
In Memoriam Pit Pilaar 

Het overlijden van ons medelid Pit Pilaar op 1 augustus jl. is aan de LGV leden via de website bekend 

gemaakt. Spontaan heeft Rien Nederlof gereageerd:  vanuit diens huis in Cochabamba (Bolivia) nota bene is 

het huwelijk van Pit en zijn vrouw Paulien, eerder met de handschoen getrouwd, kerkelijk ingezegend.  

Onder dit bijzonder gunstige gesternte volgde een leven waarin voor Pit een breed scala van onderwerpen 

voor de geologie van belang is geweest. Daaruit blijkt ook hoe “wendbaar” zijn geest steeds was. 

Maar eerst Pit’s jeugdjaren. Wij maken dankbaar gebruik van door Pit veel later in zijn leven gemaakte 

aantekeningen. 

Pit groeide op in Indië op de thee plantage van zijn vader. Na enkele goede jeugdjaren volgde internering in 

een jappenkamp. Het werd een zware periode, zo zeer dat Pit na de bevrijding om weer bij te komen 

onverwijld op transport naar Nederland werd gesteld (aankomst maart 1946).  

Het was voor de familie moeilijk geld uit Indië over te maken naar de studerenden in Nederland maar daar 

had de familie wat op gevonden. Thee van de plantage werd in pakken opgestuurd. Deze “sedep thee” lag 

goed in de markt. 

In Den Haag bezoekt Pit net als zijn broer Wouter het VCL en leert in die tijd ook Paulien kennen. Hun 

relatie  ontwikkelt zich gaandeweg tot een voor het leven, en dat niet alleen door hun dansen (tango!). Zijn 

schooltijd ziet hij als een heel gelukkige periode waarin hij een deel van de door het kampleven opgelopen 

achterstand heeft kunnen inhalen.  

In 1953 gaat Pit geologie studeren in Leiden. In die tijd hadden veel geologie studenten een ’Indische 

achtergrond’. Zij hadden de aarde natuurlijk op een veel intenser manier leren kennen dan hun kikkerlandse 

tijdgenoten. Hij neemt als lid van het corps deel aan het studentenleven en wordt actief bij Njord. Maar ook 

binnen de geologie was Pit een actieve en graag geziene aanwezige. Twee keer maakte hij deel uit van een 

LGV bestuur, als assessor II in 1954-1955 en als ab-actis het jaar daarop. De Lustrumuitgave 2008 

Veldwerk! vermeldt Pit ook als lid van een archiefcommissie 1959 en beeldt hem af als bestuurslid tijdens 

de kennismakingsexcursie 1955 als begeleider van de Koningin van Sheba. Voorts was hij een jaar lid van 

het studentenbestuur van alle studierichtingen in de Faculteit en een jaar de Leidenaar in het bestuur van de 

NGMSO. 

Midden Vijftiger jaren stelde de (Leidse) chef-geoloog Krol van de Billiton Maatschappij jaarlijks een 

geologie/mijnbouw student in de gelegenheid om op een van de Billiton locaties wat klusjes te doen en 

tegelijk materiaal voor een scriptie te verzamelen. Zo werd Pit de gelegenheid geboden om in de zomer van 

1958 naar Kamativi, in toenmalig Zuid-Rhodesië niet ver van de Victoria watervallen, af te reizen. Hij 

bestudeerde daar voor een eerste scriptie in Leiden de wijze van voorkomen van tin in de pegmatieten, een 

onderwerp dat hem actief en passief later in zijn leven bleef fascineren. Om te beginnen het jaar daarop voor 

zijn 2e scriptie in het uiterste NW van Galicië onder leiding van Henk  Zwart. In ‘Veldwerk! (Deel 2 – (2010 

- p. 61-64) schrijft Pit over zijn ervaringen in Kamativi.                                                                            

