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en Geofysica van de Rijks Universiteit Leiden.  
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VOORWOORD 
 
Het geologenjaar 1972 was een bijzonder jaar. De bereikbaarheid van universitair 
onderwijs voor grotere groepen uit de samenleving begon momentum te krijgen. 
Naast studenten wier vader (en ook vaak moeder) een universitaire opleiding hadden 
gevolgd, waren er ook studenten voor wie (en ook voor hun ouders) er een totaal 
nieuwe wereld openging. In ons jaar 1972 resulteerde dat in een globale verdeling in 
‘gewone jongens’ en ‘klassieke studenten’.  
 
Deze verschillen werden echter snel gladgestreken door de harde werkelijkheid van 
het geologisch veldwerk: hier was je op elkaar aangewezen en vielen de verschillen 
weg en werd het jaar samengesmeed. In 1974 gingen 9 jaargenoten gezamenlijk 
wonen op twee etages van de nieuw opgeleverde studentenflat Pelikaanhof in Leiden. 
 
Sommige jaargenoten haakten tijdens de studie af omdat ze alsnog ingeloot werden 
voor hun favoriete studie of om andere redenen. Na het afstuderen vonden velen 
hun weg in de maatschappij als geoloog of gingen de IT in, een zich snel 
ontwikkelende nieuwe branche waar geologen met hun bèta-opleiding, down-to-
earth mentaliteit, wijde wereldblik en goed ontwikkeld sociaal IQ opgedaan tijdens 
vele zomers veldwerk, succesvol gingen functioneren.  
 
Tekenend voor de spirit van ons jaar was de opkomst bij de 25-jarige reünie in 
september 1997 in Zuid-Limburg (verslag bijgevoegd). Van de 24 studenten die na 
Montalban doorgingen met hun studie, waren er in Gulpen 19 aanwezig. (Voor deze 
reünie heeft het comité het gehele jaar op twee na kunnen opsporen). Van degenen 
die hun weg vonden in de olie- en gasindustrie, zijn velen gedurende enige jaren 
collega’s van elkaar geweest bij verschillende oliemaatschappijen. 
 
Vele jaargenoten (en hun families) zijn in de afgelopen jaren met elkaar of bij elkaar 
op vakantie geweest.  Of de jaargenoten zien elkaar geregeld op de dies en excursies 
van de Leidse Geologische Vereniging. Ikzelf heb reeds een aantal jaargenoten mogen 
verwelkomen aan het Comomeer (iedereen welkom!). Deze hernieuwde contacten, 
met natuurlijk altijd aandacht voor de geologie, worden steeds makkelijker nu velen 
met pensioen zijn gegaan.  
 
Van ons hechte jaar is merkwaardig genoeg nooit een echte groepsfoto gemaakt. De 
groepsfoto gemaakt bij de reünie in 1997 (zie volgende pagina) is eigenlijk de meest 
complete foto van ons jaar.  
 
Voor dit gedenkboek hebben vele jaargenoten een bijdrage met foto’s aangeleverd. 
Deze bijdragen bieden een inkijkje hoe het hen vooral na het afstuderen is vergaan. 
Zo te lezen was geologie als studie geen slechte keuze. 
 
Het is droevig dat wij bij deze reünie onze jaargenoot Mark Ferguson, die in oktober 
2021 overleed, moeten missen. Te zijner nagedachtenis is de toespraak, uitgesproken 
door Lucia van Geuns bij zijn uitvaart, opgenomen in dit boek. 
 
Heiloo, augustus 2022 
NdB 
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DE GROEPSFOTO 
 

	
	
September 1997 - Zuid Limburg - Heijmansgroeve - Reünie Leidse Geologen 1972 – Boven vlnr: 
Constant Versteeg, Niek van Ooyen, Frans de Reuver, Meindert de Ruiter. Daaronder vlnr: Jan-
Jaap Hogeweg, Bert van der Hulst. Daaronder vlnr: Paul Stokman, Harold Thomaes, Fer Guit, 
Peter Aukes, Mark Ferguson, Koos Pipping, Wim van Soest, Arie Vreeken. Onderste rij vlnr: 
Joop Witte, Nout den Boer, Fred Jaggie, Lucie Wassink, Ger de Lange. 
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VERSLAG REÜNIE VAN DE LEIDSE JAARGANG 1972  
21-22 SEPTEMBER 1997 GULPEN - ZUID-LIMBURG 

 
In het weekend van 20-21 september 1997 heeft de reünie van de Leidse jaargang 
1972 plaatsgevonden in Gulpen. Deze plaats was niet zomaar gekozen: Gulpen 
vormde de uitvalsbasis van onze eerste geologische excursies van 1973. Gehuisvest in 
het pension "Ons Thuis" werden van hieruit niet alleen de eerste schuchtere schreden 
op het pad der stratigrafie, sedimentologie, geomorfologie en structurele geologie 
gezet, maar was ook tot een vechtpartij gekomen in de aan de overzijde van de straat 
gelegen Dancing Welling. 
 
1997. Pension Ons Thuis is inmiddels omgedoopt tot Hotel Overlander. In het nog 
immer zeer goedkope etablissement, nu gerund door het echtpaar Welling, dat 
bijkans het gehele als expat verdiende fortuin in rook heeft op zien gaan na de 
overname van de uitgeleefde boedel van "Ons Thuis", druppelen in de middag van 
zaterdag 20 september de eerste reünisten binnen.  Getriggerd door de reünie van 
het "peetvader-jaar '69" in 1994 had het comité 1972-1997 (Nout den Boer, Ger de 
Lange en Wim van Soest) al 1,5 jaar geleden de meningen gepeild en een target date 
gereserveerd. Belangstelling volop en de meeste jaargenoten zegden toe te komen. En 
zo gebeurde………………… 
	
Eerst even wat statistiek wat betreft het jaar 1972: 
 

Aangekomen in 1972 32 
Aantal deelnemers Montalban veldwerkoefening 30 
Aantal doctoraalexamen geologie gehaald 22 
Aantal werkzaam in de geologie 18 
Hiervan bij Shell/NAM 9 
Bij andere oliemaatschappijen, RGD en consultants 7 
Universiteit (professoraat) 1 
(Industrial) Mineral consultant 1 

 
Van degenen die buiten de geologie werk hebben gevonden konden wij de volgende 
werkkringen achterhalen: uitgever, adjunct-directeur Prov. Zeeuwse 
Stoombootdiensten, brugwachter, IT-medewerker, Keurmeester Productschap voor 
Pluimvee en Vlees en beleidsmedewerkster Ministerie van Landbouw. Helaas konden 
een aantal jaargenoten die wel graag wilden, de reünie niet bijwonen: Jaap Copper 
was ziek, Cees Passchier deed veldwerk op Antarctica, Gert van der Mey was druk 
vanwege de varkenspest, Otto Plaisier moest het dak van zijn huis vernieuwen en 
Peter Diepeveen zat voor zaken in Rusland. 
 
Als icebreaker stond voor de zaterdagmiddag een bezoek aan de bierbrouwerij van 
Aubel net over de grens in den Belgique op het programma. Op het tijdstip van het 
vertrek was nog niet iedereen gearriveerd (per GSM was het Comité ingelicht over 
latere aankomst i.v.m. files) maar werd toch besloten te vertrekken, echter met 
achterlating van een routebeschrijving in het hotel. En zo vertrokken Ger de Lange, 
Nout den Boer, Wim van Soest, Peter Aukes (overgekomen uit Canada), Mark 
Ferguson, Jan-Jaap Hogeweg, Bert v.d. Hulst, Fred Jaggie (overgekomen uit Frankrijk), 
Nick van Ooyen, Koos Pipping, Frans de Reuver, Paul Stokman en Constant Versteeg 
richting België. Even buiten Gulpen ging het al mis. Door rood licht miste Bert de 



 6 

aansluiting met het konvooi. Waarschijnlijk stond de karavaan bij de afslag België te 
zeer verdekt opgesteld, want Berts witte Hyundai bus stoof rechtdoor richting 
Maastricht. De routebeschrijving naar de brouwerij was gesteld in tegengestelde 
richting vanuit Maastricht, dus de mannen hebben heel wat van Midden-Limburg 
gezien en de Europese Shell wegenkaart aan boord bood net te weinig detail om de 
weg meteen terug te vinden. Maar met zoveel geoefende geologen in de bus moest 
dat wel goed komen. Na enige tijd wachten bij de brouwerij in Aubel werd toch maar 
besloten met een gedecimeerde meute de rondleiding te beginnen. Een Waalse 
meneer deed enorm zijn best om ons in het Nederlands te woord te staan. Niet alles 
werd verstaan en soms werd niet of ten onrechte gelachen om een 
kwinkslag/zinswending. Mij staat slechts bij dat een bevriende brouwerij in Agouf 
bijspringt bij het bottelen van het bier. Aangekomen in de ruimte waar het bier in 
grote vaten gist, sloten de Randstedelingen Fer Guit, Joop Witte en Meindert de Ruiter 
zich bij het gezelschap aan. Ook in de file gestaan. Een Leidse Geoloog vindt altijd zijn 
weg! Geheel onder de indruk van de ambachtelijke wijze van het bierbrouwen 
begaven we ons naar de receptiekamer van de brouwerij voor een degustation. Nou 
dat ging er wel in. Donkerblond bier van 7%. Al gauw waren de geijkte reünievragen 
afgewerkt waarna er sprake was van oprecht samenzijn. We hadden hier wel het hele 
weekend kunnen blijven ware het niet dat de chauffeurs van de veldvoertuigen die 
het zeer verantwoordelijk bij 1 biertje hadden gehouden graag wilden afreizen naar 
de lokkende Gulpense bierpompen. En zo gebeurde. 
	
Bij terugkomst in Hotel Overlander bleken Theo Krans, Lucie Wassink en Gerald van 
der Sluijs ook gearriveerd te zijn. Gerald kwam kakelvers uit Nigeria en was op 
doorreis naar de NAM in Assen, zijn volgende standplaats. Theo Krans was 
uitgenodigd daar hij in 1973 deel uit maakte van de staf van veldwerkbegeleiders. Ook 
uitgenodigd waren Peter Westbroek en Mark Budding maar die hadden afgezegd 
i.v.m. een congres over Emiliana, resp. ziekte. Theo Krans had de eer het jaarboek, op 
zeer voortvarende wijze gecompileerd, geredigeerd en vermenigvuldigd door Ger de 
Lange, uit te reiken aan de reünisten. Op de van Theo bekende wijze, waarbij 
verwijzingen naar de film met parende zee-egels natuurlijk niet ontbraken en waarbij 
nog enige smeuïge anekdotes werden opgedist, werd het boekje ingeleid en daarna 
aan eenieder uitgedeeld. Daarna geraakte de hotelleiding in een lichte paniek omdat 
het diner al enige tijd gereed was en nu stond te verpieteren; niemand wilde aan tafel.  
	
Toch gelukte het de krasse hoteldame de Leidse geologen aan de dis te verzamelen. 
Het diner verdiende geen Michelin ster, doch was beter dan mocht worden verwacht 
in deze low-budget entourage. De wijn was een mirakel op zich. Hoewel het incident 
jaren her in Palestina waar water in wijn werd veranderd thans als wonder beleefd 
wordt, moet worden geconstateerd dat het nog bonter kan. Tijdens het diner werden 
talloze dienbladen wijn aangevoerd die nimmer besteld noch later afgerekend zijn. 
Dat is nog eens iets anders dan een wenend Mariabeeldje! Koffie, cognac en sigaren 
vormden de afsluiting van het diner en de opmaat voor de dia vertoning. Willen dia-
avondjes nog eens uitmonden in een slapende schare familie en vrienden, deze dia-
avond heeft waarschijnlijk gans Gulpen wakker gehouden. Zo'n 300 dia's uit den 
ouden doosch van Nout den Boer, Ger de Lange, Joop Witte en Constant Versteeg 
brachten oude tijden weer tot leven: Montalban, de PMK-excursie, de Eiffel kartering, 
Cantabrië, de Kandidaatspartijen, de LGV-schaatstocht, de Alpenexcursie en het LGV-
lustrum in 1978. Als hoogtepunt werd een obscure dia geclassificeerd genomen op de 
LGV-lustrumexcursie naar de Harz. Hierop staat een grote groep geologen kwijlend 
achter een hek te geilbekken naar een tennis spelende Duitse fraulein met veel 
ontbloot been, en geen steen in de buurt. . . 
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Na de dia vertoning was het tijd de kennismaking met het nachtleven van Gulpen te 
hernieuwen. Het bier vloeide rijkelijk en was waarschijnlijk van carnavalskwaliteit, 
gezien de monterheid waarmee de meesten de volgende dag aantraden. Dancing 
Welling bleek te zijn veranderd in een technohouse-garage etablissement met 
slechts een handjevol bezoekers. Wanneer gaat men tegenwoordig stappen? Is het 
inmiddels zo dat de meeste bezoekers de volgende morgen 7 uur binnenkomen? (wel 
handig voor vroege vogels!) In deze tent waar een blind paard geen schade kon 
aanrichten en wellicht ook wel in het voordeel zou zijn, zo donker was het er, 
stonden kleine 1-persoons podia opgesteld waar de hedendaagse danseur in zijn 
eentje een showtje kan weggeven. Dat hoef je Ger de Lange geen tweede keer te 
zeggen. Hij beklom in zijn jasje-dasje outfit het podiumpje en gaf een dans-act weg 
die het jeugdige puistenbaasje op het andere podiumpje deed verbleken tot een 
derderangs Pinokkio en hem tot vertwijfeling bracht, die zeer waarschijnlijk heeft 
geleid tot het consumeren van de gehele voor het weekend gereserveerde 
pillenvoorraad. 
 
Na sluitingstijd van de Gulpense horeca trof tout '72 zich weer aan de bar van het 
hotel. Nu was het tijd voor de meer diepzinnige gesprekken. Dat de jaren kalmpjes 
aan gaan tellen bleek uit het uitdunnen van het gezelschap tegen drie uur 's nachts. 
Uw chroniqueur maakte van een pispauze laf gebruik om ongezien de trap op te 
slalommen, de maten aan de bar achterlatend met vele niet aangeroerde 
consumpties.  
 
Toch was iedereen de volgende morgen om 8 uur present voor het ontbijt waarna de 
introductie van de velddag werd gedaan door Peter Bosch, geoloog van het NITG (de 
RGD dus). Het NITG had twee busjes ter beschikking gesteld en de reeds genoemde 
Hyundai bus van Bert completeerde het collectieve vervoer. Wijs geworden door de 
onregelmatigheden van de vorige dag werd nu in gesloten konvooi naar Rijckholt 
gereden om de vuursteenmijnen aldaar te bezoeken. De wandeltocht door het 
Savelsbos werd een tour de force waarbij verbazingwekkend geen gewonden zijn 
gevallen. Staatsbosbeheer had namelijk deze zondag zijn terreinen opengesteld voor 
de kaste der mountainbikers. De verderfelijke slogan "je bent jong en je wilt wat" is 
kennelijk nu ook door ambtelijk Nederland omarmd. Te gek voor woorden, maar niet 
voor de scheldwoorden die wij dus in alle toonaarden en gradaties met recht konden 
bezigen! Er zijn die ochtend geen fietsers in het Savelsbos gestenigd maar het 
scheelde weinig! 
 
Na het bezoek aan de vuursteenmijn werd een aantal Krijt-ontsluitingen bezocht. 
Terwijl tot voor kort de Natuurbeheerders de natuur haar gang lieten gaan, is daar nu 
toch het licht aangegaan dat je mooie geologische ontsluitingen niet moet laten 
overwoekeren. Daarnaast worden er nu bij de ontsluitingen informatieborden 
geplaatst die op, natuurlijk, slagvast en grafitibestendig materiaal geologische 
informatie geven. Een goed initiatief! 
 
De lunch werd genoten in Hotel Alpenzicht in Eperheide. Meteen aan het begin deed 
zich een aardig incident voor. Terwijl de meesten rustig afwachtten vielen onze 
Canadees en Fransman meteen aan op de broodmaaltijd. Dit kwam hen op een ferme 
reprimande van de struise waardin te staan die eerst nog een goedgevuld kippasteitje 
wilde uitserveren. Solidair als ons jaar is sloot de rest zich aan bij de afkeuring van de 
serveerster. 
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Na de lunch werd de excursie voortgezet naar het Geuldal, alwaar de totaal 
opgeschoonde Heimans-groeve werd bezocht. Dat onze penningmeester inmiddels 
voldoende commerciële ervaring bij CLAM en Amoco heeft opgedaan mocht blijken 
uit een additionele financiële bijdrage die per bus door stromannen kordaat werd 
geïnd, om dreigend deficit te bezweren, onder het motto "Limburgse 
excursieheffing". Want dit keer was er geen kast, zoals in 1978, om het financiële lijk 
in op te bergen! Enfin, in de Heimans-groeve werd de zoveelste groepsfoto genomen. 
Daarna volgde de laatste ontsluiting in het Vaalserbos, waar Oligocene zandsteen 
relicten her en der verspreid lagen. Alvorens terug te keren naar Gulpen ontpopte 
onze excursieleider Bosch zich als een echte salesman en bracht vanuit zijn bus 
geologische kaarten, CD-ROM's, en rapporten aan de man. 
 
In Gulpen werd de reünie afgesloten met een flink glas abdijbier op een terras in de 
nazomerzon. Vriendschappen werden vernieuwd, (sluimerende vetes opgepord?), 
afspraken gemaakt, ge-netwerkt (dat deden we altijd al, alleen wisten we niet dat het 
een naam had!), kortom een geslaagd weerzien van de jaargang '72. 
 
Komen we weer samen? Er zijn geen afspraken gemaakt. Maar wellicht kan onze 
Canadees Peter Aukes over vijfjaar een aardige excursie in de Rockies verzorgen. Uw 
comité zal blijven sluimeren om dit eventueel op te pikken. 
 
 
Heiloo, oktober 1997 
Uw chroniqueur NdB 

	
	

	
Reünie 1997 Bezoek aan de brouwerij in Aubel (vnlr Ger, Koos, Arie, Wim, Harold, Frans, 
Meindert en gastheer) 
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Reünie 1997 Hotel Overlander Gulpen - vnlr boven Peter Aukes, Constant, Frans, Paul; onder 
vlnr Theo Krans en Lucie 
 

					 	
Theo over de parende zee-egels	 														Paul over het veldwerk dat hij over moest doen  
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1997 Reünie: met Peter Bosch van de RGD het veld in 
 

	
1997 Reünie: Heimans-groeve vlnr Bert, Wim, Fred en Niek 
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HOE VERGING HET 
DE  

JAARGENOTEN VAN 1972? 
 

BIJDRAGEN VAN: 
 

Peter Aukes 
Nout den Boer 

Mijndert Boogaerdt 
Jaap Copper 

Peter Diepeveen 
Mark Ferguson (I.M.) 

Fer Guit 
Ype Henry 

Bert van der Hulst 
Fred Jaggie 

Ger de Lange 
Niek van Ooyen 
Cees Passchier 
Koos Pipping 
Otto Plaisier 

Michiel ten Raa 
Frans de Reuver 

Meindert de Ruiter 
Gerald van der Sluijs 

Wim van Soest 
Harold Thomaes 

Constant Versteegh 
Arie Vreeken 
Lucie Wassink 

Joop Witte  
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PETER AUKES 
 
Volledige naam:   Peter Aukes 
Geboortedatum:  18-01-1955 Haarlem 
Middelbare School: Triniteits Lyceum, Haarlem 
Doctoraal:  1978, structurele geologie (1ste) sedimentologie (2de) 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1982) met Noor van Hellemond 
Nakomelingen:  2 dochters, 1 zoon, 1 kleinzoon 
Woonplaats:  Calgary, Canada 
 
 

    
1978    2021 

   
 

 
Werkkringen: 1980-1981 Ministerie van Defensie, UNIFIL 
  1981-1995 Norcen Energy Resources Ltd, exploratie geoloog 
  1995-2002 Kinwest Resources Inc, exploratie geoloog 

2002-2008 Kinwest Corporation Inc, exploratie geoloog 
  2008-2016 Kinwest 2008 Energy Inc, exploratie geoloog 

2016-2022 Westbrick Energy Ltd, exploratie geoloog 
 
Vrijw. werk: CSPG commissies,  
   
 
Hobby’s:   Skiën en wandelen in de Rocky Mountains 
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GEOLOOG BIJNA IN RUSTE – PETER AUKES 
 
Na mijn studie ben ik twee jaar in dienst gegaan. Uiteindelijk was dit een groot 
avontuur met een 6 maanden durende "tour" in Libanon in 1980. Daarna bij Bap 
Quartero op bezoek gegaan in 1981 en, zoals dat toen ging, na 60 sollicitaties een baan 
aangeboden gekregen bij aan Canadese oliemaatschappij. In deze tijd veel petroleum 
basins gezien in Noord-Amerika, Afrika, Zuid-Amerika en Australia.  
 
