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Dit In Memoriam is samengesteld uit bijdragen van verscheidene auteurs. Arno van der Eng 
[j.v.a. 1975] belichtte zijn ervaringen met Jan Arco gedurende de studie en veldwerkperiode, 
Arthur van Vliet [j.v.a. 1967] en Frans Kunst [j.v.a. 1975] weidden uit over zijn carrière bij de 
Koninklijke Shell en Petronas en de periode na zijn pensionering.  
 
Toen Jan Arco in september 1976 het instituut aan de Garenmarkt betrad werd het ras 
duidelijk dat het niet de doorsnee student betrof, want een pijp rokende eerstejaars was 
sinds de vroege jaren zestig op het instituut niet waargenomen. Naast deze wat buitenissige 
gewoonte bleek hij ook een razendsnelle, zeer schrandere student, die zijn 
kandidaatsexamen als eerste van zijn jaar behaalde. In zijn tweede jaar liep hij drie weken 
mee met Mark Ferguson op de Norra Storfjället in Lapland, en schetste daar op een 
verregende velddag het interieur van hun onderkomen, de oude afgelegen Glimmerstugan 
Hutte. Als deze schets een staaltje is van zijn tekentalent, dan moet het een genot zijn om 
de veldboelen van deze jonge, ambitieuze geoloog te doorsnuffelen.  
Blijkbaar was het meelopen goed bevallen want na zijn kandidaats’ ondernam hij voor de 
vakgroep Structurele Geologie veldwerk in Lapland. In de eenzaamheid van dit 
schaarsbevolkte gebied waren de drie naaste buren, Jan Arco, Unico Canter Cremers en 
Arno van der Eng op elkaar aangewezen en vormden met nog verder weg gelegen 
veldwerkers een hechte groep die regelmatig samen kwam om te eten, te drinken en te 
discussiëren. Aanvankelijk dacht Arno te maken te hebben met een wat stijve koele 
introverte, weinig subtiele intellectueel, die nogal geharnast in de avondlijke discussies 
stond, maar na verloop van tijd kantelde dit beeld echter en kon hij hem waarderen als een 
slimme, nieuwsgierige, geïnteresseerde, licht naïeve tegenspeler met een luisterend oor, 
goede adviezen en een gezonde dosis empathie.  
Zijn kandidaats was niet alleen snel, maar ook van buitengewoon hoge kwaliteit en het 
verbaasde dan ook niemand dat Jan Arco zijn doctoraalexamen in korte tijd met het 
predicaat ‘cum laude’ behaalde.  
Rest nog te vertellen dat Jan Arco naast een ambitieus geoloog ook een begaafd musicus 
was en klarinet speelde in het Leids Studenten Orkest Collegium Musicum.  De 
dwarsfluitiste in dit orkest wekte een wederzijdse romantische belangstelling en Marja en 
Jan Arco zouden voor altijd bij elkaar blijven. 
Jan Arco, geboren te Abadan in Iran, kwam uit een echte ‘Shell-familie’. Grootvader en 
vader werkten beiden voor de Koninklijke en Jan Arco besloot deze traditie voort te zetten. 
Arthur van Vliet ontmoette hem toen Jan Arco voor zijn eerste ‘echte’ baan bij Petroleum 
Development Oman PDO werd gestationeerd, een dochter van de Koninklijke. Meestal 
begonnen jonge geologen op de wellsite in het binnenland voor een tot twee jaar; 
wetenschappelijk gezien behoorlijk routinematig en weinig verheffend werk. Toch wist Jan 
Arco met zijn scherpe analytische geest soms mensen te verbijsteren: ‘Nahr Umr direct op 
Ara’ was eens zijn interpretatie van de boorgegevens. “Dat bestaat niet” was de reactie van 
de gevestigde orde aan de kust, maar ‘het’ bestond wel degelijk en een nieuw geologisch 
concept was geboren. Tussen het wellsitewerk door werden de jonge geologen in PDO 
beziggehouden met wat klusjes. Voor Jan Arco waren dit echter gelegenheden om nog maar 
eens zijn bijzondere kwaliteiten als geoloog te laten zien. Met minimale instructies 