Pit studeerde af op 31 oktober 1960. Snel een baan vinden had voor Pit prioriteit, promoveren was er niet 

bij. Tot zijn verrassing kreeg hij na zijn afstuderen mede dank zij voorspraak vanuit Billiton binnen een 

week een baan bij Shell aangeboden. Over Pit’s verdere beroepsleven, tot aan zijn pensioen bij Shell, 

verwijzen wij graag naar het overzicht door Evert van de Graaff, hierna. Niet dan nadat we nog hebben 

opgehaald dat, zoals Pit het omschreef, Paulien en hij zich voor zijn eerste uitzending door Shell ”op het 

nippertje” hadden verloofd. Hoe dat verder ging heeft Rien Nederlof ons al beschreven. Met een enkele 

kanttekening, Pit zelf vermeldt dat Paulien en hij wettelijk in La Paz in de echt verbonden werden in het 

kantoortje van de vertegenwoordiger van de KLM, in de hoedanigheid van honorair consul, en kerkelijk een 

week later vanuit huize Nederlof. Omdat beiden lid waren van de Engelse Kerk vond de inzegening plaats in 

de Engelse kerk door een Amerikaanse vrijzinnige predikant. Het jonge paar verliet Bolivia enkele maanden 

later na een verblijf van ongeveer 1 ½ jaar om na een kort verlof in Nederland weer te worden uitgezonden, 

nu voor 3½ jaar naar Argentinië. 

Vervolgens Evert over  Pit’s verdere carrière, aangevuld met enkele passages uit Pit’s eigen nototies:  



In de Zestiger jaren heeft Pit als veldgeoloog een belangrijke rol gespeeld bij het grote karteringsproject van 

Shell in Oman: de kartering van de Oman Mountains [1966-1968]. Dit deed hij samen met o.a. Ken Glennie 

en Mark Moody-Stewart [later President Directeur van de Koninklijke/Shell Groep].         

Bij Shell E&P heeft Pit vanuit KSEPL in de Zeventiger jaren een belangrijke wetenschappelijke bijdrage 

geleverd met zijn baanbrekende werk aan ‘Fault seal mechanisms’. Hiervoor heeft hij veldwerk gedaan in 

een van de grote bruinkoolgroeves bij Keulen [groeve Frechen]. Hier heeft hij waarnemingen gedaan aan in 

2-D en 3-D ontsloten breuken. Daar kon hij aantonen dat het injecteren en/of uitsmeren van plastische klei 

langs een breukvlak de reden moest zijn voor het afsluitend vermogen [‘sealing potential’] van breuken. Hij 

maakte daarbij veel lakprofielen in het veld om het proces te visualiseren.                      

Op een bepaald moment vonden zijn leidinggevenden dat er voldoende onderzoek was gedaan en dat het 

voortzetten ervan weinig meer zou toevoegen. Dan neemt Pit echter de vrijheid om in eigen tijd, dwz in de 

avonduren het project niet alleen wetenschappelijk bevredigender af te sluiten maar ook met meer profijt 

voor Shell. Dit onderzoek maakte het mogelijk om het afsluitend vermogen van groeibreuken in Tertiaire 

deltagebieden [Niger Delta, Baram Delta (Brunei/Sarawak) en de Golf van Mexico] kwantitatief in te 

schatten. Dit was zeer belangrijk voor het beoordelen van zowel de prospectiviteit van een ondergrondse 

structuur als voor het bepalen van de ontwikkelingsstrategie van een olieveld. Ofschoon dit werk in de 

Zeventiger jaren plaats vond werd het pas ruim twintig jaar later gepubliceerd (Lehner & Pilaar, 1997). De 

reden: het werd door Shell als zo belangrijk beoordeeld dat het lang vertrouwelijk is gebleven!  

Pit was intussen overgeplaatst naar Shell Exploratie Training voor een periode van 4 jaar. In de periode erna 

wordt hij aangesteld als "Area geologist", verantwoordelijk voor een gebied dat zich van de Middellandse 

Zee tot  Bangladesh in het oosten uitstrekte maar ook delen van Europa en Afrika omvatte. Via bezoeken 

aan de onderzoeksteams bleef hij goed op de hoogte van de vorderingen van de diverse projecten. Een 

daarvan behelst de supervisie over een nieuwe geologische kaart van Oman. Die vormde een vervolg op het 

karteringsproject van de Oman Mountains in de Zestiger jaren. Het rapport over dat eerste karteringsproject 

is overigens nog steeds een standaardwerk over de geologie van Oman (1). Voor zijn bijdrage aan het Oman 

Mountains project oogstte Pit veel lof.  In 2014 heeft Evert een aantal van de originele, handgekleurde 

kaarten bij een bezoek aan de German University of Technology in Oman aan de hoogleraar geologie 

[Leidenaar Wiekert Visser] overgedragen. Die kaarten hangen nu te pronken in de afdeling Geologie van de 

GUTech.    