Nadat Norcen werd verkocht heb ik de volgende jaren besteed aan het opzetten en 
verkopen van kleine maatschappijtjes samen met een stel vrienden. Vlak voordat dit 
ten einde kwam door de prijsdalingen kreeg ik een kans om mijn laatste actieve jaren 
bij een middelgroot bedrijf te eindigen. De enorme stijging in olie en gasprijs heeft dit 
avontuur nog wat verlengd. 
 
Met een dochter die werkt in Amsterdam komen we nog regelmatig naar Nederland 
om familie te bezoeken. Daarnaast brengen we veel tijd door in ons "basecamp" in 
Canmore (plaatsje net buiten het Banff National park).  
 
 
 

 
September 2011: Alpen-excursie LGV – geheel links Peter en Noor 
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NOUT DEN BOER 
 
Volledige naam:   Cornelis Aernout den Boer 
Geboortedatum:  15-11-1952 ‘s Gravenhage 
Middelbare School: 1972 Gym-Bèta, Stedelijk Gymnasium Nijmegen 
Doctoraal:  1980, petrologie, mineralogie, economische geologie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1987) met Lucia Vermeulen 
Nakomelingen:  3 zonen en 1 dochter: Chris (1987), Daan (1988), Floris (1992), 

Claire (1994), en 1 kleindochter Hannah (2021) 
Woonplaats:  Heiloo (bij Alkmaar) 
 

  1973        2019 
 
Werkkringen: 1975-1980 Student-assistent PMK 
  1976-1980 Barkeeper Conferentiecentrum de Leeuwenhorst 

1980-1981 R.U. Utrecht mineraalscheidingslaboratorium 
  1981-1983 Hunting Surveys Mozambique veldgeoloog 
  1983-1985 Holland Sea Search Den Haag stafgeoloog 
  1986-2004 Shell (NAM) Assen Velsen-Noord geoloog 
  2005-2009 DONG Energy Kopenhagen/Stavanger geoloog 
  2009-2010 PanTerra Leiderdorp geoloog geothermie 
  2010-2015 TAQA Bergermeer gasopslag lead geologist 
  2015-2016 Petrogas Voorburg consulting geologist 
  2018-2019 Pacific Hunt Energy Myanmar project geologist 
  2016-………. San Leon Energy B.V. Heiloo, director  
 
Vrijw.werk: 1986-1991 Voorzitter Kring Noord KNGMG 

2014- ??  Praeses LGV (voor de 2e keer) 
  Activiteiten Commissie VOEKS Haarlem/Alkmaar 
  Activiteiten Commissie Probus 2000 Heiloo 
  Admin LISA IT-clubsysteem Hockey Club de Terriërs Heiloo 
  Lid Onderhoudsploeg Hockey Club de Terriërs Heiloo 
  Voorzitter Coöperatieve Vereniging Sole Mio Comomeer 

Iedere 2 weken 1 dag oppassen op kleindochter in Deventer 
 
 
Hobby’s:  Oppassen op kleindochter, hockeyen, wandelen, fietsen, 

cuisine, wijn proeven, aan het Comomeer verblijven, speedboot 
kapitein, zeilen, geologie-excursies, vogels spotten. 



 15 

GEOLOOG IN RUSTE – NOUT DEN BOER 

Aan het Comomeer: altijd op mijn hoede in Italië 
 

Na een lang en afwisselend arbeids-geologenleven is mijn pensionering gradueel 
gegaan: november 2012 met Shell-pensioen, in 2019 gestopt met werken, maar niet 
helemaal want ik ben nog Bestuurder van San Leon Energy B.V., een dochter van een 
Iers Energie bedrijf. Mijn loopbaan ging op rolletjes, behalve in 2004 toen ik er bij een 
Shell reorganisatie uit vloog. Dat bleek echter allengs een godsgeschenk, want ik was 
af van de ranking-exercises en de beoordelingsgesprekken, kon starten als consulting 
geologist en de gouden Shell handdruk van toen is nu een fraai onderdeel van mijn 
pensioen. Ook de inkomsten uit mijn consultancy diensten bleken jarenlang 
goudgerand. 
 
Ik heb na Shell, vanaf 2005, boeiend werk gehad in Denemarken en Noorwegen voor 
DONG Energy, in Nederland in de geothermie, bij TAQA (Abu Dhabi) met de aanleg 
van de grootste gasopslag in West-Europa (Bergermeer) en daarna nog een exotisch 
einde met een gasproject onshore Myanmar.   
 

	
2010-2015 TAQA 
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Ik heb veel contact gehouden met jaargenoten: Fred Jaggie, Frans de Reuver, Wim 
van Soest, Ger de Lange, Meindert de Ruiter, Jaap Copper, Koos Pipping, Joop Witte, 
Peter Aukes (op afstand) en nu en dan Cees Passchier en Gerald van der Sluijs. 
Geregeld komen we bij elkaar thuis, of zien elkaar bij LGV- of PGK-activiteiten, en een 
aantal zijn ook op bezoek geweest op het park Sole Mio aan het Comomeer, waar wij 
eind 2008 een vakantiebungalow hebben gekocht. (Vanuit ons park heb ik uitzicht op 
de Bergamasker Alpen, waar vóór WO-II de Leidse geologiestudenten van Prof. de 
Sitter karteerden). Iedereen is welkom aan het Comomeer! Andere Leidse geologen 
zie ik bij het LGV-bestuur, bij de dies of bij excursies. Bezoek de website van de LGV 
(www.lgvweb.nl) eens, dan kun je zien wat er nog georganiseerd wordt, of lees de 
verslagen en bekijk de foto’s van de excursies!  

	

	
Familie den Boer met partners en kleinkind – november 2021.  

 
Ons eerste kleinkind is begin mei 2021 geboren en dan ga je een nieuwe levensfase 
in. Echt leuk, hopelijk komen er nog meer kleinkinderen bij.  
 
In augustus 2021 hebben Fred en ik en een aantal andere Dora-Maira karteerders een 
reünie gehouden in de Italiaanse West-Alpen. Bij die gelegenheid heeft de 
plaatselijke burgemeester een plaquette (zie foto nr. 132, verderop in dit boekje) 
onthuld ter herinnering aan het karteerwerk van de Leidse Universiteit. Tijdens de 
eerste corona lock-down heb ik mijn petrologie afstudeerscriptie uit 1980 in het 
Engels vertaald en gemaild naar de Universiteit van Turijn. Na veertig jaar bleek ons 
Leidse werk nog steeds actueel te zijn. Ook hebben we in augustus 2021 digitale 
kopieën van alle Leidse geologische doctoraalkaarten overhandigd aan de Italiaanse 
Geologische dienst. Wellicht worden die nog eens gebruikt voor een nieuwe 
geologische kaart van Piemonte. 
 
Door corona aan huis gekluisterd heb ik ook al mijn dia’s en foto’s gedigitaliseerd: 
vele leuke herinneringen uit ons roemruchte jaar passeerden weer de revue. Om uit 
het reünieboekje van 1997 te citeren: “Er is gewoon veel gebeurd”.  Ik hoop velen van 
jullie bij de reünie te zien, ik verheug mij erop. 
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MIJNDERT BOOGAERDT 
 
Volledige naam:   Mijndert Adriaan Humphrey Boogaerdt 
Geboortedatum:  14-02-1951 Utrecht 
Middelbare School: Revius Lyceum Doorn 
Doctoraal: 1984 BSc Geology; 1995 Grad Dip Geographic Information 

Systems 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1986) met Nicoletta Ciffolilli 
Nakomelingen:  2 dochters (Emma en Isabel) 
Woonplaats:  Floreat, (Perth metropolitan gebied), Western-Australia 
 

  
Kerst 1979 In de tuin 2021 

 
Werkkringen: 1980-1982 Carpentaria Exploration, Field assistent 
  1982-1984 Uni Western Australia, geologie student 
  1984-1995 Carpentaria Exploration, veld & computer geoloog 
  1995-1999 Micromine Mining Software, Training & Support  
      geoscientist. 
  1999-2006 Huisvader. 
  2006-2013 Contract exploratie & mijnbouw geoloog in ijzererts & 
        mangaan  
 
Vrijw. werk: In het bestuur van Swan Valley Ratepayers and Residents Assoc.  

Actief in Sustainable Energy Now vrijwilligersassociatie promoting 
hernieuwbare energie gebaseerd op technische modellen. 
 
Writing submissions to Local Government, State and Federal 
Government about urban planning, water resources, foreign affairs, 
anti-fracking. All from an environmental viewpoint advocating for 
stronger climate action. 
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Hobby’s: Wijn maken, gedroogde salami’s en tomatensaus. 
  Nu balsamico- en gewone azijn maken. 
  Renoveren en bouwen als een owner builder. 
  Snorkelen, bushwalking. 

 
Family Boogaerdt: Emma my oldest daughter admitted as a Lawyer to the Court of WA and 
presented to the court by her mother Nicoletta, who is a lawyer, in September 2020 in front 
of the Supreme Court of WA.  

 
Nu een Geoloog die te druk is om te werken – Mijndert 
(Humphrey) Boogaerdt 
 
Ik emigreerde in 1980 naar Australië en ben toen in het begin al terecht gekomen in 
de metropolis Perth, Western Australia.  
 
Toen ik voor Carpentaria Exploration werkte, eerst als field-assistent en later als 
geoloog, zochten we naar tin, uranium, goud, koper en nikkel.  Ik werkte in het 
algemeen in WA, maar heb ook verschillende 3-maanden shifts gehad in andere 
staten. In de begin jaren was het vaak 4 tot 8 weken van huis in de bush.  
 
Gedurende de jaren bij Micromine, een lokale mining softwareontwikkelaar, heb ik 
als trainer gereisd naar allerlei mijnen in Australië.  Ik heb ook veel training gedaan 
overal in Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. Ik had ook een support-rol voor 
technische softwareklanten. 
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Na de geboorte van mijn jongste dochter ben ik voor zes jaar huisvader geweest. Het 
kwam zo uit omdat mijn vrouw net een drukke baan kreeg. In die jaren heb ik ons 
huis gerenoveerd en een apart thuiskantoor gebouwd. 
 
Ik heb erg genoten van de jaren in ijzererts- en mangaanexploratie, zowel naast de 
mijn als greenfield.  Ik werkte als een zzp’er voor verschillende maatschappijen. Dat 
werd afgewisseld met tijden als mijngeoloog in een mangaanmijn. Toen de bodem uit 
de exploratie viel, ben ik in het begin gedwongen met pensioen gegaan. 
 
Toen de markt na enige jaren weer een beetje opkrabbelde, werd het vanwege mijn 
leeftijd moeilijk om een baan te vinden en op dat moment had ik het ook veel te druk 
om een betaalde baan te hebben, want ik was als vrijwilliger terecht gekomen bij 
verschillende milieugroepen. En dat doe ik nog steeds.  Ik heb privé en voor allerlei 
organisaties zienswijzen geschreven over anti-fracking en klimaatbeleid.  Ik heb mijn 
eigen onderzoek gedaan in socio-economische onderwerpen als universeel 
basisinkomen, circulaire economie en ‘de-growth’. Om deze artikelen te publiceren 
heb ik mijn eigen website gecreëerd.  Ik heb met een universiteitsprofessor drie 
artikelen geschreven in academische tijdschriften over straatbomen.  Ook heb ik 
regelmatig privé-zienswijzen geschreven naar de gemeente in verband met 
stedenbouwkundige kwesties. Op dit moment ben ik als bestuurslid van de Swan 
Valley Ratepayers and Residents Association druk bezig met een zienswijze op te 
stellen naar de deelstaatregering over “water resource management” en naar de 
gemeente een zienswijze met kritiek op hun “Transportation Strategy”.  Al mijn 
vrijwilligerswerk wordt gedaan met het milieu als kern.  Daarom ben ik mij op dit 
moment aan het bijscholen met een Masters diploma in Urban Planning. 
 
Gedurende vele jaren heb ik mijn schoonouders geholpen met wijn maken voor 
eigen gebruik van druiven van hun erf.  In een jaar ging het eens fout met de wijn, het 
werd na een paar maanden azijn.  Nog steeds hebben we twee houten vaten vol, die 
worden regelmatig aangevuld met nieuw druivensap. Enige jaren geleden ben ik mijn 
eigen type balsamicoazijn gaan maken. Tot 2015 heb ik jaarlijks gedroogde, pittige 
Italiaanse stijl worsten gemaakt met mijn schoonouders, van het slachten van een 
varken op de boerderij tot het maken van de worst. Ook heb ik vele jaren geholpen 
met het maken van tomatensaus voor de pasta. 
 
Zo conservatief als ik was vijftig jaar geleden als student, zo progressief ben ik nu 
geworden. Vanwege milieuredenen volg ik nu ook voor 90% een plantaardig dieet.  
 
In WA zijn we tot nu toe gespaard gebleven van grote corona uitbraken door een 
gesloten grens beleid te hebben.  In totaal hebben we maar twee weken lockdown 
gehad en in februari dit jaar pas onze tweede coronadode.  Dat is veranderd met de 
omikronvariant en het openen van de grenzen.  Ik heb nu mijn vierde coronaprik 
gehad samen met de influenzaprik vanwege het winterseizoen. 
 
Het is toch wel raar maar wel leuk om weer contact te hebben met jullie allemaal na 
een halve eeuw. Dankzij het internet en corona? 
 
Ik hoop velen van jullie bij de reünie te zien via skype, ik verheug mij erop. 
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JAAP COPPER  
 
Volledige naam:  Jacob Willem Copper 
Geboortedatum: 14-04-1954 Zutphen  
Middelbare School: Stedelijk Lyceum Zutphen 
Doctoraal: 1980, geologie, sedimentologie, informatica  
Burgerlijke staat: Getrouwd (1981) met Elske van Enter 
Nakomelingen: 1 zoon, 1 dochter, 1 schoondochter, 1 kleinzoon, 1 kleindochter  
Woonplaats: Groningen 
 

  1976         2018 
 
Werkkring: 1980-1980 Shell-opleiding Petroleum Engineer, Den Haag 
 1981-1983 On- en offshore Wellsite Petroleum Engineer, NAM 

Assen 
 1983-1985 EP-Computing, Shell Hoofdkantoor, Den Haag 
 1985-2002 Productie Geoloog, NAM Assen en Hoogezand 
 2002-2015 Information Business analysist EP, NAM Assen 
 2015- gepensioneerd 
 
En verder: 1983-1985 bestuur PGK 
 1987-2015 Penningmeester KNGMG Kring Noord 
 2010-2011 Opleiding Natuurgids IVN 
 2012 - Cursus Landschapsgeschiedenis RUG 
 2012- heden Natuurgids Natuur- en Landschaps-wandelingen 
 Wandelen, Fietsen, Golfen, Skiën, Bergwandelen, Bergfietsen.  
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Na mijn studie kon ik direct beginnen bij de Shell met de opleiding tot Wellsite 
Petroleum Engineer. Mijn eerste posting was bij de NAM in Assen en dat was mijn 
kennismaking met Groningen. Het beviel ons hier uitstekend. Toen ik na een korte 
posting in Den Haag als productie geoloog weer naar de NAM werd gestuurd vond ik 
en ook Elske dat helemaal geen probleem. Onze zoon is in Den Haag geboren en 
onze dochter in Groningen. Uiteindelijk ben ik, onder andere vanwege mijn 
informatica en computing kennis gecombineerd met mijn Petroleum Engineering en 
Exploratie ervaring, tot aan mijn pensioen in 2015 bij de NAM in het Noorden 
gebleven.  
 
Ik heb in het bestuur van de KNGMG Afdeling Noord gezeten en elk jaar altijd weer 
leuke en inspirerende lezingen voor de geologen in het Noorden georganiseerd. De 
spreker krijgt de treinreis vergoed, een diner met het bestuur en een fles wijn. Als het 
kon werd ook elk jaar een geologische excursie georganiseerd. De bestemmingen 
moeten altijd binnen een halve dag met een VW-busje, auto of boot te bereizen zijn. 
En zo gaat het nog steeds hier! 
 
Tijdens een van de vele reorganisaties van Shell in 2010 leek het erop dat ik werkelijk 
overbodig zou worden. Toen ben ik de Natuurgidsen opleiding van de IVN (Instituut 
voor Natuur en Milieu Educatie) gaan volgen en een cursus Landschapsgeschiedenis 
aan de RU Groningen. Sindsdien ben ik mij nog meer gaan verdiepen in de geologie 
van het Pleistoceen (IJstijden) en het Holoceen waarvan de tekenen nog goed in het 
landschap aanwezig zijn. Enkele keren per jaar leid ik natuur- en landschaps-
wandelingen op mooie plekjes in Groningen, Drenthe en Friesland voor groepen 
vrienden, bekenden en Shell gepensioneerden in het Noorden. 
 
Sinds Elske en ik in 2010 met een Klimaatreis naar Spitsbergen zijn geweest, zijn we 
een beetje in de ban geraakt van de poolgebieden op aarde. Inmiddels zijn we ook in 
West-Groenland, Antarctica (Falkland, South Georgia, Antarctica) geweest. Met eigen 
ogen hebben we op meerdere reizen naar Spitsbergen de gevolgen van opwarming 
gezien. In 2015 zijn we met de wetenschappelijke expeditie SEES naar Oost-
Spitsbergen meegegaan. Wetenschappers van vele disciplines (meteorologen, 
oceanografen, geologen, biologen, microbiologen, klimatologen, enz. enz.) waren mee 
voor een relatief kort veldonderzoek. Het was een heel bijzondere reis waarbij ik met 
het geologisch veldonderzoek heb geholpen. Deze zomer (2022) gaat de tweede 
SEES-expeditie naar hetzelfde gebied in Oost-Spitbergen om de veranderingen vast 
te leggen en wij gaan weer mee! 
 
Ik heb bij de Shell/NAM alle reorganisaties “overleefd” en heb uiteindelijk zelf 
besloten dat ik in september 2015 na 35 dienstjaren met pensioen ben gegaan. 
Het leven in Groningen is goed en we voelen ons hier thuis.  
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PETER DIEPEVEEN 
 
Volledige naam:   Peter Ernst Frederik Diepeveen 
Geboortedatum:  07-08-1952 Rotterdam 
Middelbare School: Erasmiaans Gymnasium Rotterdam 
Doctoraal:  1981, sedimentologie, economische geologie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd 1977, gescheiden 1999. 
   Hertrouwd 2004 met Despo Papachristodoulou 
Nakomelingen:  2 zoons, 1 dochter; 5 kleinzoons, 2 kleindochters 
Woonplaats:  Esher (bij Londen) 

 

1973                2021 
 
Werkkringen: 1981-1982 Shell Den Haag (Venezuela Studies) 
  1982-1986 Shell Brunei 
  1986-1991 Shell Nigeria (Warri) 
  1991-1996 Shell UK (Londen) 
  1997     Stichting Duurzame Innovatie (Nederland) 
  1997-1998 TRACS International (Rusland) 
  1999-2000 Sustainable Environmental Solutions (VK) 
  2000-2003 Gaffney, Cline & Associates (Kazachstan) 
  2004-2005 RPS Energy (VK) 
  2005-2016 EON E&P (VK) 
 
 
Vrijw. werk: 2017-2019 Somali Integration & Development Association (VK) 

Pandemie: medicijnen bezorgen bij kwetsbare personen en 
assisteren bij vaccinatiecentrum. 