ontwikkelde hij een praktisch expulsie en migratie model voor olie op de ‘eastern flank’ in 
Zuid Oman; iets dat nooit eerder was gepresteerd, maar waaraan wel dringend behoefte 
bestond.  Ook maakte een gedetailleerde interpretatie van Landsat beelden over een groot 
gedeelte van Oman. Door zeer zorgvuldig drainagepatronen van wadi’s te karteren kon hij 
aantonen dat bijna alle olievoorkomens een subtiele oppervlakte-expressie vertoonden. Dit 
was van belang voor het begrijpen van eerdere exploratieresultaten en voor het definiëren 
van nieuwe prospects. 
Later deelde Jan Arco een posting in Shell Egypt met Frans Kunst. Ook hier muntte hij uit in 
scherpzinnigheid, dossierkennis en een dosis aparte humor. Eens zaten we gezamenlijk op 
een farm-out presentatie van een onshore concessie. Een farm-out is een activiteit waar 
een tegenpartij een belang of gedeelte van een belang aan een derde partij tracht te slijten. 
De presentatie verliep in een smoorheet kantoor van een kleine Amerikaanse 
oliemaatschappij waarvan de naam me ontschoten is. De presentatie werd gegeven door 
twee Amerikanen, die zoals blijkt uit het vervolg van deze anekdote niet heel goed op de 
hoogte waren van datgene dat zij aan te bieden hadden. Op een gegeven ogenblik belichtte 
een van de sprekers de resultaten van een van de putten die reeds in de concessie waren 
geboord en lepelde de productiegegevens van twee ‘drill stem tests’ op. Hoewel wij 
gaandeweg de presentatie alle belangstelling voor het aanbod al verloren hadden veerde 
Jan Arco plotseling op en corrigeerde de spreker zowel op de diepte van het productie-
interval als op de mate van productie. De spreker keek hem wat bedremmeld aan waarop 
Jan Arco toevoegde: “Ja, de productie was van dat interval vanuit de Moqatan Formatie”. 
De spreker erkende dat hij nog nooit van de Moqatan Formatie had gehoord, waarop Jan 
Arco snedig hernam, met een voor hem kenmerkend grijnsje: “de Moqatan Formatie’, daar 
woont u op!’. Dat klopte want deze gesteentelaag dagzoomt in het oostelijk deel van Cairo 
waar veel expats woonden.  
Ooit organiseerde Jan Arco een fieldtrip die bestond uit een meerdaagse voettocht langs de 
westelijke randbreuk van de golf van Suez. Dit was een bekende pelgrimsroute die zich langs 
verschillende koptische kloosters slingerde, altijd zo’n duizend meter boven zeeniveau en 
waar ook talrijke geologische fenomenen te bestuderen waren. Enkele uren gaans vanaf het 
St. Pauls klooster stuitte de groep op een smal pad langs een peilloze afgrond, waar blijkens 
de routebeschrijving op het aller smalste gedeelte een touw had moeten hangen, waaraan 
men zich bij passage moest vasthouden. Voortgaande erosie had echter een gedeelte van 
deze passage van deze leuning beroofd. Na lang beraad - gezien de watervoorraad was 
teruggaan geen optie - besloot men het erop te wagen en deelnemers moesten met de blik 
naar de wand over een zeer smalle richel schuifelen om aan de andere kant te komen. Dat 
Shell Egypt er toen niet een paar personeelsleden bij ingeschoten is mag als een wonder 
beschouwd worden. Nadien werd er niet snel meer toestemming gegeven voor dit soort 
veldactiviteiten, al heb ik samen met Jan Arco nog wel een tripje voor de 16 kinderen van de 
Shellschool georganiseerd. 
Toen hij exploratiebaas in Saudi-Arabië was, werd Arthur door hem uitgenodigd voor een 
bijeenkomst met belanghebbende maatschappijen om het werkplan voor een concessie te 
bespreken. Men was het erover eens dat alles zou draaien om het boren van prospect ‘T’; 
iets anders was er eigenlijk niet. Tijdens de pauze kwam Jan Arco stilletje naar Arthur toe 
met de onthutsende mededeling dat Prospect ‘T’, waar iedereen nog over sprak op dat 
moment, geen prospect meer was, maar al geboord was door de staatsoliemaatschappij. Hij 
had iets ‘verdachts’ opgepikt tijdens een gesprek met de autoriteiten en was direct met 
4WD met chauffeur duizend kilometer de Rub’ al Khali woestijn in gereden om met eigen 



ogen te aanschouwen dat daar inderdaad een boortoren stond. Dit bizarre voorval moest 
met destijds met uiterste voorzichtigheid behandeld worden, maar betekende uiteindelijk 
het einde van de concessie: weer een knap staaltje van scherpe analyse met verstrekkende 
gevolgen. 
 