Zelf had Pit de indruk dat zijn taak bij Shell na die laatste periode wel volbracht was. Daarom overwoog hij 

te solliciteren bij het Ministerie van Economische Zaken naar een functie in de sfeer van Energie. Het komt 

er niet van. Shell vraagt hem aan te blijven tot 1993. Er is een speciale opdracht voor hem. Voor het 

programma van het AAPG Congres dat in Den Haag gehouden gaat worden, werd hij aangesteld als 

coördinator veldwerk, wat het organiseren inhield van 6 excursies naar diverse bekkens van NW Europa. 

Een speciale rol kreeg hij tenslotte nog toebedeeld bij een bijeenkomst in en over de vulkanische 

eilandengroep van de Seychellen. Pit was daar de officiële Shell vertegenwoordiger en moest een overzicht 

presenteren van de activiteiten van Shell in dat gebied. Dat leverde hem een mooie asbak als dank op.  

Pit keek met voldoening terug op zijn loopbaan bij Shell, in het bijzonder omdat hij daarin naar zijn eigen 

oordeel voldoende aandacht aan onderzoek kon geven, terwijl hem een managementfunctie bespaard bleef. 

Pit was aimabel en altijd vol aandacht en vriendelijk voor anderen. Zo heeft hij Jeffrey Franks (oud-Shell 

collega en mede-PGK lid) vrij trouw bezocht nadat Jeffrey door een zware TIA in een rolstoel was beland en 

nauwelijks meer kon spreken. Hieraan kwam een eind toen Pit zelf ook grotendeels verlamd raakte door een 

TIA. Tot Pit getroffen werd door die TIA, waren Paulien en hij waren ook altijd van de partij bij de LGV 

excursies en werden daarbij gewoonlijk vergezeld door hun hondje. 

Tot zo ver Evert van de Graaff met enkele toevoegingen uit Pit’s eigen notities. Zie ook de foto’s en bronnen 

van informatie over Pit’s werk,  hieronder. 



Kort na zijn  afscheid bij Shell raakt Pit invalide. Ongeveer 20 jaar later wordt hij in het Verpleeghuis 

Prinsenhof in Leidschendam opgenomen.   

Pit is steeds een enthousiast LGV lid gebleven. Zolang als zijn gezondheid toeliet, bezocht hij de jaarlijkse 

diësvieringen. En stelde hij in de rondvraag goede vragen. 

Met Pit is een bijzonder Leids geoloog heengegaan. 

Erno Oele, Evert van de Graaff, Peter Floor 
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                                                        Kennismakingsexcursie vroege jaren ’50, mogelijk 1955.  
                                                Eerstejaars gaan de konigin van Sheba (Cor Roest) eer bewijzen    
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                                                          Nog een kennismakingsexcursie jaren ’50, mogelijk 1954. 

 
 
                     Kennismakingsexcursie waarschijnlijk 1953. Pit (boven, 3e van links) met aangroeiend haar. 
 
 



 
                                                                Dies? Diner bestuursjaar 1954-1955 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pit aan het werk in Oman 
Foto van de familie                          



                                   
         

                       
                             Pit Pilaar [rechts] met gewapend escorte en Shell collega’s in het veld in Oman.  
                                                                                                                                              [Bron: ‘Mapping the Oman Mountains 1966 - 1968’] 

 
 
 
 

 
Originele Shell kaartbladen van de Oman Mountains in German University of Technology in Oman (foto via Evert van de 

Graaff) 

 
 
 
 



 
 

 
Lakprofiel  van een stukje breuk uit een bruinkoolgroeve  – dit lakprofiel hing naast Pit’s bed in het verpleeghuis. 
(foto Evert van de Graaff) 

                                 

 

 

 