   
Hobby’s: Muziek: klassiek (koor), oude stijl jazz (slagwerk), traditioneel Grieks 

(bouzouki); concerten bijwonen. Wandelen, zeilen, reizen, lezen, 
film, wijn, lekker eten.  

 
 
  



 23 

Het was een woelige loopbaan. Na 15 jaar Shell (Den Haag, Brunei, Nigeria en Londen) 
stond ik op straat na de reorganisatie van 1996. Daarna ben ik als geoloog werkzaam 
geweest bij gas-/olieprojecten in Rusland en Kazakstan. In de werkloze perioden 
tussendoor hield ik mij onledig met allerlei onbetaalde bezigheden in Duurzaamheid. 
Vanaf 2004 weer continu en plezierig gewerkt bij EON E&P in Londen tot aan mijn 
pensioen in 2016. Tijd voor hobby’s! 
 

 
2022 Despo en Peter 

 
Sinds mijn echtscheiding in 1998 woon ik met mijn nieuwe vrouw Despo in Esher (bij 
Londen). Zij is Cypriotisch en heeft mij ingewijd in de hedendaagse Griekse cultuur, 
belangrijk onderdeel van onze Londense uitjes. Cyprus is een geliefde vakantiestek 
waar we een paar keer per jaar enige tijd vertoeven. Uit haar eerste huwelijk heeft zij 
vier kinderen en inmiddels zijn er 5 kleinkinderen. Samen met mijn drie kinderen en 
zeven kleinkinderen levert dat een totaal van 7 kinderen en 12 kleinkinderen, en die 
houden ons aardig bezig. 
 
Door mijn afwezigheid uit Nederland en het mislopen van LGV-diesvieringen, 
excursies etc. is het contact met jaargenoten helaas op de achtergrond geraakt. Wel 
heb ik mooie herinneringen aan de Shell locaties; met Gerald was ik in Brunei, met 
Meindert en Nick in Nigeria en met Joop in Londen. Jaap ontmoette ik een paar keer in 
Groningen waar twee van mijn kinderen studeerden en Nout in 1995 op het gevierde 
vakantieadres voor Leidse geologen bij Aix-en-Provence en in 2013 (?) op een aardgas-
conferentie in Den Haag waar we gepraat hebben over gasopslag. 
 
Ik zie er dan ook naar uit op 3 september iedereen weer te spreken! 
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IN MEMORIAM: MARK FERGUSON 
11 MAART 1952 - 16 OKTOBER 2021 

Mark kwam als zij-instromer uit 1972, na zijn 
diensttijd, in 1974 in het Leiden geologie jaar 1973. Hij 
was in 1972 net een paar maanden met geologie 
begonnen, toen hij werd opgeroepen voor de 
militaire dienst. Helaas kon hij dat niet meer 
uitstellen. Als commandant van een tank peloton in 
de Cavalerie heeft hij het maximale uit zijn diensttijd 
gehaald. Met tanks door de Veluwe crossen beviel 
hem uitstekend. Later heeft hij zijn kennis van dit 
gebied nuttig gebruikt om zogenaamde “droppings” 
te organiseren voor de Leidse Geologische 
Vereniging (LGV). Studenten werden in het midden 
van de nacht “gedropt” op de meest onmogelijke 
plekjes in de Veluwe zodat het uren duurde om de 

weg naar huis weer te vinden. Hij is nog vele jaren op herhaling geweest en zwaaide 
af als kapitein.  
 
Tijdens zijn eerstejaars veldwerk in 
Montalban werd hij opgeschrikt na vele 
weken door een telegram uit 
Nederland. Vrezend dat er iets ergs was 
gebeurd opende hij het telegram, 
waarna hij in zijn bekende manier van 
lachen uitbarstte. Het telegram bevatte 
drie woorden: SCHRIJF EENS! 
MOEDER”. Tijdens de Eifel cartering in 
Traben Trarbach, waar we kampeerden 
op de camping langs de Moezel, 
scheurde Mark met zijn zwarte kever 
langs de ontsluitingen alsof hij Max 
Verstappen was. Ook de tweedejaars 
oefencartering in Cantabrië staat ons 
nog goed bij. Mark verbleef in 
Cremenes: altijd feest in ‘Kamp Oen’, 
met een sterke ‘couleur locale’ (meisjes 
uit het dorp), en een licht militair tintje. 
 
Na zijn kandidaats ging Mark de ‘hard 
rock’ kant uit met als eerste richting 
doctoraal veldwerk in Lapland. Vanuit 
een klein dorpje Hemavan, in het hoge 
noorden van Zweden, werd twee 
zomers lang veldwerk gedaan om de 
Petrologie en Tektoniek van dit gebied 
te bestuderen. 
 

1975: Mark PMK-excursie Auvergne 
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1975: Crémenes, Mark en Thijs in Kamp Oen 
 
Talrijke herinneringen aan heel veel 
muggen, ‘Knott’ (black flies) en koud 
weer doemen op. Later ook weer terug 
in Spanje voor het bijvak 
Sedimentologie.  In Roda de Isabena 
kreeg zijn Simca 1000 (van moeders) de 
bijnaam ‘Formula Mille’ wat betrekking 
had op zijn ongeëvenaarde rijstijl: veel te 
snel door die kleine Spaanse dorpjes. Dit 
doctoraal project bestond uit het 
karteren van de bekende Roda 
zandsteen. Later is Mark daar nog terug 
geweest tijdens een excursie voor 
oliemaatschappijen: de Roda zandsteen 
bleek een uitstekend ondergronds 
reservoir model te zijn.  
 
Tijdens zijn studie was hij door de week 
actief in Leiden op Minerva, met zijn 
studentenhuis op het Pieterskerkhof, als 
bestuurslid van de LGV en als lid van het 
geologen dispuut Hephaistos. Op het 
Pieterkerkhof was zijn kamer eigenlijk 
een huiskamer voor het gehele huis. De 
aanwezigheid van de enige TV en twee 
supergrote speakers was voor iedereen 
een reden om op Marks kamer te 
borrelen en eten, meestal gevolgd door spelletjes. Mark bleek erg competitief en won 
eigenlijk altijd. De weekenden bleven gereserveerd voor topsport: hockey bij HDM in 
Den Haag. Na zijn afstuderen ging Mark aan de slag in de olie- en gasindustrie. Hij 
heeft 33 jaar gewerkt voor een scala aan bedrijven zoals Pennzoil, Clyde, Gulf Canada, 
Conoco en uiteindelijk Wintershall waar hij tot zijn pensioengerechtigde leeftijd 
werkte. Al hoewel hij in de eerste 15 jaar voor diverse bedrijven werkzaam was, bleef 
zijn kantoor steeds gevestigd op hetzelfde adres (Mauritskade 30 in Den Haag). Voor 
Wintershall heeft hij een aanzienlijke tijd met zijn gezin doorgebracht in Buenos 
Aires, Argentinië. Met Marijn is hun gezamenlijke reislust maximaal uitgebuit: de 
indrukwekkende natuur van Argentinië kende bij vertrek nog weinig geheimen. De 
passie voor hockey was inmiddels vervangen door liefde voor golf samen met Marijn, 
mede gevoed door z’n Schotse herkomst van de familie Ferguson. Het aantal door 
Mark bezochte golfclubs over de wereld loopt in de honderden. Meesterschap in het 
korte spel liet hij zien op de Noordwijkse Golf en op het Haagse Duinzicht. Ook 
bezocht Mark diverse malen Calgary. Zijn eerste golf avonturen (1981-1982) zijn daar 
begonnen.  Het zoeken naar werk veranderde pijlsnel in het verbeteren van zijn golf 
handicap. Later kwam hij terug voor ski- en camper-vakanties met Marijn en de 
kinderen. Tijdens een zeer koude oudjaarsavond in Calgary werd er besloten 
oliebollen te bakken in de onverwarmde garage. De temperatuur (-20°C) bleef maar 
zakken in die garage met als gevolg dat Mark droog concludeerde dat dit de eerste 
keer in zijn leven was dat het bier steeds kouder werd in het glas in plaats van 
warmer. 
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Begin april 2017 tijdens een rondje golf in Den Haag presenteerde zich ‘out of the 
blue’ een eerste symptoom van zijn onfortuinlijk lot. Een traject van hoop volgde 
zonder dat zijn karakter of de reislust met Marijn werd aangetast. Opnieuw werden 

reizen ondernomen: Azië, door Europa met de 
camper, en uiteindelijk, door nostalgie gedreven, 
naar z’n geliefde Argentinië. Zwijgzaam en wars 
van klagen zoals we hem kenden ging hij 
bewonderenswaardig om met zijn aandoening.  
 
2019: LGV-excursie Bilbao 
 
Tijdens een autorit in Zwitserland neuriede hij 
zachtjes mee met een live versie van J.J. Cale “They 
call me the breeze, I keep blowin' down the road”, 
volop genietend van het overweldigende 
landschap. We halen graag verhalen op waar Mark 
bij betrokken was: tikje nors, sportief, scherp, geen 
dikdoenerij en praatjesmakerij, en opmerkzaam 
op vaak geestige details.  
 
Mede namens onze jaargenoten wensen we 

Marijn, en hun zoons Pieter en Mack, sterkte met het gemis, gedragen door talloze 
goede herinneringen aan hem in heel de wereld.   
 
Lucia van Geuns (1973) en Peter Aukes (1972). 
 

1976-1977 LGV bestuur 
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   1976: KE-einddiner de Kloosterhoeve, Harmelen 
 
 
 
 

 
1976: Voetbalwedstrijd Studenten – Staf 

 

  
1978: KE Texel. Vlnr: Ger, Nout en Mark 
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FER GUIT 
 
Volledige naam:   Ferdinand Aloysius Guit 
Geboortedatum:  21-06-1953 Den Haag 
Middelbare School: Thomas More College Den Haag 
Doctoraal:  1978, stratigrafie, sedimentologie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1975) met Marjo 
Nakomelingen:  2 dochters, 1 zoon, 2 kleindochters, 2 kleinzonen 
Woonplaats:  Wassenaar  
 

  1972                  2022 
 
Werkkringen: 1978          Shell (Den Haag) geologist Paris Basin 
  1979-1982 Shell Expro (Londen), wellsite/team geologist 
  1982-1984 Shell (Den Haag), geologist Qatar project 
  1984-1985 Shell Algerije (Algiers), operations geologist 
  1986-1990 Thai Shell (Bangkok), exploration geologist 

1990-1996 PDO (Muscat) exploration geologist, Head exploration 
staff development & training 
1996-1999 Shell (Rijswijk), geologist/seismic interpreter projects 
Nigeria, Syrië 
2000-2005 Shell (Dubai) geologist, PE Manager Nowrooz/Soroosh 
project (Iran) 
2006-2010 Shell (Dubai) JV Shell/Repsol, Subsurface Development 
Manager Persian LNG (Iran) 
2010-2012 Shell (Dubai) JV ExxonMobil /Shell/OEC, Technical 
Manager West Qurna (Iraq) 
2012-2016 Shell (Kuwait) Development Manager North Kuwait 
Jurassic Gas 

 
Activiteiten: Oppassen op/op stap met kleinkinderen, tennis, zwemmen, fitness, 

bridgen, wandelen, fietsen. HOVO, geothermie & energie transitie 
(klimaattafel) 
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En ineens is het 50 jaar geleden dat we begonnen met onze studie geologie. 
Terugkijkend verliep de studie voor mij heel voorspoedig en bood zelfs een 
mogelijkheid tot veldwerk in Egypte (Miocene Evaporites, Eastern Desert). Het eind 
van mijn studie liep niet geheel volgens plan. Tijdens mijn doctoraal veldwerk in 
Egypte werd ik uitgenodigd om dat met een PhD te vervolgen. Ik zou snel mijn studie 
afmaken en begin 1978 met het PhD veldwerk starten. Door het plots overlijden van 
mijn promotor kon dat echter niet doorgaan maar kreeg ik de kans om bij Shell aan 
de slag te gaan. Vanaf 1978 tot 2016 ben ik met veel plezier bij Shell in dienst geweest 
en vanaf 2017 met pensioen. Werk en wonen was meest in het buitenland, veelal in 
het Midden-Oosten en op mooie locaties in warme landen waar het met een gezin 
goed toeven was. Wij kijken er nog immer met veel plezier en een beetje heimwee op 
terug. Door het lange verblijf in het buitenland verwaterden de banden met 
Nederland. Daar onze kinderen in Nederland wonen & werken besloten wij toch 
weer naar Nederland terug te keren. Wel even wennen na zoveel jaar buiten en dan 
dat klimaat. Maar het is fijn om de kinderen en kleinkinderen wat vaker te zien. 
Intussen vullen de dagen zich met tal van activiteiten en kijken we uit naar het eind 
van de corona periode waarna we weer mooie plekjes op de wereld willen gaan 
ontdekken. 
 
Ik kijk uit jullie te zien tijdens de reünie in September. 
 
 
 

 
1973 – Eerstejaars veldwerk Montalban – “Gruppo Uno” Fer, Wim en Ger 
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YPE HENRY 
 
Volledige naam:   Ype Pieter Henry 
Geboortedatum:  09-07-1953, Rotterdam 
School:   HBS 1972, Oegstgeest 
Studie:   1972 Geologie, 1974-1982 Geneeskunde 
Dienstplicht:  1973-1974    
Burgerlijke staat:  partner Sharon St Onge sinds 2009 
Kinderen:  Erik (1987), Chris (1990) en Joris (1993) 
Woonplaats:  Amsterdam 

      
1972      2020 
   
Werk:  1982-1983 Antoniushove ZH, ANIOS Interne 
 1983-1984 Huisartsgeneeskunde opleiding 
 1984-1985 Antoniushove ZH. ANIOS Gyn/verlos 
 1985-1989 Tropenarts in Papua New Guinea  
 1990-1994 Oogheelkunde specialisatie, Amsterdam (Vu) 
 1994-2021 Oogarts, staflid oogheelkunde VUmc 
 
Vanaf 1994 jaarlijks 2 weken vrijwilligerswerk als Oogarts verricht In Cambodja en 
Vietnam en vanaf 2012 jaarlijks in Marokko: oogoperaties en onderwijs. 
 
Hobby’s: fietsen, golf en veel klussen in en om ons huis in Bretagne. 
 
Vanaf augustus 2021 ben ik met pensioen. Ik tel mijn zegeningen, dat ik mijn beroep 
als opererend Oogarts tot aan mijn vertrek met veel plezier en volledig inzetbaar heb 
kunnen uitoefenen. Het is prima zo. 
 
Ik zit nog in het bestuur van de werkgroep Tropische Oogheelkunde en nog  
in 2 committees van de European Society of Cataract / Refractive Surgery. 
Verder ben ik nog actief voor de NGO, Santé Pour Tous, in Marokko. 
 
Ik ben geologie gaan studeren na het lezen van het boek “Nooit meer slapen”, maar 
kwam er in de loop van het 1e jaar achter dat ik geen geoloog wilde worden. Switchen 
naar een andere studie betekende eerst in Dienst! 
Sinds 2009 zijn Sharon en ik samen en wonen in Amsterdam. Zij heeft 2 dochters en 
ik 3 zonen uit een eerder huwelijk. Mijn zonen wonen ook in Amsterdam wat een 
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cadeautje is. Een volgende generatie heeft zich nog niet aangekondigd wat zeker ook 
zijn rustige kanten heeft wat ons betreft. 
 

 
2019 – 10-jarig jubileum Ype en Sharon met alle kinderen en partners 
 
Ik kan velen van mijn geologiejaargenoten nog goed voor de geest halen en kijk er 
naar uit jullie in september te ontmoeten. 
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BERT VAN DER HULST 
 
Volledige naam:  Hubertus Cornelis Joseph van der Hulst 
Geboortedatum:  8 januari 1953 te Sassenheim 
Middelbare school:  HBS-B Bonaventura Lyceum Leiden 
Doctoraal;  1981, petrologie, toegepaste petrologie 
Burgerlijke staat:  getrouwd (1975) met Sjaan Dofferhoff 
Nakomelingen:  2 dochters en 1 zoon 
Woonplaats:  Voorhout 
 

 
 

 
1972    1981    2016 
 
Werkkring: Eind 1980 - medio 1987: bij Kampschuur Tectosat Exploration 

Consultants BV te Amsterdam 
 

Vanaf 1987 teel ik samen met Sjaan voornamelijk zomerbloemen en 
in 2022 doen we dat nog steeds 

 
Ik ben in 1972 vol enthousiasme en idealisme begonnen aan de studie geologie. Ik 
woonde in Voorhout, dat was op fietsafstand, dus een kamer was niet noodzakelijk, 
maar toch woonden we een tijdje later met 9 jaargenoten op de bovenste verdieping 
van de Pelikaanhof. In 1975 ben ik getrouwd met Sjaan en zijn we in Rijnsburg gaan 
wonen in een woonboot aan de Oegstgeesterweg. Eind dat jaar kwam Jannemarie 
erbij. Naast de studie waren er diverse banen, op de vrachtwagen, in de koffieshop, bij 
de Leeuwenhorst, als student-assistent, als leraar aardrijkskunde, en we teelden op 
beperkte schaal groenten en bloemen die via een coöperatieve veiling werden 
afgezet. 
 
Geologie verhuisde naar Utrecht, maar als een van de laatsten mochten wij ons 
afstudeerwerk aan het Geologisch Instituut in Leiden afmaken. Mijn eerste 
geologenbaan kreeg ik, nog voor mijn afstuderen in 1981, bij Wim Kampschuur in  
Amsterdam. Ik zou een Jeep met aanhangwagen naar Cairo rijden en daarna zoveel 
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mogelijk structureel geologische gegevens verzamelen langs een route door Egypte. 
Bij dit bedrijf heb ik veel geleerd van grootschalige tektoniek en bekkenontwikkeling 
door literatuuronderzoek, veldwerk en gegevensverwerking, en het samenstellen van 
eindrapporten en presentaties. Tijdens deze baan heb ik veldwerk gedaan in Egypte, 
Nigeria, Togo, Noord-Yemen, Niger, Mauritanië (met Leo Minnigh die toendertijd ook 
bij Kampschuur werkte), Engeland, Ierland, Spitsbergen en Bereneiland. 
 
Later ging het slechter met de zaak en in 1987 ging het bedrijf failliet. Dit had alles te 
maken met de olieprijs die tot een dieptepunt was gezakt. Opeens had ik geen baan 
meer, en dat in een periode met hoge werkloosheid. Voor omscholing via het 
arbeidsbureau was ik toen met 34 jaar al te oud. Ik heb het in die tijd moeilijk gehad 
met de hele situatie. 

 
Omdat er zonder baan toen 
wel meer tijd was zijn we 
gaandeweg grotere stukken 
met bloemen gaan telen, tot 
we uiteindelijk full time 
bloemen teelden, en er een 
mooi inkomen aan 
overhielden. Dit vrije leven 
beviel ons eigenlijk wel goed 
en dus zijn we dit tot op de dag 
van vandaag blijven doen. 
 
We hebben 3 kinderen 
gekregen, Jannemarie (1975, is 
ook mee geweest naar het 
veldwerk in Italië, zie foto 
links, en Maastricht), Kitty 
(1982) en Bas (1988). Jannemarie 
kreeg in 2007 Jasmijn en daar 
mochten wij vrijdags op 
passen.  Dit is echt heel leuk 
om te doen als opa en oma, je 
maakt ze mee terwijl ze leren 
lachen, kruipen, lopen, praten, 
fietsen, enz. Yin kwam erbij in 
2011, die namen we dan mee in 
de kinderwagen als we Jasmijn 
van school gingen halen.  Kitty 
kreeg Olav in 2017 en Augusta 
in 2019 en Bas kreeg Jara in 
2019 en Wies in 2021. We gaan 
nog steeds vrijdags en nu ook 
woensdags met de 
kinderwagen en de loopfiets 
op pad. 

