
gedaan op zijn mensenkennis en sociale vaardigheden dan bij zijn managementfuncties bij Shell. Bij 
Shell kan je als het echt moet, als manager met de vuist op tafel slaan en een knoop doorhakken. Maar bij 
vrijwilligersorganisaties werkt dat averechts! Dan lopen de vrijwilligers huilend of scheldend weg. Het 
enige wat werkt is praten, praten, praten. 
 

Bij het KNGMG heeft Peter behalve aan de organisatie van een groot klimaatcongres in 2008 ook een 
belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd aan het jubileumboek ter gelegenheid van de 100e verjaardag 
van het KNGMG in 2012. Dat hoofdstuk werd daarna de basis voor zijn proefschrift over ‘Het 
Mijnwezen in Nederlands-Oost-Indië 1850 – 1950’ waarop hij in 2016 bij de Rijksuniversiteit Utrecht 
promoveerde tot doctor in de Natuurwetenschappen. 
 

Jacques van Veen schreef naar aanleiding van Peters promotie: ‘Wat mij nog bijzonder bijblijft, is dat 
Peter zelf zich zeer bewust was van zijn inderdaad hoge intellect. Duidelijk was dat hij zijn talenten 
maximaal wilde inzetten. De moed om op hoge leeftijd nog een afronding tot de doctorsgraad te 
volbrengen is een laatste, krachtig bewijsstuk van maximaal willen presteren in zijn leven. Een leven dat 
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gekenmerkt was door vele bijzondere initiatieven en ambities, en inzet waar geroepen of aangevoeld. 
Peter was goed gezelschap en gesprekken met hem waren verfrissend, geanimeerd en origineel. Ook over 
geloofszaken.’ Met betrekking tot dat laatste: geloofszaken. Peter is in de loop van zijn leven van een 
strikt gereformeerd gelovige veranderd in een even strikte atheïst. Degenen die bij LGV-bijeenkomsten 
met Peter aan de praat kwamen kunnen daarvan getuigen.  
 

 
 

Promotie 2016 
 

Ook voor ver voor zijn pensionering voelde Peter zich betrokken bij de LGV. Steven van Rossem schreef 
daarover: ‘In Oman was Peter Director Exploration van PDO.  In 1992 werd ook weer de jaarlijkse 
grote zeilrace op de PDO-club (‘the 24-hour race’) gehouden. Een groot evenement wat honderden 
bezoekers en zeilers trok. Als onderdeel van de festiviteiten bouwden Delftse mijnbouwers in 1992 hun 
kroeg ‘Het Noorden’ na op het strand. Natuurlijk werd de lokale LGV-afdeling Muscat uitgenodigd in 
die kroeg. Bij ons ‘officiële’ bezoek aan  ‘Het Noorden’ droegen we papieren LGV dassen’  
 

 

Oman 1992 - v.l.n.r.: Gerald van der Sluijs, Fer Guit, Peter de Ruiter, Pauline van der Sluijs, Steven van Rossem, Meindert de 
Ruiter 
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Na zijn pensionering en terugkeer naar Nederland, ontbraken Peter en Ineke zelden op de bijeenkomsten 
van de LGV. Beiden altijd aimabel en in voor een goed gesprek. Wij denken terug aan Peter met warmte 
en respect en zullen hem missen op de LGV-bijeenkomsten.  
 

 
 

Texel excursie 2010 
 

Ofschoon ik net als Peter als geoloog bij Shell heb gewerkt, heb ik hem pas na ons beider pensionering 
echt leren kennen via het KNGMG, de bijeenkomsten van de Leidse Geologische Vereniging en de 
wekelijkse lunchbijeenkomsten van de Geologen & Mijnbouwers Tafel bij Societeit De Witte. Ik heb 
hem daarbij leren kennen als een prettig mens met wie je – al dan niet onder het genot van een goed glas - 
altijd een interessant gesprek kon hebben! 

 

Evert van de Graaff 
 
Met inhoudelijke inbreng van mede-LGVers Aad Bol, Gerhard Diephuis, Klaas Maas, André van der Meulen, Leo Minnigh, 
Steven van Rossem, Meindert de Ruiter en Jacques van Veen, waarvoor mijn dank. 