 
 



 34 

Weerzien Pelikaanhof-bewoners in 2016 (foto gemaakt door Meindert de Ruiter) 
 

Familiefoto van der Hulst 2021  
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FRED JAGGIE  
 
Volledige naam:   Frederik Jaggie 
Geboortedatum:  21-08-1954 Amsterdam 
Middelbare School: HBS-B; OSG Prof. Casimir, Vlaardingen 
Doctoraal:  1979, petrologie, ertsgeologie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1979) met Nicole Labartino 
Nakomelingen:  1 dochter, 1 zoon  
Woonplaats:  Grenoble en Saint-Pierre-d'Entremont 
 

1979        2019 
 
Werkkringen: 1975-1978 Student Assistent PMK 
  1979-1981 UNDP Lesotho veldgeoloog 
  1981-1983 UNDP Somalië Mineralogist/Petrologist 
  1983-1984 UNDP Kameroen Mineralogist /Petrologist 
  1986-1987 Gearhart Geodata Europa Mudlogger/Data Engineer  
  1988-1989 Petrolog Europa Wellsite Geoloog 

1990-1991 Independent Consultant Wellsite Geoloog voor Amoco 
NL, Fina UK, Clyde NL, Conoco NL 
1992 Independent Geophysical Consultant in Mali voor Forafrique 
(waterputten) en Wellsite Geoloog Gabon Petrofina  
1993 Wellsite Geoloog Clyde NL, Geophysicist in Sinaï Egypte voor 
Impresub, Independent Geophysical Consultant in Guinea Conakry 
voor ING (waterputten) 
1993-2003 Indep. Consultant Wellsite Geoloog Elf NL, Amoco NL, 
Clyde NL, Elf Kongo, Texaco Italy, Total Kameroen, Total Kongo 
2003-2008 Indep. Consultant Operations Geoloog Total Gabon 
2008-2009 Indep. Consultant Operations Geoloog Total Kongo 
2009-2010 Indep. Consultant Wellsite Geoloog Cirrus Energy NL, 
OGS Spanje, TAQA NL Consulting Geoloog voorbereiding 
requirements voor Bergermeer gas storage project 
2010-2019 Indep. Consultant Operations Geoloog Dana Petroleum 
NL, Oranje-Nassau NL, Tulip Oil NL. 

 
Vrijw. werk: Geen 
 
Hobby’s: Bergwandelen, fietsen, bomen hakken en paddenstoelen zoeken 

rond chalet in de Chartreuse, reizen. 
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GEOLOOG IN RUSTE – FRED JAGGIE 
 
Mijn wens om een avontuurlijk leven te leiden en veel van de wereld te zien werd na 
mijn studie vervuld, eerst bij UNDP in Zuid-, Oost- en West-Afrika. Na een 
noodzakelijke maar niet echt geambieerde switch naar de olie-industrie toch weer 
veel gezien in Europa en Afrika. Dit werd aangevuld met familiereizen naar Noord- 
Amerika, Afrika, en zonder kinderen toen ze de deur uit waren Midden-Oosten, Azië 
en Midden- en Zuid-Amerika. 
 
Qua werkzaamheden heb ik de laatste 15 jaar als operations geoloog in West-Afrika 
en Nederland veel boringen voorbereid, begeleid en afgesloten.   
 
Voor degene die niets van de boorindustrie afweten zal ik proberen uit te leggen wat 
dit werk zo’n beetje inhield. De boor-ingenieurs zijn het mannetje en de geologen 
zijn het vrouwtje (Sorry hoor). Ze zijn het veelal nooit met elkaar eens en hebben 
verschillende belangen maar willen toch allebei hun zin krijgen. De operations 
geoloog zit er als een huwelijks bemiddelaar (een soort he-she) tussen in. Meestal liep 
dit goed af.   
 
Ik heb contact gehouden met jaargenoten: Nout den Boer, Frans de Reuver en Wim 
van Soest. Zowel professioneel als persoonlijk. Zij zijn ook op bezoek geweest in de 
Chartreuse waar wij eind 1997 een chalet hebben gekocht. En onlangs nog Nout en 
Leo Minnigh voor en na een boeiende en zeer geslaagde Dora-Maira karteerders 
reünie. Zie hieronder een foto met een kennis opgedaan in de Dora-Maira tijdens 
veldwerk en mezelf 47 jaren later.  
 

 
 
Ook ik hoop velen van jullie bij de reünie te zien, ik verheug mij erop.  
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GER DE LANGE 
 

 
 
Ger de Lange, ingenieursgeoloog 
Geb. datum 26-01-1954 
 
Even recapituleren hoe mijn levensloop eruitzag tot ons vorige jubileum in 1997: 
tijdens mijn doctoraalstudie ingenieursgeologie in Durham was ik ziek geworden. De 
revalidatie kostte enige tijd, maar in 1981 was ik nog net niet de laatste afstudeerder 
aan de Garenmarkt. Ondertussen was ik al een jaar bij Fugro aan de slag en heb 
daarmee zowat alle wereldzeeën bevaren en voor diverse olie- en gasinstallaties 
grondonderzoek gedaan. Na 10 jaar, ik zat op dat moment in Bintulu seismiek te doen 
voor nieuwe LPG-tanks, zag ik meer perspectief in een switch naar Geodelft. 
Mijlpalen waren voor mij o.a. een klein jaar als projectleider in de Empty Quarter, 
waar ik Ballast Nedam aan het skeeleren heb gekregen, het grondonderzoek bij de 
gezonken Estonia en grondonderzoek voor de eerste Nordstream pijpleiding in 
Siberië. 
  
Ten tijde van ons jubileum in 1997 was ik net weer geswitcht, ditmaal naar de nieuwe 
incarnatie van de Geologische Dienst, TNO-NITG. Daar begon mijn loopbaan in de 
bodemdaling, een verschijnsel dat tot dan toe nog nauwelijks als mondiaal probleem 
werd gezien. Na een paar keer gepubliceerd te hebben op internationale symposia 
ben ik als Nederlandse vertegenwoordiger toegetreden tot de ‘UNESCO Working 
Group on Land Subsidence’, waar ik tot mijn pensionering lid van ben geweest. Door 
de voortdurende “awareness raising” in binnen- en buitenlandse (o.a. Vietnam) 
projecten wordt bodemdaling inmiddels als urgent risico gezien. Door het 
samenvoegen van een aantal onderzoeksinstituten in 2008 in het, eerst Delta 
Instituut, later Deltares, was ik min of meer vanzelf weer terug bij mijn Geodelft-
collega’s. De opgebouwde expertise in bodemdaling leidde tot aardgas-gerelateerde 
projecten in Groningen en West-Nederland en logischerwijs deed ook onderzoek 
naar “engineering seismology” zijn intrede, met deelname aan het (officieel informele) 
Kennisplatform Aardbevingen. Zoals bekend mag worden gesteld ging deze 
wetenschappelijke benadering op de schop na de aardbeving in Huizinge in 2012. Dit 
was wel de opmaat voor een door de NAM gefinancierd uitermate gedegen 
onderzoek naar het aardbevingsrisico in het Groningen-veld, waar ik tot mijn 
pensionering een groot deel van mijn tijd aan heb besteed. Mijn laatste wapenfeit is 
het mede opstellen van definities en criteria voor het datamodel van ondiep (0-
200m) grondonderzoek voor de nationale database van de Wet Basisregistratie 
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Ondergrond, waar ik mijn vroegere collega’s van de Geologische Dienst weer 
regelmatig tegenkwam. 
Dit zijn de grote lijnen, maar dankzij de veelzijdige ingenieursgeologische opleiding in 
Leiden en Durham werd ik gedurende mijn hele loopbaan gevraagd bij, zeg maar 
onorthodoxe geologische/geotechnische projecten die meer vroegen dan 
rekenkunde. Zo werd ik in 2008 opgeroepen als getuige deskundige in een 
moordzaak van het gerechtshof van Amsterdam om vragen van (geo)technische aard 
te beantwoorden.  
 

 
Plaats delict, foto ontleend aan Blauw – Opsporing, nummer 19, 27 september 2008 
 
Prof. Molenkamp (Geotechniek TU Delft) was eveneens hiervoor aangeschreven. In 
het begeleidend schrijven werd nog vermeld dat niet verschijnen strafbaar was. 

Samen met een collega heb ik op de plaats delict onderzoek gedaan.  
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Molenkamp deed hetzelfde en beiden kwamen we met een gelijkluidende verklaring 
op de vragen van het parket. Om kort te gaan, de verdachte werd schuldig bevonden 
en verdween voor minimaal 15 jaar achter slot en grendel. Niet lang daarna verscheen 
er in de serie boekjes van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid “Gerede Twijfel” (in 2012 
gedramatiseerd voor een gelijknamige tv-serie, overigens een kopie van de Zweedse 
krimiserie Oskyldigt Dömd uit 2008), onder redactie van Prof. Dr. Peter van Koppen, 
rechtspsycholoog, het deeltje “De Moddermoord”. Het verschijnen hiervan was mij 
volkomen ontgaan, tot ik later een lunchpraatje aan het voorbereiden was over dit 
interessante project. Lezing van het boekje onthulde een nogal negatief oordeel over 
de rol die ik en Molenkamp bij de totstandkoming van het vonnis hadden gehad. En 
dit zonder de minste wederhoor door de dames en heren van de VU. Hoewel de zaak 
genoeg dramatische inhoud had voor de genoemde tv-serie heeft deze het niet 
gehaald. Ik vermoed dat men inzag dat de analyse van de VU op zijn zachtst gezegd 
niet heel sterk was. 

De Climate Proof Areas werkgroep, juni 2010 op een Zweedse gneiss 
 
Voorafgaand aan mijn afscheid van Deltares is mij vaak gevraagd waarom Hetty en ik 
besloten hadden om na mijn pensioen in Zweden te gaan wonen, zonder dat we 
voordien affiniteit met het land hadden en blijkbaar honkvast in ons eerst gekochte 
huis zijn blijven wonen. In mijn afscheidspraatje heb ik daar 3 redenen voor 
aangegeven, in het midden latend welke de doorslag heeft gegeven: 
 

1. Tijdens een internationaal klimaatadaptatieproject met en in Zweden waren 
mij bij de lokale makelaar de betaalbare en mooie locaties opgevallen. 

2. Rust, ruimte, zuivere lucht, seizoenen (gegarandeerde schaatsmogelijkheid), 
natuur. 

3. Een kleine rekensom leert dat de verdachte in de Moddermoord mogelijk 
rond mijn pensionering vrijkomt. Iedere zichzelf respecterende Zweed heeft 
een wapenvergunning en een dubbelloops. 

Na het corona- en stikstofgekrakeel in Nederland kies ik voor 2,  ….voorlopig. 
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NIEK VAN OOYEN 
 
Volledige naam:   Niek (Nick) van Ooyen 
Middelbare School: Libanon Lyceum Rotterdam 
Afgestudeerd:  1979, petrologie 
Burgerlijke staat:  Hertrouwd (2002) met Iris 
Nakomelingen:  2 (bonus) dochters, 7 (bonus) kleinkinderen 
Woonplaats:  Bors de Montmoreau, Frankrijk 
 

  1974          2021 
 
Werkkringen: 1979-2010 Royal Dutch Shell- Geoloog 
  2010-2011 Hess Corporation– Geoscience advisor 
  2012-2015 Sasol E&P International – Exploration lead 
  2015-2019 Dyas – Exploration lead 
  2019-2021 OneDyas – Norway lead 
  2021- ……..  Consultant 
 
Hobby’s: Oppassen op kleinkinderen, golf, fietsen, reizen, kamperen, 

tuinieren, wijn proeven en alcohol stoken. 

 

 
Haute cuisine in Frankrijk; familie en vrienden zijn altijd welkom 
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Na 31 zeer afwisselende en prettige Shell jaren heb ik nog 10 jaar voor diverse 
bedrijven gewerkt in Londen, Zuid-Afrika en Noorwegen. In 2001 hebben wij een 
vakantiehuis gekocht in Frankrijk, waar wij in 2010 permanent zijn gaan wonen. In 
2002 ben ik hertrouwd en beleef nu zeer veel plezier aan onze “extended family”, die 
tot in Suriname en Curaçao reikt. In Nederland hebben wij een appartement in de 
bossen bij Zeist, waar we gedurende de winterperiode meestal verblijven.  
 
In Frankrijk wonen wij in een uitgebreid wijngebied en samen met de regelmatige 
visite die we krijgen hebben we al vele glaasjes gefermenteerde druivensap genuttigd. 
Het leven heeft ons zeer veel toegelachen en ondanks de onvermijdelijke 
tegenslagen, die bij het leven horen, kan ik tot dusver terugblikken op een fantastisch 
leven. Wat ik wel jammer vind is dat ik weinig contact heb gehouden met mijn 
jaargenoten en er zijn talloze excuses aan te voeren, maar uiteindelijk is het een 
kwestie van prioriteiten stellen. Ik hoop daar in de herfst van mijn leven nog iets aan 
te doen en verheug me op de reünie! 
 

 
1975 – Pelikaanhof 169 – Niek en Bep, de nieuwe bewoonster van Berts kamer.  
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CEES PASSCHIER 
 
Naam:    Cees Passchier 
Bijnaam:   de Vale Pasgier 
Middelbare School: Chr. Lyceum Apeldoorn 
Afgestudeerd:  1978, structurele geologie, sedimentologie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1984) met Trudy 
Voorkomelingen : Vader, Moeder 
Nakomelingen:  2 jongens 
Woonplaats:  Zotzenheim (bij Grolsheim (bij Bingen (bij Mainz (D) 

 

  1975          2021  
 
Werkkringen: 1979-1982 Promotie - Universiteit van Amsterdam  
  1982-1984 Research Demonstrator - Univ. Swansea (UK) 
  1984-1993 Univ. Docent - Universiteit Utrecht  
  1993-2019 Hoogleraar Tektonophysiek - Univ Mainz (D) 
  2019-…...    Research Professor Geoarcheologie - Mainz (D) 
 
Hobby’s:  Oceaanzeilen, Romeinse ruïnes bezoeken, met 4x4 in  
  woestijnen rommelen, verhalen vertellen, vogels en planten  
  determineren 
 

 
Na mijn studie ben ik in de Universitaire wereld gebleven, in hoofdzaak omdat ik het 
te spannend vond bij een bedrijf te gaan werken waar je voor moeilijke en kostbare 
problemen verantwoordelijk bent - aan de Universiteit kon en kun je aanrommelen 
en min of meer doen wat je wilt, onder het juk van administratie en reorganisaties, 
dat wel... Na een promotie in de Pyreneeën ben ik Swansea geland als "research 
demonstrator", wat heel veel onderwijs betekende in vreemde onderwerpen 
(paleobotanie, kristallografie...) en arctisch veldwerk met onderkoelde (letterlijk) 
studenten bij Cape Wrath. Toen Henk Zwart na verhuizing uit Leiden staf te kort 
kwam op zijn nieuwe afdeling in Utrecht, dacht hij aan mij, en na een tijdelijk contract 
werd ik daar Universitair Docent, weer met veel studentenveldwerk in de Alpen en 
Pyreneeën, en eigen veldwerk in Australië en Antarctica. Vanaf 1993 ben ik in Mainz 
aan de Universiteit, en woon al die tijd tevreden in een klein dorp in de heuvels met 7 
wijnhuizen. Tot mijn verassing is een van mijn zoons ook geologie gaan studeren, en 
werkt nu bij een geologische firma in Duitsland. Wij gaan nog steeds veel naar Italië 
op vakantie in de buurt van mijn oude veldwerkgebied in Pont-Saint-Martin, en in 
Namibië, waar ik meer dan 20 jaar veldwerk gedaan heb. 
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Mijn hele carrière had ik de naam regen te brengen bij veldwerk, met 
indrukwekkende staaltjes: na een mogelijke eerste manifestatie in 1973 in Montalban 
volgden eindeloos veel verregende trips in de Alpen en Pyreneeën, tot zelfs in 
Australië, waar ik na het veroorzaken van zware regen na lange droogte overal op de 
barbecue gevraagd werd ("waar is de regenmaker?"). Door deze "afwijking" ben ik 
voor mijn eigen onderzoek in woestijnen gaan werken, in Australië, Namibië, Egypte, 
Saudi-Arabië, Jordanië en de Algerijnse Sahara - dat hielp - meestal zonnig weer. Ik 
ben sinds een jaar of tien gaan zeezeilen, meestal "deliveries" of crewing op 
oceaantochten - oceanen zijn als woestijnen, lekker rustig en weinig regen. De 
afgelopen 15 jaar ben ik ook langzaam van de geologie naar de (Romeinse) 
archeologie overgestapt met werk aan antieke aquaducten en watermolens. Ik voel 
mij daarbij wel schuldig dat ik de bestaande verwarring tussen geologen en 
archeologen nog groter maak. Het contact met jaargenoten was een beetje weggezakt, 
maar ik ben Leiden niet vergeten door contacten met Nout, met de LGV en werk met 
Rudolph Trouw. Ik hoop iedereen snel weer te zien om oude herinneringen op te 
halen.  
 

 
(Arch)geoloog in het veld 
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KOOS PIPPING 
 
Volledige naam:   Jacobus Cornelis Pieter Pipping 
Geboortedatum:  07-05-1954 te Oud-Vossemeer (Zeeland) 
Middelbare School: 1972, Rijks HBS te Bergen op Zoom 
Doctoraal:  1980, sedimentologie en structurele geologie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1980) met Liesbeth Harderwijk 
Nakomelingen:  3 dochters: Josephine (1986), Simone (1987), Heleen (1991), 3 

kleinkinderen 
Woonplaats:  Assen (Drenthe) 
 

  1972     2021   
 
Werkkringen: 1980-1980 Shell, Den Haag: Opleiding 
  1981-1982 NAM, Assen: Wellsite Petroleum Engineer 

1982-1993 NAM, Assen: geoloog, petrofysicus 
  1993-1997 Shell Sarawak, Miri (Maleisië): productie geoloog 
  1987-2000 NAM, Schoonebeek: productie geoloog 
  2000-2008 NAM, Assen: geoloog o.a. Groningen en 

Schoonebeek 
  2008-2010 Shell, Rijswijk: Training Lead Productie Geologie 
  2010-2020  Wintershall, Rijswijk: reservoir modelling team  

lead 
2013-2020 Wintershall Dea: reservoir modelling discipline 

lead 
  2020-……… Gepensioneerd geoloog; actief Hereboer 
 
 
Vrijw.werk: Af en toe oppassen op kleinkinderen (3) in Zeist 
  Activiteiten Commissie Herenboeren Hof van Rhee 
  Help de Boer Commissie Herenboeren Hof van Rhee 
  Actief lid van de Fietsersbond afdeling Assen 
   
 
Hobby’s: Golfen, wandelen, fietsen, tuinieren, fotograferen, geologie-

excursies, voorzitter beleggingsclub Breeduit, kunstgeschiedenis 
(leesclub) 

 
Na 40 jaar met veel plezier als geoloog gewerkt te hebben ben ik in September 2021 
met pensioen gegaan. De eerste 30 jaar heb ik bij Shell (Assen, Sarawak en Rijswijk) 
gewerkt en daarna, tot aan mijn AOW-leeftijd, nog 10 jaar bij Wintershall (een 
onderdeel van het Duitse BASF) in Rijswijk. De jaren 80 waren erg leuk om in de olie-
industrie te werken omdat de business alleen maar groeide. Bij de NAM was er een 
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enorme activiteit met seismiek schieten en putten boren. Op het hoogtepunt waren 
er alleen al bij NAM 12 drilling rigs en 5 workover rigs actief. Heel wat anders dan aan 
het eind van mijn carrière toen er nauwelijks nog geboord werd in Nederland. Ik 
vond dat wel jammer voor de jongere collega’s die zodoende niet veel meemaakten 
en voornamelijk bezig waren met plannen maken die in de kast verdwenen.  
 
Heel wat jaargenoten zijn ook bij Shell aan het werk gegaan: Arie Vreeken, Meindert 
de Ruiter, Jaap Copper, Joop Witte, Gerald van der Sluijs, Ferry Guit, Nick van Ooijen, 
Peter Diepenveen; Nout den Boer en Paul Stokman bij NAM.  Met sommigen heb ik 
veel contact en anderen ben ik nauwelijks tegengekomen in al die Shell jaren. Bij 
Wintershall kwam ik later Arie Vreeken weer tegen. Met Arie heb ik tijdens de studie 
al veel opgetrokken en zaten we samen in 1974 in Cremenes (Cantabrië).  

 
1974 Kamp Cremenes: scheertijd 
 
Ik heb tijdens mijn werk aan vele leuke projecten gewerkt en ook de kans gekregen 
om samen te werken met universiteiten. Een van deze projecten was de Muschelkalk. 
In Nederland wordt gas geproduceerd uit de Onder-Muschelkalk in het De Wijk veld 
en uit de Boven-Muschelkalk in het Coevorden veld. Er was niet zo veel bekend over 
de geologie van deze velden en ik wist dat er in Duitsland veel Muschelkalk in 
groeves te zien is. In Nederland komt het alleen in Winterswijk aan de oppervlakte. 
Daarnaast waren er bij NAM enorm veel putten die door de Muschelkalk heen waren 
geboord, en waar geen aandacht aan was besteed. Ik heb toen contact gezocht met de 
universiteiten in Würzburg, waar ze veel van de Boven-Muschelkalk wisten en 
Tübingen waar ze de Lower Muschelkalk bestudeerden. Na een paar gezamenlijke 
excursies is er een promovendus Ravi Borkhataria van Professor Thomas Aigner uit 
Tübingen aan het werk gegaan om de gegevens uit de putten te bestuderen en te 
vergelijken met de Onder-Muschelkalk in de groeves rond Osnabruck. Het resultaat 
van de promotie is gepubliceerd in het AAPG-bulletin van 2006: “An unusual, muddy, 
epeiric carbonate reservoir: The Lower Muschelkalk (Middle Triassic) of the 
Netherlands”; Ravi Borkhataria, Thomas Aigner, Koos J. C. P. Pipping  
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OTTO PLAISIER 
 

 
 
Beste jaargenoten, 
 
Dat er na zoveel jaren een reünie georganiseerd wordt betekent vast dat er in 1972 
een bijzondere lichting geologen is gestart in Leiden. Voor mij was het dan ook een 
onvergetelijk periode al duurde de geologen pret voor mij slechts 1 jaar.  Enigszins 
verbaasd was ik wel toen Nout den Boer mij belde met het voornemen om een 
reünie te gaan organiseren 50 jaar na dato. Een mooi initiatief. 
 
In 1972 hoorde ik bij de eerste lichting geneeskunde studenten die werden uitgeloot 
maar ook bij de enige lichting die het jaar daarop automatisch geplaatst kon worden 
voor de geneeskundestudie. Dat werd pas duidelijk aan het einde van het jaar en het 
hele jaar heb ik beleeft als geoloog in wording. Toch gekozen voor de geneeskunde 
maar de ommezwaai heeft mij toen veel moeite gekost. Van 30-40 eerstejaars 
kleurrijke geologen naar 350 geneeskunde studenten, met allemaal gemiddeld een 8 
op hun eindlijst, en van Leiden naar Rotterdam wat een contrast. Tijdens het eerste 
college kreeg je te horen dat er een derde moest afvallen en na twee jaar studeren 
had je nog geen enkel zicht op het artsenvak. Bij geologie stond je al de eerste weken 
met je poten in de modder of beter, ploeterde je door de modder bij de 
kennismakingsexcursie naar Texel. Met heimwee ben ik dokter geworden en ik vraag 
mij nog regelmatig af hoe mijn leven gelopen zou zijn als ik geoloog geworden was.  
Daarom ben ik heel nieuwsgierig hoe het jullie is vergaan in het werkzame leven. 
 
Het oude gebouw op de Garenmarkt vlakbij het paleontologisch museum en het 
Kamerling Onnes lab had een geweldige sfeer met een mooie houten collegezaal en 
praktijkruimten met mooie bezienswaardige fossielen en mineralen. Een beetje Harry 
Potter sfeer. Koffiedrinken in een trapportaal waar iedereen welkom was. 
Voor wiskunde en scheikunde moesten we naar het Gorlaeus lab. een modern 
gebouw aan de andere kant van het spoor. Ik deed G4 en dat was met extra moeilijke 
wiskunde waar ik later overigens nooit meer iets aan gehad heb. Een zekere prof. 
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Claassen, die iedere student bij naam kende en ook precies wist welke cijfers hij/zij 
had gehaald, deelde persoonlijk de deeldiploma’s uit. 
 
Het mooiste van de studie waren natuurlijk de excursies waardoor je meteen met de 
praktijk te maken kreeg. Vreselijk veel gelachen met gein en ook ongein. “Wat missen 
we bij deze ontsluiting in vergelijking met de ontsluiting van vanochtend?”. “De 
koffietent” riep er dan iemand. Kroegavonden die tot hilarische confrontaties met de 
plaatselijke jeugd leiden. Zo herinner ik mij een avond die eindigde in een opstootje 
met de Limburgse jeugd in Gulpen. En wat te denken van die avond in het Spaanse 
Montalban waar de lokale bioscoop bezocht werd door de geologen. Een gevoelige 
film over het trieste leven van lepra patiënten. De bioscoopbezoekers waren onder 
de indruk van de droefenis en lieten soms een traantje. De geologen waren minder 
onder de indruk en waren vooral dorstig. Het werd steeds luidruchtiger op de 
achterste rijen van de bioscoopzaal die het dichts bij de bar waren en dus bevolkt 
werden door lichting 1972. Totdat op het filmdoek de projectie van de weelderige 
haardos van Fred Jaggie verscheen die op het podium was geklommen en een 
donderpreek begon af te steken “Zwavel en donder komen over u, er is hoop maar……. 
niet voor u !!. Verstoord keek het publiek op en werd het de bewaking toch te gortig 
om vervolgens de hele geologen meute de bioscoop uit te zetten. 
  
Enkele dagen later was er een mooie excursie naar een kolenmijn bij het stadje 
Utrillas onder begeleiding van Peter Westbroek. Zingend in de Citroen HY met Peter 
achter het stuur gingen we op weg. Behalve geologisch interessant was het vooral de 
sociale structuur waarin er gewerkt werd waar Peter ons op wilde wijzen. Ezeltjes 
onder de grond die karretjes op rails moesten voorttrekken en kleding die je te leen 
kreeg en die na de excursie gitzwart was geworden. Nee, geen mondkapjes natuurlijk. 
Verplichte nering in de winkel van de mijn en lage verdiensten voor de mijnwerkers. 
Franco was nog aan het bewind en Spaanse sinaasappels werden geboycot in 
Nederland. Tot laat In de avond waren er mooie gesprekken met Peter over de 
dialectiek en de wortels van de SP die pas eindigden toen het café sloot.  
 
Ik heb prachtige herinneringen aan dat jaar en aan die mooie studie. Toch heb ik geen 
spijt gehad van mij overstap naar geneeskunde. Na mijn artsexamen ben ik tropenarts 
geworden en heb een aantal jaren een bush ziekenhuisje in Benin geleid. Samen met 
mijn vrouw en kinderen in primitieve omstandigheden gewerkt en gewoond maar 
wel een fantastische tijd gehad. Terug in Nederland ben ik huisarts geworden en later 
in de geriatrie gaan werken tot mijn pensioen anderhalf jaar geleden. 
 
Ik ben nog steeds actief als arts in verpleeghuizen en doe nog werk voor de GGD 
zolang de Corona de kop op blijft steken. Graag ga ik de bergen in voor stevige 
tochten en beklimmingen dan beleef ik toch weer de geologie al is het op 
amateuristische wijze. Wanneer een van jullie een mooie excursie weet hou ik mij 
aanbevolen. 
 
Het gaat jullie goed en ik kijk uit naar de reünie in september. 
 
Vriendelijk groeten: 
Otto Plaisier 
Heiderik 1  
5427 LD Boekel 
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MICHIEL TEN RAA 
 

Na te hebben getwijfeld tussen Italiaans en geologie koos ik voor het 
laatste. Maar een echte geoloog bleek toch niet in mij te zitten.  
Wat me tijdens de studie misschien nog het meest beviel, was het 
(achteraf beschouwd niet al te best) vertalen van een Duits boek over 
woestijnvorming, in opdracht van geofysicus Jan Velterop, die bij 
Elsevier werkte. 

 
Mijn eerste postdoctorale stap zette ik onder leiding van een vriendin die Spaans 
studeerde en een stage had gedaan in Mexico. Zij bracht me binnen bij het Instituto 
Nacional de Recursos Bióticos in Xalapa, Veracruz, waar ik onderzoek kon doen naar 
bodemerosie op de helling van een dode vulkaan.  
 
Dat had niets te maken met geologie, maar in Mexico doet zoiets er niet toe en de 
ambassade in Den Haag zou wel een stagebeurs regelen: een geoloog verwelkomden 
ze graag, dat was tenminste niet zo'n pottenkijker als een socioloog of antropoloog. 
(Een inwoner van Crémenes zei ons iets dergelijks toen hij hoorde wat voor veldwerk 
we gingen doen.) 
 
Een week voor ik naar Mexico zou vliegen moest ik mijn scriptie verdedigen. En toen 
ging het bijna mis. Bij sedimentologie vielen de medewerkers over elkaar heen, er 
was geen hoogleraar, de veldwerkbegeleiding was summier geweest en mijn scriptie 
werd nauwelijks door iemand bekritiseerd. Tot tijdens de verdediging ervan. 
 
In mijn veldwerkgebied lag de door Catalaanse nationalisten vereerde berg 
Puigsacalm, met op de top een logboek waarin luid werd geroepen om de afscheiding 
van Catalonië van Spanje. Ik suggereerde in de inleiding van mijn scriptie dat ik het 
daar wel mee eens was. Dat was een onbenullige opmerking die niet thuishoorde in 
wat een proeve van wetenschappelijkheid zou moeten zijn. En dat werd me 
ingepeperd.  
 
Na de zitting duurde het wachten op de gang vol vrienden en familie onheilspellend 
lang. Maar toen de commissie me uiteindelijk binnenriep, kwam het verlossende 
woord eruit. Ik kon naar Mexico vertrekken, gewapend met een overzichtsartikel 
over het meten van bodemerosie. 
 
Mijn onderzoek stelde natuurlijk niets voor, en na een tweede jaar in Mexico 
ontspannener dingen te hebben gedaan, ging ik terug naar Nederland, naar 
Amsterdam, om het uitgeversvak in te gaan (Kosmos, Reidel, Addison-Wesley), mijn 
grote liefde te vinden, een leuke dochter te krijgen, compagnon te worden van een 
uitgeverij (Academic Service) en uiteindelijk een eigen kleine uitgeverij op te richten 
(Nieuwezijds). 
 
Na de studie leerde ik van iemand een wijze les: het doet er niet toe wat je studeert 
maar bij wie je studeert.  
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Ik moest denken aan een doctoraaltentamen bij Professor den Tex, ouderwets 
mondeling, op de Garenmarkt, niet thuis bij de open haard maar wel gezeten in luie 
stoelen. Op allerlei vragen had ik net niet het juiste antwoord en Den Tex legde me 
van alles uit. Ik had het verplichte boek geheel gelezen en de klok horen luiden, maar 
kreeg nu vooral college. Toen hij me een zeven gaf vroeg ik verbaasd: 'Zo hoog? Ik 
begreep van alles net niet.' Waarop Den Tex zei: 'Maar nu wel.'  
Den Tex maakte grote indruk op me. Had ik beter bij hem kunnen afstuderen? En de 
uitdagingen van veldwerk op het Baltisch schild voor lief moeten nemen? 
Het leven is een pijpkaneel. 
 
Jaap Copper is de enige van ons jaar met wie ik contact heb gehouden. Ik zie ernaar 
uit om deze zomer op de reünie zoveel andere jaargenoten weer te zien. 
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FRANS DE REUVER  
 
Volledige naam:   Franciscus Josephus Maria de Reuver 
Geboortedatum:  21-06-1955  
Middelbare School: 1972 HBS-B Sint Franciscus College Rotterdam 
Doctoraal:  1981, sedimentologie, petrologie 
Burgerlijke staat:  Hertrouwd (2013) met Esther Zwartepoorte 
Nakomelingen:  1 dochter: Sophie (1998), 1 kleinzoon: Abel (2016) 
Woonplaats:  Voorhout 
 

 
1975: Fred, Frans, Randy en Cees bij dispuut Hephaistos 
 

Met vallen en opstaan… 
Ik kan er nog steeds niet helemaal aan, maar het schijnt toch zo te zijn. Vijftig jaar 
geleden ontmoetten wij elkaar voor het eerst op de Garenmarkt. Ik kan mij de 
raadgeving van de heren Marc Budding en Bruce Stevens nog herinneren in één van 
onze eerste practica: “Heren, kijk je buurman maar eens goed aan. Eén van jullie 
tweeën zal na afstuderen een baan in de geologie vinden, de ander niet”. Heel 
bemoedigend, maar niet geheel bezijden de waarheid. 
 
Zoals sommigen van jullie weten, heb ik het afstuderen wat weten uit te stellen. Niet 
vanwege de voornoemde goede raad, maar omdat ik de neiging had om de focus van 
tijd tot tijd te verliezen en mij over te geven aan mijn toenmalige passie van het 
wedstrijdschaatsen. Uiteindelijk was het in september 1981 zover en 3 weken later zat 
ik in het vliegtuig naar Calgary omdat ik gehoord had dat daar geologen nodig waren. 
Bovendien was het daar in de winter goed koud, zodat ik ook voor mijn passie 
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mogelijkheden zag. Ik kwam aan kort na de invoering van nieuwe energiewetgeving, 
waardoor de industrie in een eerste slump terechtgekomen was. Met precies één job 
offer kwam ik terug in Nederland en kon ik mijn emigratie in gang zetten. In maart 
1982 kwam ik in Calgary aan en mocht ik een paar weken in het appartement van 
Peter Aukes verblijven die net naar Nederland was vertrokken om met zijn Noortje in 
het huwelijk te treden. Ik moest natuurlijk wel zorgen dat ik weg was als het 
liefdespaar terugkwam! Zo geschiedde. 
 
Canada was een groot avontuur in meerdere opzichten. Alhoewel het door enkele 
(deels door mij zelf veroorzaakte) tegenslagen na 8 jaar tot mijn terugkeer in 
Nederland leidde, kijk ik toch met enige weemoed terug op die periode. Ik heb een 
aantal jaren als reservoirgeoloog bij een gastransmissiebedrijf gewerkt. In de 
tussentijd moest er ook getraind worden als actief schaatser en wielrenner, wat 
enigszins moeilijk te combineren is met een professionele loopbaan. Wel leuk, maar 
misschien niet geheel nuttig. Samen met Peter Aukes heb ik ijsbanen staan opspuiten 
bij -30°. Wedstijden werden geschaatst in plaatsen als Saskatoon - Saskatchewan, 
Fort St. John of Dawson Creek in British Columbia, Butte in Montana; vaak 600 – 
1000km rijden enkele reis voor een weekendcompetitie. Na het verliezen van mijn 
baan in de tijd dat door liberalisatie van de gasmarkten de gasprijzen instortten (de 
olieprijs was al gedaald van $36 naar $9), heb ik het nog een tijd volgehouden met het 
oprichten van een schaatswinkel, de organisatie van de tijdwaarneming van het de 
wedstrijdschaatsonderdelen tijdens de Olympische Spelen van 1988 en een 
zomeraanstelling als veldgeoloog op de Canadese toendra op zoek naar 
Precambrische goudplacers. Uiteindelijk allemaal niet genoeg om het hoofd boven 
water te houden. Ik had ook wel wat last van cultuurschok. Ondanks dat Canadezen 
en Nederlanders qua uiterlijk op elkaar lijken, zijn er toch wel behoorlijke verschillen 
in sociaal en cultureel opzicht. Ik ben daar maar matig goed mee omgegaan. Ik heb 
door die ervaring ook veel meer begrip gekregen voor de arbeidsmigranten die naar 
Nederland zijn gekomen en die veel grotere cultuurverschillen moeten zien te 
overbruggen. 
 
Ik kon in 1990 terugkeren naar Nederland middels een baan als mudlogger bij het 
Franse bedrijf Geoservices, die veel contracten had lopen in het Engelse deel van de 
Noordzee. Alweer een bijzondere ervaring, die ik echter na 1½ jaar achter me liet, 
omdat het 2 weken-op, 2 weken-af schema (soms 3 weken op, 1 week af) mij zwaar 
viel omdat het me belemmerde in het opbouwen van een nieuw sociaal leven in 
Nederland. Ik kon bij GAPS Nederland (later overgegaan in PanTerra Geoconsultants) 
aan de slag als sedimentoloog. Het was zwoegen op kernbeschrijvingsrapporten die 
onder forse commerciële druk vervaardigd moesten worden. Als ADD-er (Attention 
Deficiency Disorder – waar ik mij toen nog niet van bewust was) had ik best wel 
moeite met deadlines (en nog steeds…) en na 8 jaar toch enigszins ongelukkig zijn 
besloot ik tot een nieuwe loopbaanverandering in de IT (het jaar was 2000 en 
iedereen was onder de indruk van het millenniumprobleem wat later nauwelijks 
bleek te bestaan, maar er wel voor zorgde dat er een grote vraag naar IT-ers was).  
 
Ik heb 7 jaar voor een grote Nederlandse bank gewerkt waar ik met plezier gewerkt 
heb en ook voldoende waardering van mijn collega’s en leidinggevenden heb 
ervaren. Desondanks bleef de geologie trekken en in 2007 kon ik terugkeren naar 
mijn vorige werkgever, wiens bedrijf flink gegroeid was in de periode dat de olieprijs 
van minder dan $20/bbl naar boven de $100 gestegen was, als manager van een 8-tal 
geologen die zich bezighielden met reservoirkarakterisatie. Na 4 jaar waarin mijn 
afdeling een flinke omzetgroei vertoond had, maar waarvoor ik nauwelijks erkenning 
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kreeg, vond ik het welletjes en ben ik als zelfstandig consultant in borehole image log 
interpretatie verdergegaan (Montsec Geoscience). In de eerste jaren had ik veel werk 
wat met de verschillende crises (zoals de kredietcrisis, corona en ik mis er geloof ik 
nog een) allengs minder werd en een correlatie vertoonde met de dalende 
olieprijzen. Echter net toen ik mijn eerste AOW-uitkering ontving, kwamen de eerste 
opdrachten sinds een tijd weer binnen en ik hoop dat het nog een tijdje zo blijft! 
 
Op het persoonlijk vlak is het ook wat onrustig geweest. Na mijn terugkeer in 
Nederland ben ik een tijd getrouwd geweest en ben ik vader geworden van Sophie, 
die inmiddels 24 jaar is en moeder van een zoon. Toen zij 3 jaar oud was ben ik van 
haar moeder gescheiden en een tijd alleenstaand geweest. In 2007 heb ik Esther 
leren kennen waarmee ik inmiddels 9 jaar mee getrouwd ben en mij heel gelukkig 
voel.  
 
Ik heb mij altijd afgevraagd, waarom mijn leven bij tijd en wijle niet van een leien 
dakje ging. Zowel op het persoonlijke als het professionele vlak is het af en toe niet 
makkelijk geweest en ik keek soms met enige jaloezie naar de levens van vrienden of 
kennissen die ogenschijnlijk moeiteloos verliepen. Het heeft tot perioden van 
somberheid geleid; iets waar ik achteraf gezien al sinds mijn adolescentie last van heb 
gehad. Vooral mijn terugkeer naar Nederland heb ik als een verlies ervaren, maar ik 
weet niet of ik het in Canada gered had. In de tijd dat de crisis daar het hardst 
toesloeg stond er een foto in een van de kranten van een geoloog die achter een 
winkelwagentje langs de snelweg blikjes aan het verzamelen was voor statiegeld. 
Soms vraag ik mij af of dat mij ook had kunnen overkomen als ik gebleven was. 
 
 
 
 

  
Frans 2022               Frans en Esther 2022 
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MEINDERT DE RUITER  
 
Volledige naam:  Gerrit Willem Meindert de Ruiter 
Geboortedatum:  30-12-1951 te ’s Gravenhage 
Middelbare School: Rembrandt Lyceum te Leiden 
Doctoraal:  1979, Structurele Geologie 
Burgerlijke Staat:  Gescheiden (1986) 
Nakomelingen:  1 M (Famke) en 1 J (Maurits)  
   plus 6 kleinkinderen (3m/3j) 
Woonplaats  Scheveningen (Den Haag) 
 

      1972        2019 
Werkkringen:  
1979 – 1961 SIPM   – Seismic Interpreter China team 
1981 – 1984 Shell Expro UK  – Seismic Interpreter W Offshore 
1985 – 1989 Shell Nigeria - Seismic Interpreter W Delta 
1989 – 1992 PDO Oman - TL Exploratie Centraal Oman 
1992 – 1994 SIPM  - Regio coördinator Z-Amerika 
1994 – 1995 KSEPL  - TL Sequence Stratigraphy 
1995 – 2003 NAM  - TL Prod Geology Offshore 
    - TL New Business Offshore 
    - Operation Manager Offshore 
    - Asset Manager Offshore Noord 
2008 – 2018 Shamaran BV - Director 
2008 -   Lundin Energy - Director 
2010 – 2019 Int. Petr. Corp - Director 
2010 -   Africa Oil BV - Director 
2019 -  Petrovida BV - Director 
2020 -  Lundin GE BV - Director 
2021 -  Lundin Mergerco - Director 
 
Vrijwilligers Werk:  
Voorzitter Geologen en Mijnbouwers tafel Sociëteit De Witte 
Voorzitter VVE Kurhaus Zuid 
Eregast Crazy Piano’s 
Drost Drents Museum 
 
Hobby’s:  
Reizen, Geologie, Lange afstand fietsen, kunst en diverse verzamelingen. 
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Na een carrière van 25 jaar bij Shell waarin ik werkzaam ben geweest in het volledige 
spectrum van E&P banen en in vele landen moest ik noodgedwongen in 2003 met 
pensioen, invaliditeitspensioen wel te verstaan. Ouderdomspensioen volgde in 2011. 
Mijn ogen hadden het begeven. Ik had een ernstige vorm van Macula Degeneratie. 
Mijn zicht was gereduceerd tot 25%. Dit gebeurt in enkele minuten. Dus wel een 
moment om je leven te herijken. Oorzaak is waarschijnlijk een combinatie van 
genetische aanleg en het 5 jaar lang slikken van Paludrine pillen in Nigeria. Dat was 
geen gemakkelijke tijd, maar er was onverwacht toch ook een positieve kant. Shell, als 
goed werkgever, zorgde voor een continue cashflow en ik kreeg alle tijd nieuwe 
interesses te ontwikkelen. Ik ben veel gaan reizen. Mijn mooiste reis tot nu toe is een 
reis rond de wereld in 86 dagen zonder vluchten, dus alleen tram, trein, bus of boot. 
Is niet helemaal gelukt. Bij de Beringstraat en bij Groenland moest er toch een lokale 
airline aan te pas komen. Maar toch, een top reis. Verder verheug ik me op een reis 
die ik deze winter ga maken naar Patagonië, Falklands, Antarctica en Paaseiland. Ook 
ben ik me veel met kunst gaan bemoeien en lange afstand fietsen. Tot nu toe 5 grote 
tochten gemaakt, de langste naar St Petersburg en de mooiste naar Constanta aan de 
Zwarte Zee. Rondje Noordzee staat nog op het programma. 
 

 Roemenië – fietstocht langs de Limes 
                               
Na enige jaren pensioen werd ik door Lundin Nederland BV gevraagd of ik technisch 
adviseur wilde worden. Vervolgens volgde in 2008 of ik director wilde worden van 
Lundin Petroleum BV. Een leuke kans, toch weer een beetje actief in het oliewereldje, 
maar volledig parttime en in eigen tijd. Toen mijn naam eenmaal bekend was volgden 
er meer verzoeken/aanbiedingen. Ben op deze manier betrokken of betrokken 
geweest met de E&P wereld in Noorwegen, Malaysia, Canada, Irak, Kenia en Nigeria. 
 
Het privéleven heeft ook een onstuimige periode gekend. In 1986 ben ik van Renée, 
de meesten van jullie zullen haar nog wel herinneren uit onze Leidse tijd, gescheiden. 
Hierna volgde een tijd van amoureuze omzwervingen die echter nooit in een tweede 
huwelijk hebben geresulteerd. Beter is het verlopen met mijn opa worden. Inmiddels 
6 kleinkinderen waarvan de oudste 9 is. Dus mijn kinderen zijn productief op dit 
gebied. Ik geniet erg van al die kids, alleen als je er zoveel in zo’n korte tijd krijgt 
vergeet je de namen wel eens in het begin en de verjaardagen. Dat echter heb ik nu 
volledig onder controle.  
 
Van mijn jaargenoten heb ik goed contact met Nout en kerstkaart contact of iets meer 
met Ger, Joop, Nick, Koos en Arie. Daarnaast ben ik actief lid van de LGV. Geniet ieder 
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jaar van de Dies en de voorjaars- en najaarsexcursie. Deze club doet goed werk en 
wordt slechts door minder dan de helft van de oud LGV-ers financieel ondersteund. 
Dus het is zeer waarschijnlijk dat er ook in ons jaar zulke zondaars zitten. Laat deze 
reünie voor een ommekeer zorgen in je leven. Fouten uit het verleden kunnen altijd 
weer hersteld worden. Legaten zijn ook meer dan welkom. Het 
bankrekeningnummer is: NL 68 ABNA 0566 4204 57 t.n.v. quaestor LGV. 
 

  Ik houd van kunst 1 
 

 Ik houd van kunst 2 
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GERALD VAN DER SLUIJS  
 
Naam:    Gerald van der Sluijs 
Middelbare School:  HBS-B, Leiden 
Afgestudeerd:  1981, paleontologie 
Burgerlijke staat:  getrouwd met Pauline 
Nakomelingen:   twee zoons Dennis en Sander, beiden geboren in Brunei 
Woonplaats:   Rolde, Drenthe 
 

 
 
1980: Met Pauline en Margriet Nip, en fotograferende Paul van Maren. Op weg naar Cistierna 
 
Werkzaam leven 
1975-1980 aardrijkskunde leraar Rembrandt Lyceum, Visser ‘t Hooft en Louise de 
Coligny Leiden  
1981-1986 Brunei Shell Petroleum. Als geoloog gerekruteerd, maar werkzaam binnen 
well engineering 
1986-1990 NAM Assen diverse banen binnen drilling engineering 
1990-1995 Shell Oman. Drilling training development en personeelszaken 
1996-1997 Shell Nigeria Head of technical Support Drilling 
1997-2002 NAM Assen head business support 
Vanaf 2002 Vervroegd pensioen 
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Veldwerk Cistierna, Gerald en Theo Krans 
 

 
Dit is de snor na ruim twintig jaar pensioen 

 
Na mijn kandidaatsexamen heb ik bijna 5 jaar in Leiden op verschillende middelbare 
scholen als aardrijkskundeleraar gewerkt om mijn studie te kunnen bekostigen. Dus 
ben ik na een behoorlijk uitgelopen studie pas in 1981 als één van de laatsten in 
Leiden afgestudeerd. In ditzelfde jaar getrouwd, aangenomen bij Shell en naar Brunei 
vertrokken voor mijn eerste posting bij Shell.  Pauline werkte tot dat moment bij Shell 
in Den Haag en heeft haar baan toen opgezegd. In de 4 jaar op Borneo zijn onze zoons 
Dennis en Sander geboren. Bij de volgende posting in Drenthe hebben we na twee 
jaar een boerderij gehuurd te hebben, ons eigen huis gebouwd in het piepkleine 
Anderen (toen nog een vrijwel 100% boerengemeenschap van ongeveer 200 
mensen). Na omzwervingen in Oman en Nigeria in 1996 opnieuw naar Drenthe, waar 
we ons eigen huis gelukkig nog hadden gehouden. In 2002 kreeg ik de mogelijkheid 
om met vervroegd pensioen te gaan en deze kans heb ik met beide handen 
aangegrepen. Het alternatief was n.l. Kazachstan. Ik ben de eerste 10 jaar huisman 
geweest, want Pauline is gaan werken bij onze gemeente als webmanager. In 2010 
hebben we ons huis verkocht en zijn we permanent naar Spanje vertrokken en zijn 
daar tot 2015 gebleven. Nederland trok toch wel weer behoorlijk en we konden in 
Rolde een leuk huis aan de Kerkbrink kopen. Ondertussen hebben we twee 
kleinzoons (van Dennis). Ik heb de laatste twintig jaar enorm genoten van mijn vrije 
tijd en heb me veel beziggehouden met klussen en verbouwingen en heb me geen 
moment verveeld. 
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WIM VAN SOEST  
 
Volledige naam:   Willem Jan Sebastiaan van Soest 
Geboortedatum:  12-06-1955 Rotterdam 
Middelbare School: St. Montfort College Rotterdam 
Doctoraal:  1980, Geologie, petrologie, ertskunde. 
Burgerlijke staat:  Getrouwd in 1991 met Maria de Schipper 
Nakomelingen:  2 zonen, Jan-Willem en Michiel 
Woonplaats:  Meliskerke (Zeeland) 
 

  1976   2019 
 
 
 
 
 
 
Werkkringen: 1979 zomerbaan lood-zink exploratie Billiton Expl. Ireland Ltd 
  1982-1984 Geologic BV Leiden Seismic Interpreter 
  1984-1990 Holland Sea Search Holding NV Den Haag Staff Geologist 
  1990 Command Petroleum Sydney Geophysicist  
  1990-1995 Clam (Marathon) Den Haag Senior Geophysicist 
  1995-2000 Amoco Houston & Den Haag Senior Geophysicist 
  2000-2007 BP Den Haag Senior Geophysicist 
  2007-2011 TAQA Energy Den Haag Senior Geophysicist 
  2011-2021 DANA Petroleum Den Haag Senior Geophysicist 
 
Hobby's: In de jaren '80 ben ik veel blijven fietsen in de zomer en schaatsen 

in de winter, net als in mijn studentenjaren.  Direct na mijn 
afstuderen ben ik enige tijd lid geweest van een wielrenvereniging 
in Puttershoek waar ik in de weekends wedstrijdjes reed. In de 
winters van 1985, '86, en '97 heb ik de laatste drie Elfstedentochten 
uitgereden, voor mij onvergetelijke evenementen.  
Naast sportieve recreatie heb ik me ook toegelegd op actieve 
muziekbeoefening.  
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Nadat ik mijn dienstplicht had vervuld bij de Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis 
Volkel als Battery Control Officer (radargeleid luchtafweer), vond ik mijn eerste vaste 
baan in Leiderdorp bij Geo-Logic BV van Jan Slegtenhorst. Lodewijk van Ogtrop en 
Roos Litjens werkten daar ook. Ik ging aan de slag als seismic interpreter en dit facet 
van mijn werkzaamheden als aardwetenschapper in de olie- en gasindustrie is 
uiteindelijk dominant gebleven gedurende mijn loopbaan. 
 

Vervolgens ging ik werken bij 
Holland Sea Search waar Nout 
den Boer reeds werkzaam was 
voor de Amerikaanse 
investeringen. Leuke gezamenlijke 
trips naar de USA. Na de 
overname van HSS door het 
Australische Command Petroleum 
kon ik deelnemen aan seismische 
acquisitie in SW Queensland, 
(outback). 

  
 In mijn vrije tijd speelde ik 

doedelzak bij een pipeband, een hobby die ik had opgepikt via Gordon Lister, hetgeen 
uiteindelijk culmineerde in optredens met jawel, Lee Towers en het Metropool orkest 
in een 8 dagen uitverkocht Ahoy, lachen en dikke pret.  
 
Daarna werkte ik bij CLAM, voornamelijk unitisatiewerk. Toen dit bedrijf zich 
terugtrok uit Nederland kon ik na enige tijd solliciteren weer aan de slag, ditmaal bij 
Amoco. 
 
Ik was inmiddels getrouwd en wij 
zijn toen voor enige tijd naar 
Houston verhuisd. Later werd de 
gehele Subsurface afdeling aldaar 
naar Nederland overgeplaatst om 
PiekGas bij Alkmaar en de grotere 
strategische gasopslag van het 
aardbevings-gevoelige 
Bergermeerveld te ontwikkelen. 
 
Ik had de doedelzak inmiddels 
geconserveerd en opgeborgen en 
een saxofoon aangeschaft. Ik heb 
daarna o.a. samen met Ger de Lange 
jarenlang in een oude stijl jazzorkest 
en tevens in een rock 'n’ roll 
coverband gespeeld. Mijn oudste 
zoon ging net als ik schaatsen en 
wielrennen en ik werd zijn begeleider 's-avonds en in de weekends naar allerlei 
wedstijden. Amoco werd overgenomen door BP en BP later weer door Taqa.  Omdat 
er nog maar weinig exploratieactiviteiten bij Taqa werden ontplooid, ben ik in 2011 
overgestapt naar Dana welk bedrijf juist was overgenomen door KNOC (Koreaanse 
overheid) met een veelbelovend werkprogramma in het vooruitzicht. Enfin, van de 
regen in de drup. Mijn oudste zoon had inmiddels een bedrijf opgezet met het 

     Vibroseis acquisitie bij Noccundra SW Queensland 

                           8 dagen in Ahoy 
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fabriceren van lichtgewicht velgen het assembleren van lichtgewicht wielrenfietsen. 
Ik heb daarin geïnvesteerd en had serieuze plannen om het bedrijf te komen 
versterken als het van de grond zou komen. Dat avontuur is helaas niet helemaal 
verlopen volgens plan. 
 

Ik ben blijven werken bij Dana 
tot verleden jaar. Ben met 
pensioen gegaan in oktober 
waarna Maria en ik naar een 
oud boerderijtje in Zeeland 
zijn verhuisd waar het ons 
uitstekend bevalt en we nog 
steeds een beetje aan het 
klussen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regelmatig contact heb ik 
gehouden met Ger de Lange, 
Frans de Reuver, Nout den 
Boer en Fred Jaggie.  
 
Oud Pelikaanhof-
huisgenoten Nick van Ooyen 
en Joop Witte zag ik wat 
minder vaak. Peter Diepeveen 
kwam ik nog wel eens tegen 
in Londen in de jaren '80 en 
'90. De andere jaargenoten 
heb ik een enkele maal 
teruggezien. 
 
 

 
 
Ik wens jullie allemaal het allerbeste. 
 
Wim 
 
  

                Fietsen op de Ventoux Aug  2015 

Wim, Michiel, Maria en Jan-Willem – Limerick Ierland juni 2017 
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HAROLD THOMAES 
Curriculum vitae 
 
Personalia 
Harold Thomaes, geboren 23 juli 1954 in Hoofdplaat. Sinds 1985 getrouwd met 
Marlou Boerbooms. Drie kinderen, vier kleinkinderen. Woonachtig geweest in 
achtereenvolgens Hoofdplaat, Leiden, Gent, Groningen, Sligo (Ierland), Ede, Gouda en 
sinds 1987 tot heden in Middelburg. 
 

      
1960    1973   2021 
 
Opleiding 
1966-1972:  HBS-B in Oostburg 
1972-1973:  Geologie in Leiden 
1973-1974:  Lichamelijke Opvoeding in Gent 
1974-1980:  Sociale Geografie, afstudeerrichting Economisch-Geografisch 

Onderzoek in Groningen 
 
Werk 
1980-1984 Economisch Technologisch Instituut in Rotterdam 
1985-1987 Nederlands Bureau voor Toerisme 
1987-1995 Provincie Zeeland; economisch onderzoek, verkeer en vervoer, 

management 
1995-2003 Directeur Veerdiensten over de Westerschelde 
2003-2007 Interim-management 
2008-2020 Docent Aardrijkskunde, diverse Luzac-vestigingen 
Vanaf 2020 Gepensioneerd 
 
 ‘Vrije tijd’ 
Taalliefhebber, tuinieren, koken, oppassen, kranten lezen, muziek maken, onderhoud 
en beheer Rijksmonument (tevens eigen woning), chroniqueur van de 
familiegeschiedenis, bestuurswerk Watersport- en voetbalvereniging(en), 
schouwburgbezoek, uiteten, sportliefhebber, Zeeuwse zaken, snooker, vakanties in 
Spanje bij onze dochter en haar gezin, praktiserend pensionado. 
 
 
  



 62 

Herinneringen aan Geologie en Leiden (1972/1973) 
 
Eén jaar heb ik met jullie de studie gedeeld. Mijn ‘actieve’ herinneringen zijn onder 
andere dat we met iets meer dan 30 eerstejaars waren. In de eerste bijeenkomst 
werd meteen het verhaal verteld van: ‘Zoveel eerstejaars hebben we nog nooit gehad. 
Kijk naar je buurman en voor tenminste één van jullie beiden zal geen plaats zijn op 
de arbeidsmarkt’. Ik vermoed dat de oliecrisis in 1973 meteen een flinke verbetering 
van de perspectieven op de arbeidsmarkt voor geologen bracht, maar toen was ik al 
gestopt en had ik inmiddels mijn draai elders gevonden.  
 
Met Ger en Koos vormden we het Zeeuwse Trio; Ger en ik uit Zeeuws-Vlaanderen en 
Koos uit Tholen. Mijn lievelingsvakken waren kristallografie, mineralogie, petrologie 
en colleges omtrent platentektoniek. Ik herinner me daarbij oude, knusse, 
donkerbruine collegezaaltjes, maar ook een nieuw instituut met veel glas en licht, 
waar we wiskunde kregen. Het tempo lag hoog. Naast m’n studie was ik druk met de 
studentenvereniging en met sport. Om erbij te willen horen overnachtte ik 1 keer bij 
een bezetting van het academiegebouw. Het ging om de verhoging van het 
collegegeld naar 1.000 gulden. Mijn buurman in de slaapzaal vond me -terecht- maar 
een broekie. Hij meldde achteloos dat het voor hem al de 10e bezetting was. 
  
Voor mijn gevoel hadden we haast elk weekend een (verplichte) excursie. Daar 
gingen we weer met de bus naar de Ardennen, de Eifel of Texel, met als bijpassend 
gereedschap een hamer, loep en laarzen. Ik heb er wel aan overgehouden dat ik nog 
een liefhebber van groeves ben. Sterker nog: ik ben een groot liefhebber van De 
Geologie gebleven en kon dat gelukkig ook botvieren. Namelijk, ik koos voor een 
studie Sociale Geografie in Groningen, met als verplicht bijvak Fysische Geografie. 
W.F. Hermans was net vertrokken om zich in Parijs verder te bekwamen als schrijver, 
maar zijn opvolgers als docenten Fysische Geografie deden het prima. Zij schurkten 
tegen De Geologie aan. De liefde voor het vak is gebleven tot op de dag van vandaag. 
Ik ben heel benieuwd hoe het jullie is vergaan. Ben ik een nog mooiere loopbaan 
misgelopen? Vertel me jullie verhalen! 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 63 

CONSTANT VERSTEEG  
 
Beste Jaargenoten, 
  
Allereerst hartelijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan de 50-jaar 
reünie/ herdenking van de start van jaargang 1972 Geologie te Leiden. Vervolgens 
moet ik helaas meedelen dat ik na rijp beraad heb besloten niet aan deze reünie mee 
te doen. 

 
Constant 1972   
 
Nadat ik in 1976 ben gestopt met de studie heb ik eerst mijn 
militaire diensttijd meegemaakt, Kaderopleiding in `t Harde 
en parate hap in Seedorf als wachtmeester waarnemer bij de 
veldartillerie. 
  
Daarna ben ik toch teruggegaan naar mijn eerste ambitie, de 
luchtvaart, in dienst bij de Luchtvaart Inlichtingendienst van 
de RLD in Den Haag en in 1986 overgestapt naar de huidige 
LVNL, Luchtverkeersleiding Nederland te Schiphol Centrum.  
 

In 2011 kreeg ik een aanbod om vervroegd met pensioen te gaan, zodanig gunstig, dat 
ik hier geen nee tegen kon zeggen. Ik heb bij de LVNL gewerkt als Flight Procedure 
Designer, ontwerp werk gedaan voor alle vliegprocedures in Nederland, IFR en VFR. 
Verder nog Consultancy werk gedaan voor de NACO/Den Haag op de Filipijnen, 
Vietnam, Parijs en Uganda. 
 
Ik ben 20 jaar secretaris geweest van onze nationale vliegprocedure werkgroep 
(PANS OPS/ICAO/Montreal) en heb 15 jaar de Nederlandse belangen behartigd in de 
Eurocontrole RNAV werkgroep in Brussel. Veel interessante contacten gehad met 
collega`s wereldwijd. Vergaderingen van Montreal t/m Singapore. Boeiende tijd! 
 

  
En heden ten dage vermaken Anke en ik ons prima als 
pensionado`s, met tender sloepje, e-bikes, hobby`s 
(radiografisch model vliegen), bootcamptraining 3 maal per 
week, werk als vrijwilliger in het CRASH 40-45 Fort museum 
Rijsenhout en last but not least de 4 kleinkinders (9, 7, 5, en 1 
jaar) van onze 2 dochters en schoonzoons. We passen nog 
een dag per week op op de jongste. 
  
Beste mensen, ik hoop dat jullie een heel gave viering 
tegemoet gaan, wens jullie allen het allerbeste en mogelijk tot 
ziens nog eens! 

  Constant 2021 
 
Constant Versteeg 
Eidereend 4  
1423 SJ Uithoorn 
Tel. 06 37406365 
fuwu90hy@kpnmail.nl   
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Air Traffic Controller   Hobby Constant: radiografisch model vliegen 
 

 
2021: Familie Versteeg met aanhang en kleinkinderen 
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ARIE VREEKEN 
 
Ik ben geboren op zondag 1 juli 1951 in Warmond. Na de middelbare school (MULO, 
HBS-B) en militaire dienst begon ik in 1972 aan de studie geologie in Leiden. Waarom 
geologie? Uit belangstelling voor de aarde en de natuur. Maar ook veldwerk doen in 
ruige gebieden, met hamer en kompas, sprak mij erg aan. En veel reizen. 
   

             
Montalban, 1973    Veldwerk in Noorwegen, 1976-78                  Afgestudeerd! 1979 
 
Aan de Garenmarkt was ik helemaal in mijn knollentuin. De studie boeide me 
bijzonder. Ik koos als hoofdvak structurele geologie en als bijvak sedimentologie. Het 
hoogtepunt was de doctoraal kartering in Noorwegen, op een afgelegen schiereiland 
ten noorden van de poolcirkel, tussen twee fjorden, de zee en de ijskap, Svartisen.                                                                                                                                                

 
In 1979 wilde ik afstuderen en een baan vinden. De vacatures bleken schaars, maar 
Shell had geologen nodig en ik dacht het hier dan maar te proberen. Dat lukte en ik 
begon als exploratiegeofysicus in Den Haag, waar ik werkte aan de evaluatie van het 
Pearl River Basin in China. Ondertussen, in 1980, trouwde ik met Madelein Buijs.  
 
Na anderhalf jaar werd ik uitgezonden naar Indonesië. Hier werd onze dochter Hilde 
geboren. In dit uitgestrekte land heb ik van 1981 tot 1985 aan vier verschillende 
bekkens gewerkt (en een droge put geboord). Ook was ik enige tijd wellsite geoloog in 
Sumatra en deed ik wat veldwerk in West-Papua. Daarna verhuisden we naar 
Tunesië, waar we tweeënhalf jaar bleven. In 1985 werd Roel geboren. Het was prettig 
wonen in Tunesië, maar het werk was minder interessant, want Shell was er weinig 
actief.  
 
Eind 1987 keerden we terug naar Nederland en begon ik bij de NAM in Assen. We 
kregen er ons derde kind, Karin. Ik werkte aan Rotliegend gasvelden en prospects in 
Noord-Nederland. Dankbaar werk, want ieder structuurtje zit er vol gas. Later hield ik 
me bezig met de Bunter in het West-Nederlands Bekken. In 1995 werd ik 
overgeplaatst naar Den Haag (later Rijswijk). Vanuit hier evalueerde ik gebieden in 
Nigeria, Venezuela, Angola en Kazachstan. Maar toen daalde de olieprijs tot 10 dollar 
per vat en verloor ik mijn baan tijdens de zoveelste reorganisatie. Een tegenslag, maar 
ook een opluchting. Al langere tijd voelde ik mij bij Shell steeds minder thuis. 
 
Ik ben toen een studie informatica gaan volgen en een opleiding GIS en ging op zoek 
naar een baan in Nederland. Maar dat valt niet mee als je geoloog bent en bijna vijftig. 
En zo keerde ik weer terug in de wereld van olie en gas. Na een jaartje als zzp’er bij 
Total werkte ik 17 jaar als exploratiegeoloog bij Wintershall. De laatste 6 jaar waren 
het leukst. In een ervaren team, dat veel vrijheid kreeg, bekeek ik farm-in 
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opportunities in de Noordzee. Op 1 april 2017 ging ik met pensioen en dat bevalt mij 
uitstekend. 
 

    
Met onze kleinkinderen, 2022 

 
Ook in deze levensfase kun je het druk hebben (of je druk maken). Eigenlijk heb ik 
voor mijn liefhebberijen nog te weinig tijd. Het zijn: schilderen, (wedstrijd)roeien, 
zwemmen, fitness, fietsen, vogels kijken, lezen en studeren (HOVO-colleges in Leiden 
en Amsterdam). Als vrijwilliger doe ik aan weidevogelbescherming en ik ben actief bij 
Milieudefensie en Greenpeace. Zes jaar geleden hebben we een stuk grond gekocht 
in Leidschendam en we wonen nu al drie jaar in onze nieuwe, energie neutrale 
woning. We hebben inmiddels vier lieve kleinkinderen, waar we veel plezier aan 
beleven. Niet gedacht dat ze zó leuk zouden zijn.   
 
Met genoegen denk ik terug aan de studie geologie in Leiden. Het beroep van geoloog 
in de praktijk bleek wel heel anders, maar in het algemeen was het werk technisch 
interessant en afwisselend. Over de bedrijven waar ik heb gewerkt heb ik toch wel 
gemengde gevoelens, vooral wat betreft Shell. Een onderneming moet weliswaar 
winst maken, maar heeft ook een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving. Er 
is meer dan alleen shareholder value. Een oliemaatschappij die voor miljarden eigen 
aandelen inkoopt investeert te weinig in innovatie en duurzaamheid. Ook bij 
Wintershall was de energietransitie onbespreekbaar en werden we als werknemers 
indertijd ook nog onaangenaam verrast door de intensieve samenwerking met 
Gazprom sinds 2011.  
 
Aan het eind van mijn stukje gekomen concludeer ik nog maar eens, dat hoewel niet 
alles is gelopen zoals ik had verwacht, ik een gelukkig mens ben. Wij behoren dan 
ook tot een generatie die veel mee heeft gehad. Dat zou ik mijn kleinkinderen ook 
gunnen.  
 
Ziezo, dit was mijn verhaal. Ik ben benieuwd naar dat van jullie. Tot ziens op 3 
september! 
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LUCIE WASSINK 
 
Afgestudeerd:  1979 Geologie, doctoraal 
   1981 Ecologische Prehistorie, doctoraal 
Burgerlijke staat:   getrouwd met Herman en 1 zoon 
Woonplaatsen na 1972:  Leiden, Oegstgeest, Jakarta, Oegstgeest 

 
 

                                                 
 
Vijftig jaar: wat te kiezen om met jullie te delen in 2 A4’s! 
 
Ik zal me beperken tot een aantal dingen waar ik het meeste plezier aan ontleen en 
die daarom ook telkens weer opduiken in werk en hobby’s: cultuur, natuur en 
voedsel. 
 
Wat mijn leven veel kleur heeft gegeven is het internationale werk. De ontmoeting 
met bijzondere mensen van diverse pluimage en het bezoeken van bijzondere 
plekken, maar ook een link naar mijn jeugd in de tropen: geboren in Jakarta en 
lagereschooltijd in Paramaribo.  En last but not least: bijzonder blij met onze zoon die 
inmiddels al 27 is, werkt en samenwoont. 
 
Van geoloog naar archeoloog 
 

Nadat ik was afgestudeerd in 1979 bij professor Brouwer, ben ik doorgegaan 
met Ecologische prehistorie, mijn eigenlijke einddoel. Prehistorie was een 
kopstudie dat betekende dat je daar pas mee kon starten met een kandidaats 
op zak, in mijn geval geologie. Twee jaar later was deze studie ook afgerond, 
met o.a. veldwerk ervaring in Nederland, Duitsland en Syrië. 
  

Werken als archeoloog: geweldig werk, maar wel armoe troef 
 

Gelders Archeologische Stichting en Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te 
Leiden. 
1981 -1985 wetenschappelijk medewerkster. Ik rolde in allerlei tijdelijke 
baantjes. Heel leuk werk, maar met weinig perspectief. Ik ging in die tijd ook 
samenwonen met Herman, een mede-archeoloog. Hij heeft het tot zijn 
pensioen als archeoloog volgehouden bij diverse bedrijven en instanties. Ik 
had op een bepaald moment genoeg van het van de een naar de andere 
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baan switchen met periodes van werkloosheid ertussen en verliet de 
wetenschap.  
 

Van wetenschap naar beleid 
 

Ministerie Landbouw, Natuur en Visserij (LNV), directie 
Openluchtrecreatie. 
1986-1995   Beleidsmedewerker op verschillende terreinen., o.a. planning en 
beleid openluchtrecreatieprojecten en Randstadgroenstructuur- Midden 
Delfland, Spaarnwoude etc.  
Ministerie LNV, directie Groene Ruimte en Recreatie. 
1995-1999 Beleidsmedewerker infrastructuur – o.a. ecoducten.  
In 1995 werd onze zoon geboren, dus ook een hele drukke periode. 
 

Omringd door innovatieve ondernemers 
 

Ministerie LNV, directie Industrie en Handel. 
September 2002 tot medio 2009 secretaris Platform Agrologistiek. Op een 
bepaald moment ben ik overgestapt naar de directie Industrie en Handel. 
Een directie gericht op bevorderen van de internationale handel, maar ik 
werd secretaris van het Platform Agrologistiek waar we, (vier 
departementen, provincies, bedrijfsleven en wetenschap) vooral innovatieve 
ondernemers steunden op allerlei manieren om hun ideeën om 
verkeersbewegingen m.b.t. voedsel te beperken, te verwezenlijken.  Zeer 
stimulerend en verfrissend. 
 

De wondere wereld van internationale instituties en NGO ‘s (bijvoorbeeld slaafvrije 
cacao) 

Ministerie Economische Zaken, directie Voedselzekerheid en 
Grondstoffen. 
Medio 2009 tot medio 2014. Coördinator agrogrondstoffen (o.a. cacao, 
koffie, palmolie) en vertegenwoordiger van Nederland in diverse 
werkgroepen voor agrogrondstoffen, (Brussel, Parijs –OECD, Rome- FAO de 
ICCO (cacaoraad waar de producentenlanden en consumentenlanden 
afspraken maken) in Londen, Ghana, Ivoorkust, Ecuador en Indonesië).  
         

De leukste maar ook een lastige baan op een ambassade 
 

Ambassade Jakarta. 
Medio 2014-medio 2018, Landbouwraad voor Indonesië, Maleisië en 
Singapore. In 2014 kwam de mogelijkheid om naar Jakarta te gaan als 
landbouwraad. Ik zat in Jakarta op de ambassade als diplomaat en had ik een 
team van 4 assistenten in 3 verschillende landen. Wat doet een 
landbouwraad? Bevorderen Nederlandse handel en in Indonesië had ik een 
groot voedsel- zekerheidsprogramma (ontwikkelingssamenwerking). Een 
kleine greep. Projecten op de Merapi, expertise leveren voor verbeteren 
onderwijs middelbare landbouwscholen, zaad van sjalotten introduceren, 
(met zaad minder ziekten, minder plagen), stadslandbouw in Singapore, etc. 
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Een kijkje in de keuken van aansturing internationale agribusiness 
 

Ministerie Landbouw, Natuur en Voedsel Kwaliteit (LNV).  
Medio 2018-medio 2020, Beleidscoördinator Internationale Agribusiness. 
Na 4 jaar terug naar Nederland waar ik vanuit het ministerie, de 
beleidsmatige inbreng mocht coördineren voor het wereldwijde 
Nederlandse landbouwraden netwerk: een kijkje in keuken. Daarnaast was ik 
sparringpartner voor de landbouwraad van Zuid-Korea en Taiwan waar ik 
twee keer ben geweest. 
 

Van internationaal naar zeer lokaal 
 

Pensioen Juli 2020. 
Vrijwilligers werk en hobby’s  
En nu met pensioen, bezig in mijn eigen gemeente als bestuurslid bij 
Cultuurhuis De Paulus. 
Lid van de Kunstgeschiedenis commissie van de seniorenclub ministerie 
LNV: organiseren van lezingen en rondleidingen. 
Beeldhouwen in steen. Lid van een beeldhouwgroep die wekelijks 
bijeenkomt. 
Tuinieren (volkstuin) in Warmond 140 m2 en koken 
Botanisch tekenen 
Wandelen met man en hond 

 
1974: Met Frans de Reuver aan de Moezel  
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JOOP WITTE 
 
Naam:    Johan (Joop) Witte 
Middelbare School: Thomas More College, Den Haag 
Afgestudeerd:  1980, Sedimentologie & Stratigrafie 
Burgerlijke staat:  Getrouwd (1977) met Camino Gil Gonzalez 
Nakomelingen: 1 zoon (Alexander, 1981), 1 kleinzoon (Boris, 2012), 1 klein- 

dochter (Laetitia, 2015) 
Woonplaats:  Sorriba del Esla, León, Spanje 
 

                 1972                        2020 
 
Werkkringen: 1980-1984 SIPM (Shell) Lab., Rijswijk, Sedimentoloog 
  1984-1988 Petr. Dev. Oman, Muscat, Prod. Geologist  
  1988-1992 NAM (Shell), Assen, Snr. Expl. JV Coordinator 
  1992-1994 Shell EXPRO, London, Principal Prod. Geol. 
  1994-1996 Shell EXPRO, London, Section Head Prod. Geol. 
  1996-2002 SIPM (Shell) Lab., Rijswijk, Snr. Seismologist 
  2002-2018 ADNOC, Abu Dhabi, Geoscience Team Leader 
  2018-heden Gepensioneerd 
 
 
Vrijw. werk:  1975-1976  Assessor LGV 
  2004-2014 Bestuurslid Ned. Vereniging Abu Dhabi 
  2007-2014 Coordinator Guessamalt Club Abu Dhabi 
  2010-2018 Area Safety Warden Shell Abu Dhabi 
  2012-2018 Blokhoofd veiligheid, NL Ambassade Abu Dhabi 
  2015-2018 Voorzitter Aandelen Beleggingsclub De Kameel 
     
   
Hobby’s: Wandelen in de bergen rond mijn woonplaats, fietsen, padel, 

fotografie, reizen, forel vissen. 
 
 
 
	
	
	



 71 

Mijn loopbaan bij Shell begon in het laboratorium van Shell 
in Rijswijk waar ze een sedimentoloog nodig hadden die 
vloeiend Spaans sprak.  Omdat ik inmiddels 3 jaar getrouwd 
was met mijn Spaanse vrouw Camino, was dat geen 
probleem voor mij.  Mijn taak was het beschrijven van 
boorkernen afkomstig uit de heavy oil reservoirs van Lake 
Maracaibo en de Orinoco Belt in Venezuela. Het Spaans was 
nodig om met mijn Venezolaanse klanten te kunnen 
communiceren want hun Engels was niet altijd even goed.   
      
                
Na Rijswijk werd in naar Muscat in Oman overgeplaatst wat een geweldige ervaring 
was. Een paar weken na mijn aankomst daar moest ik naar een afgelegen deel van de 

woestijn om een rig te bezoeken.  Na met 
een klein vliegtuigje in de middle of 
nowhere te zijn gedumpt moest ik 
ongeveer 60 km in mijn eentje in een 
rammelende Landrover naar de rig 
rijden.  Met twee reserve banden, twee 
jerrycans benzine en tien flessen 
drinkwater, geen GPS en geen mobiele 
telefoon..... In de winter gingen we 
regelmatig de woestijn of de bergen in 
om van de spectaculaire natuur en 
geologie te genieten.  
 
Toen het einde van mijn posting in 

Oman naderbij kwam had ik een gesprek met Shell HR waarin ik ze vriendelijk doch 
dringend verzocht om mij niet terug te sturen naar Nederland.  Ik zei dat ik nog liever 
naar Sachalin of Lagos ging dan terug naar Nederland.  Prompt werd ik dus naar 
Assen uitgezonden als Exploration Joint Venture Coordinator.  Ik had in Oman leren 
zeilen dus dat kwam goed van pas op het Zuidlaardermeer met de zestienkwadraat 
van de NAM zeilclub.  
 
Na Assen kwam London waar ik als Section Head Production Geologie 
verantwoordelijk was voor het boren van de eerste HPHT appraisal put in het 
Shearwater gasveld na de blow out op het Piper Alpha boorplatform waarbij 167 
mensen omkwamen.  Een spannende tijd....  
 
Vervolgens in 1996, kon ik kiezen tussen een technische functie in Rijswijk en een 
functie als asset manager in Brunei.  Ik koos de technische functie en leerde seismiek 
interpreteren.  Omdat in Rijswijk projecten afkomstig uit diverse Operating 
Companies werden uitgevoerd, betekende dat regelmatig reizen naar exotische 
locaties om verslag uit te brengen aan de klanten.  In die paar jaren in Rijswijk 
bezocht ik Egypte, Venezuela, Gabon, Nigeria, Iran, Syria en andere exotische en 
minder exotische landen. 
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Een van mijn taken was het interpreteren 
van het Hair Dalma gasveld in Abu Dhabi 
en toen ik dat project in 2001 ging 
presenteren in de kantoren van de Abu 
Dhabi National Oil Company vroegen ze 
me of ik niet een paar jaartjes wilde 
blijven om een voorstel te schrijven voor 
de exploratie put die op dat veld was 
gepland. Dat kwam ons wel goed uit. 
Onze zoon Alexander was inmiddels het 
huis uit en studeerde rechten in Leiden 
dus werd het de hoogste tijd om weer eens van het expat leven te gaan genieten. Ik 
kreeg een contract voor twee jaar en ben uiteindelijk bijna 17 jaar gebleven. Eerst als 
Shell secondee in ADNOC en de laatste paar jaar als direct hire.  
 

Omdat ik inmiddels weinig banden meer 
had met Nederland hadden we in 2005 
besloten we om een ruïne te kopen in 
het dorpje Sorriba, op een paar km 
afstand van Cistierna, de geboorteplaats 
van mijn vrouw Camino.  Het 400 jaar 
oude huis is inmiddels gerestaureerd en 
sinds ik midden 2018 met pensioen ben 
gegaan brengen we daar de zomers door. 
Omdat de winters aan de voet van het 
Cantabrisch gebergte koud en lang zijn 
hebben we ook een huis laten bouwen in 
Zuid-Spanje, niet ver van Sotogrande in 
Andalucia waar we de rest van rest jaar 

doorbrengen als we niet op reis zijn. 
 
Inmiddels hebben we twee 
kleinkinderen waar we, nu we weer terug 
zijn in Europa, volop van genieten.  In de 
zomer ga ik regelmatig forel vissen in de 
riviertjes in de uitlopers van het 
Cantabrisch gebergte, en zodra Covid 
weer een beetje onder controle is zijn we 
van plan een deel van de winters in 
warme landen door te brengen.  Het 
Verre Oosten (Laos, Cambodia en 
Vietnam) en Zuid-America (Argentinië, 
Chile en Peru) staan hoog op het lijstje.  
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Foto 1 - Garenmarkt 1B Leiden, thans appartementencomplex ‘t Kruytschip 

 
Foto 2 - Hal Geologisch Instituut 
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Foto 3 - Brievenbus Geologisch Instituut: Garenmarkt 1B 
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Foto 4 - Heer F. J. Schild 
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Foto 5 - Oktober 1972 KE Pyramide bouwen 
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Foto 6 - Oktober 1972 KE de Slufter Texel 
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Foto 7 - Oktober 1972 KE Texel - Je moet springen..... 

 
 

 
Foto 8 - Oktober 1972 KE Texel - In de blubber van de Schorren  
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Foto 9 – Oktober 1972 KE Texel – Paardrijgevechten bij de TESO Veerhaven 

 
Foto 10 - Plaquette Garenmarkt 1B  
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Foto 11 – 1973 – De Motie van Wantrouwen tegen de Jaarvertegenwoordiger  
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Foto 12 - 1973 Ardennen-excursie - Aankomst bij Pension 'Ons Thuis' Gulpen - Vlnr Arie, Bert, 
Niek, Cees, Meindert en Randy  

Foto 13 - 1973 Ardennen-excursie - Vlnr Wim, Bert, Meindert, Arie, Mart, Cees, Koos, Joop, 
Harold, Ger, in het midden Niek 
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Foto 14 - 1973 Ardennen-excursie - Frieten eten in Bastogne - Vlnr Mart, Otto, Cees, Nout, 
Fred, Wim, Joop, Randy en Koos 

 
Foto 15 - Zomer 1973 Montalban - Nout, Joop en Cees met de Besteleend 'EPPO' 
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Foto 16 – Zomer 1973 Montalban – In Madrid op weg naar veldwerk - Marieke Rijke, Lucie, 
Peter Diepeveen, Michiel 

 

Foto 17 – Zomer 1973 Montalban – Uitzicht over Aliaga 



 85 

 
Foto 18 - Zomer 1973 Montalban - In het veld met Peter Westbroek - Vlnr Wim, Fer, Peter 
Westbroek, Aad van Ginkel, Ger, Lucie, Marieke, Nout en Cees 

 
Foto 19 - Zomer 1973 Montalban - Nout, Joop en Cees in Teruel 
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Foto 20 - Zomer 1973 Montalban - Michiel, Peter Diepeveen, Marc Budding 
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Foto 21 - Zomer 1973 Montalban - Arie en Peter Aukes in de Rio Cañada bij Villarluengo 

 
Foto 22 – Zomer 1973 Montalban – Kamperen bij Villarluengo  
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Foto 23 - Zomer 1973 Montalban - Peter Diepeveen, Marc Budding, Peter Westbroek, Jaap 
Focke, Michiel 

 

Foto 24 – Zomer 1973 Montalban – Peter Diepeveen en Michiel 
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Foto 25 - Zomer 1973 Montalban - Pech met 'EPPO' voor Discoteca Hits - Vlnr Nout, Mijndert 
en Jaap Focke 

 
Foto 26 - Zomer 2007 Revisiting Montalban - Nout en Wim 
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Foto 27 - Zomer 1973 Montalban - Voor Hostal Pepe - Vlnr Ger, Cees, Joop, Jan-Jaap, Fer, Wim, 
Randy en dames. Op de achtergrond Peter Westbroek, Aad van Ginkel en Marc Budding 

 
Foto 28 - Zomer 2007 Revisiting Montalban - Nout en Wim en familie voor Hostal Pepe 
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Foto 29 - Zomer 1973 Montalban - ?, Fer, Wim, Cees en dames (rode trui = Carmenchu) 

 

Foto 30 - Zomer 2007 Revisiting Montalban - Cine Las Vegas, waar Fred het podium op klom 
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Foto 31 - Zomer 1973 Montalban - Otto, Niek en Fred 



 93 

 
Foto 32 - Zomer 1973 Montalban - Jan-Jaap, Michiel, Peter Diepeveen  
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Foto 33 - Zomer 1973 Montalban - Achter vlnr Joop, Paul, Peter Diep, Fer, Ger, Mart, Constant; 
midden vlnr Jaap, Jan-Jaap, Michiel, Gerald; onder vlnr Peter Aukes, Wim en Cees 

 
Foto 34 - Oktober 1973 Reünie Montalban bij Chinees Woo-Ping Diefsteeg Leiden - Vlnr Bert, 
Joop, Ger, Cees, Niek, Peter Aukes, Nout, Arie en Peter Westbroek 
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Foto 35 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie - Prof. Emile den Tex en John ’t Hart 
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Foto 36 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie - Niek in veldtenue 
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Foto 37 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie - Een lange busreis – Koos, Wim, Joop, Mijndert, 
Ger en Fer 

 
Foto 38 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie - Jaap, Joop en Nout nabij de bronnen van de Loire 
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Foto 39 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie - Gerald, Peter Aukes, Peter Diepeveen 

 
Foto 40 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie – Michiel, Wim, Cees 
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Foto 41 – Mei 1974 PMK Auvergne-excursie – Niek en Wim 

 
Foto 42 – Mei 1974 PMK Auvergne-excursie – Lange busreis 
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Foto 43 - Mei 1974 PMK Auvergne-excursie – Bermlunch 

 
Foto 44 - Mei 1974 Moezel veldwerk - Prof. Henk Zwart 
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Foto 45 - Mei 1974 Moezel veldwerk - Heute Ruhetag!  Nout, Fred, Camping Zell-Mosel 

 
Foto 46 – Mei 1974 Moezel veldwerk – Fred, Cees, Koos, Camping Zell-Mosel  
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Foto 47 - Zomer 1974 Cantabrië - Peter Diepeveen liftend naar Spanje 
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Foto 48 - Zomer 1974 Cantabrië - Het zombiekamp aan het Embalse del Porma - Vlnr Bert, Ger, 
Lucia & Nout (op bezoek), Fred, Nicole. 

Foto 49 - Zomer 1974 Cantabrië - Stappen in Cistierna - Vlnr Wim, Nela, Joop, Cees, Camino, 
Fer, Nery, Antonio, Nacho 
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Foto 50 - Zomer 1974 Cantabrië – Kamp Cremenes - Koos en Arie scheersessie 

 
Foto 51 - Zomer 1974 Cantabrië - Kamp Cremenes – Michiel en Jaap 

  



 105 

Foto 52 - Zomer 1974 Cantabrië - Peter Diepeveen en Marc Budding in het veld  
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Foto 53 - Zomer 1974 Cantabrië - Jaap in het veld  
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Foto 54 - Zomer 1974 Cantabrië- Kamp Cremenes Koos, Peter Diepeveen, Mart, Michiel  
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Foto 55 - Zomer 1974 Cantabrië - Kamp Cremenes Koos en Arie 
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Foto 56 - Zomer 1974 Cantabrië – Meindert, Joop en Nout in het veld 

 
Foto 57 - Zomer 1974 Cantabrië - Kamp Cremenes 
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Foto 58: Cistierna 1974: Bar Cantabrico met Constant, Michiel, Lucie en Frans 

 
Foto 59 – Zomer 1974 Cantabrië - Kamp Verdiago 

  



 111 

Foto 60 – Zomer 1974 Cantabrië – Vlnr Lucie, Constant, Mart, Arie, Koos, Renée Boerman en 
Frans 

Foto 61 – Zomer 1974 Cantabrië – Kamp Cremenes – Boven vlnr Frans, Koos, Arie; onder: Jaap, 
Peter Diepeveen, Michiel, Lucie, Mart  
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Foto 62 - Zomer 1974 Cantabrië - Eindexcursie Esla-dal 

 
Foto 63 - Zomer 1974 Cantabrië - Eindexcursie Esla-dal met John Savage 
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Foto 64 - Zomer 1974 Cantabrië - Eindexcursie: de veldkaarten aan elkaar passen 

              
Foto 65 - Zomer 1974 Cantabrië - Fer, Joop, Maxi en Wim 
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Foto 66 - Zomer 1974 Cantabrië - Afscheid van Cistierna: vlnr Hester, Jan-Jaap, Rosalina van 
Bar Moderno met klein kind, Lucia, Jaap 

Foto 67 - Zomer 2007 - Cantabrië Kampplaats Verdiago revisited - Wim, Maria, Lucia 
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Foto 68 - Zomer 1974 - Pelikaanhof Leiden, woonbunker van Nout, Bert, Fred, Niek, Frans, 
Meindert, Joop, Wim en Randy, allen op de bovenste zesde verdieping  
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Foto 69 - Oktober 1974 Gorlaeus Lab - Voetbalwedstrijd Hephaistos - K.Martin. Boven vlnr: 
Michiel, Henk Brouwer, Jaap, Bert, Max Otten, Jos van Ooijen, Meindert, Nout, Joop, Peter 
Aukes, Tanja Hens, Paul van Maren, Thijs Kruyt, Wietse Roodenburg. Onder vlnr: Nelleke 
Koster, Ger, Wim, Fred, Niek, Frans 

 
Foto 70 - Maart 1975 - Bestuur Hephaistos Ger, Nout, Joop 
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Foto 71 - Maart 1975 Vergadering Geologisch Dispuut Hephaistos ten huize van Unico Canter 
Cremers - Boven vlnr: Peter Aukes, Niek, Ger, Meindert, Fred, Gordon Lister. Midden vlnr: 
Frans, Frank Oprinsen, Nout, Joop, Wim, Randy. Onder vlnr: Nelleke Koster, Mark, Paul van 
Maren, Jos van Ooijen, Cees. 

       
 

 



 118 

	
Foto 72 - Maart 1975 Dies Hephaistos - Vlnr Peter Aukes, Lodewijk van Ogtrop, Jaap, Wim 
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Foto 73 - Veldzomer 1975 Dora Maira Italië – Pranzo met Prof. den Tex in Villaretto – Vlnr: 
Prof. den Tex, Nicole (nauwelijks zichtbaar), Fred, Bert, (op rug) Rob Felius, Sjaan, Nout, Tony 
Senior 

Foto 74 - Zomer 1975 Cantabrië – Geologische-excursie Gerald en Joop 
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Foto 75 - September 1975 StratPal-excursie Zuid Engeland – Dartmoor Vlnr: Lucie, Peter 
Westbroek, Fred, Arie, Fer 

Foto 76 - Oktober 1975 KE Sauerland - Vlnr Ger, Bap Quartero, Paul Dijkwel, ?, ?, Nout 
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Foto 77 - November 1975 Van der Werfpark Leiden - LGV Bestuur 1975-1976 Vlnr Wim, Joop, 
Peter Aukes, Nelleke Koster, Nout 

 
Foto 78 - September 1976 Alpen-excursie - Bert en Wim (met Lappen-muts)  
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Foto 79 - September 1976 Alpen-excursie - Boven: Niek, Henk Brouwer, Paul Dijkwel, Frits 
Blom, Wim, Nout. Midden: Sjoerd van der Meulen, Mart, Wout Nijman, Cees, Arie, Meindert, 
Max Otten, Armando Curet. Onder: Paul Williams, Tony Senior, Ed van Wijk, Bert, Peter Aukes, 
Bap Quartero, Harm Frikken, Fred. 

                      
Foto 80 - September 1976 Alpen-excursie - Groepsfoto 
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Foto 81 - September 1976 Alpen-excursie - Borrel op kamer Hotel Walliser Kanne Zermatt - 
Vlnr Niek, Wim, Paul Dijkwel, Bap Quartero, Henk Brouwer, Fred, Bert 

Foto 82 - Oktober 1976 KE Ardennen - Lac de la Gileppe: Nout, Joop en Peter Aukes 
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Foto 83 - Oktober 1976 KE Ardennen - Wim en de gesteenten 

Foto 84 - Oktober 1976 KE Inauguratie Groeve Veenendaal – Nelleke Koster, Nout, Wim, Joop 
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Foto 85 - Oktober 1976 KE - Borrel in de bus - Wim, Joop en Margriet Nip 

Foto 86 - Oktober 1976 KE - Kloosterhoeve Harmelen - Wim, Paul Dijkwel, Cees, Ebo Bakker, 
Joop 
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Foto 87 - Oktober 1976 KE Dessert Restaurant de Kloosterhoeve Harmelen - Paul Dijkwel, 
Wim, Paul van Dijk, Mark

 

Foto 88 - LGV Bestuur 1976-1977 - Vlnr Jaap, Paul van Maren, Tanja Hens, Unico Canter 
Cremers, Mark 
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Foto 89 - Juni 1977 PMK-excursie Cornwall – Land’s End vlnr Bert, Niek, Fred, Nout 

 
Foto 90 - Juni 1977 PMK-excursie Cornwall - Camborne School of Mines vlnr Niek, Fred, Wim, 
Nout, Prof. den Tex, gastheer 1, Max, gastheer 2 
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Foto 91- Juni 1977 PMK-Excursie Cornwall – Wim, Prof. den Tex, Fred, Bert 

 
Foto 92 – Juni 1977 PMK-Excursie Cornwall – Wim, Nout, Fred  
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Foto 93 - Juli 1977 Cantabrië - Huwelijk Joop en Camino 
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Foto 94 - Juli 1977 Cantabrië - Vlnr Nery, Cees, Joop 
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Foto 95 - November 1977 LGV Bestuur 1977-1978 Vlnr Thijs Kruyt, Gerard Mulder, Ger, Wietse 
Roodenburg, Lodewijk van Ogtrop 

 
Foto 96 - April 1978 Oude Vest - Wielrenploegje vlnr Nout, Wim, Frans 
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Foto 97 - September 1978 Alpen-excursie - Prof. Henk Zwart en Tony Senior 
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Foto 98  - September 1978 Alpen-excursie 

 
Foto 99 - September 1978 Alpen-excursie – Groepsfoto 
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Foto 100 - Alpen-excursie - Vlnr Mark, Lodewijk van Ogtrop, Joop, Ton ten Have, Gerald, Janos 
Urai, Ger 

 
Foto 101 - Oktober 1978 Harz Lustrum-excursie - Kolenmijn Auguste Victoria in Marl – Vlnr 
Henk Brouwer, Unico Canter Cremers, Ger, Wim, Wietse Roodenburg 
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Foto 102 - Oktober 1978 Harz Lustrum-excursie - Lunch kolenmijn Auguste Victoria in Marl - 
Vlnr Nout, Ger, mijndirecteur, Klaas Haagsma, Wim 

 
Foto 103 - Oktober 1978 Harz Lustrum-excursie – Bochum - Een sterk HEMA-hemdje – Nout, 
Henk Brouwer, Unico Canter Cremers, Wim, Jaap 
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Foto 104 – Oktober 1978 Harz Lustrum-excursie - Kijken naar de DDR 

Foto 105 - Oktober 1978 Harz Lustrum-excursie – Favoriete foto van de reünie van 1997 
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Foto 106 - Oktober 1978 9e Lustrum LGV – Leids Geologisch Wieler Dispuut ‘Cycloceras’  

 
Foto 107 - 20 oktober 1978 – LGV- erelidmaatschap voor Prof. Hartman 
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Foto 108 - 20 oktober 1978 Lustrum LGV - Grote collegezaal Geologisch Instituut  

Foto 109 - 21 oktober 1978 Lustrum LGV - Feestavond in de Meisjes-HBS met ‘The original 
Michigan Ramblers of ArraWarra' met jaargenoot Peter op drums, en de disco van Nico Bill 
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Foto 110 - 9 maart 1979 - Adieu Fred 

 
Foto 111 - Dies LGV juni 1979 - Groepsfoto voor Geologisch instituut - Late aankomst Ger 
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Foto 112 - Zomer 1979 - Nout en Wim op zomerstage bij Billiton Ireland, rond Limerick 

 
Foto 113 - Augustus 1980 – Nout en Lucia in Verdiago op bezoek bij Gerald en Pauline 
Wilmink, Margriet Nip en Theo Krans en familie 
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Foto 114 - 26 augustus 1980 - Afstuderen Nout Academiegebouw Rapenburg 

Foto 115 - November 1983 - Nout op bezoek bij Frans in Calgary 
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Foto 116 - November 1983 - Nout op bezoek bij Peter en Noor in Calgary 
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Foto 117 - Januari 1992 - Fam. Jaggie en den Boer op wintersport Les Sept Laux - Belledonne 

 
Foto 118 – Mei 1996 – LGV-excursie Ardennen – Lunch met o.a. Frans, Marc Budding, Nout, 
Leo Minnigh, Wim, Prof. Aart Brouwer en echtgenote 



 144 

 
Foto 119 - Mei 2000 - Prof. Cees Passchier excursieleider van LGV Saar -Nahe-excursie en Tom 
Reijers, Jaap Liezenberg, Peter Nagtegaal, Pieter den Hengst 

 

Foto 120 – Mei 2000 – LGV  Saar-Nahe-excursie – Praeses Ger deelt oranjebitter uit op 
Koninginnedag 
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Foto 121 - Mei 2000 - LGV praeses Ger met Jaap Liezenberg – Saar-Nahe-excursie 

 

 
Foto 122 – Mei 2000 – LGV Saar-Nahe-excursie – Groepsfoto met o.a. Meindert, Cees, Ger 
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Foto 123 – Februari 2001 – Koos Pipping NAM Gas Land Schoonebeek 

 
Foto 124 - Februari 2005 - Calvados proeverij - Nout op wintersport bij Fred in de Chartreuse 
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Foto 125 - September 2011 Alpen-excursie – Groepsfoto Zermatt met o.a. Meindert, Nout, 
Peter en Noor

Foto 126  September 2011 Alpen-excursie Zermatt - Peter Westbroek en het 'Telegraaf-
incident' op de Gornergrat  
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Foto 127 - Mei 2012 - Nout en Lucia op bezoek bij Ger en Hetty in Zweden 
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Foto 128 - Februari 2015 Leiden – Pelikaanhof reünie bij Victor Russo’s Osteria in de 
Vrouwensteeg 

 
Foto 129 - Maart 2016 Rapenburg Leiden - Reünie Pelikaanhof – Vlnr Frans, Niek, Wim, Ger, 
Nout, Joop, Fred, Bert 
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Foto 130 - 31 Juli 2018 Bellagio Comomeer - Jaap en Elske op bezoek bij Nout en Lucia 

 
Foto 131 - 28 juli 2019 Park Sole Mio Comomeer - Ger en Hetty op bezoek bij Nout en Lucia 
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Foto 132 - Augustus 2021 Chambons Dora Maira Italië – Plaquette PMK-karteerders Leiden 

 
Foto 133 – Mei 2022 LGV-excursie Van Mijnbouw naar Wijnbouw - vlnr Leo Minnigh, Frans 
Kunst, Gustave van Meerbeke, Meindert, Evert van de Graaff, Jaap Liezenberg, Nout 
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