Zoals uit het voorgaande blijkt speelde het overgrote deel van zijn carrière bij Shell zich af 
buiten Nederland, met name in het Midden-Oosten. Ook daar werd de muziek nimmer 
verwaarloosd en In Dubai maakten Jan Arco en Marja zelfs officieel deel uit van het UAE 
Philharmonic Orchestra. 
Later in zijn loopbaan verbreedde hij zijn kennis ook buiten de aardwetenschappen en hield 
hij zich intensief bezig met de commerciële aspecten en economische evaluaties van 
exploratie- en productieprojecten.  
Jaren nadat Jan Arco bij Shell vertrokken was werd Arthur door Petronas in Kuala Lumpur 
benaderd in verband met zijn sollicitatie daar. Het moge duidelijk zijn dat hij hem alleen 
maar ten zeerste heeft kunnen aanbevelen. Helaas is zijn dienstverband bij Petronas van 
korte duur korte duur gebleven vanwege de reisbeperkingen opgelegd door Corona. 
Na zijn ‘pensionering’ trok Jan Arco zich terug in hun prachtige villa in Apeldoorn, vol 
plannen om de wereld en de geologie nog eens grondig te gaan bereizen. Helaas, na redelijk 
korte tijd werd bij Jan Arco een hersentumor vastgesteld die ongeneeslijk bleek. Toen ik 
hem na de operatie en behandeling in februari/maart van dit jaar bezocht was hij realistisch 
maar vol goede moed dat hem nog een lange tijd gegeven was. Hij voelde zich prima en had 
veel plannen voor reizen en onderzoek. Hij had thuis een petrologisch lab ingericht met een 
petrografische microscoop om slijpplaatjes te bestuderen en te bekijken. Dirk Wiersma 
heeft toen een gedeelte van zijn collectie afgestaan als studiemateriaal, waaraan Jan Arco 
nog veel plezier heeft beleefd. Ook bij het vieren van hun veertigjarig huwelijksjubileum 
leek alles nog voorspoedig te gaan, maar medio september raakte hij door een samenloop 
van omstandigheden in een ernstige en fatale situatie en overleed Jan Arco op 2 Oktober 
2022. Zoals ik aan Marja schreef verliezen zij en kinderen een toegewijde echtgenoot, vader 
en grootvader met een zeer brede belangstelling, goede smaak en eruditie. De aardkundige 
gemeenschap is een van zijn meest enthousiaste, scherpzinnige en analytische beoefenaars 
kwijtgeraakt.  
 
Han Raven, oud-collega van Jan Arco bij Shell, schreef de volgende herinnering. 
 
Tijdens onze studietijd en de jaren daarna kende ik Jan Arco alleen oppervlakkig. Maar in de 
laatste jaren dat wij allebei bij Shell werkten hebben we meermalen nauw samengewerkt. 
Hij was een fijne collega met een brede kennis en toonde meermaals moed.  
Van 1998 tot 2004 werkte ik op het hoofdkantoor in Den Haag aan verschillende zakelijke 
openingen in het Midden-Oosten, maar vooral aan Saudi-Arabië. Het kostte vele reizen en 
het schrijven van meerdere voorstellen om tot het ‘’Audi Gas Initiative’ te komen, waarbij 
het de bedoeling was dat internationale oliemaatschappijen toegang zouden krijgen tot de 
gassector in Saoedi-Arabië. Dat werd van het begin tegengewerkt door Saudi Aramco dat 
liever geen competitie in eigen land zag. Olie bleef buiten bereik en ook ontdekte gasvelden, 
exploratie naar gas kon nog nét. Enkele exploratieconcessies werden aangeboden en 
datarooms geopend. Daarin werden alleen ruwe data gedeeld, mocht vrijwel niets 
afgedrukt worden en moesten de concurrerende oliemaatschappijen binnen twee dagen 
hun werk afronden als basis voor hun biedingen. Jan Arco deed aan enkele datarooms mee 



en toonde daarbij zijn geologische inzichten. Uiteindelijk won Shell een belang in twee 
exploratieconsortia, Core Venture 1 onder leiding van Exxon en Core Venture 3 onder 
leiding van Shell.  
De Country Chair bood mij aan om de eerste Upstream vertegenwoordiger in het land te 
worden, een echte pioniersrol die mij reuze interessant leek. Maar ik zag dat als 
onrealistisch want mijn vrouw zou direct met de religieuze politie overhoopliggen, dus sloeg 
ik dit af. Jan Arco had er minder problemen mee en accepteerde de baan. Niet alleen hij, 
maar zijn hele gezin liet zien hoe ze met zo’n moeilijke cultuur om konden gaan. Marja kocht 
in Nederland enkele abayas en was direct populair bij de Saudi vrouwen die direct zeiden 
dat haar abayas ’hypermodern’ waren. Ze maakte ook snel vier informatiebladen over 
allerlei aspecten van het leven in het land, waarmee ze nieuwe werknemers hielp 
inburgeren.  
In het weekeinde maakte Jan Arco vaak tochten om meer van het land te zien. Op zo’n tocht 
zag hij een bordje met daarop ‘Tukhman-1’. Dat deed direct alarm bellen afgaan want dat 
was de naam van de belangrijkste ’prospect’ dat voor buitenlandse maatschappijen 
beschikbaar was. Hij volgde de bordjes en kwam bij een boorinstallatie. Het nationale 
oliebedrijf was dus alvast gaan boren om de buitenlandse concurrentie vóór te zijn. Na een 
vergadering hadden we een keer een uurtje tijd nam hij me mee de woestijn in waar we bij 
46 graden in de schaduw in pak en das een wandeling maakten.  
Maar er waren veel grotere uitdagingen. Jan Arco vertelde vrij laconiek hoe hij op een 
vrijdag met zijn zoon door het centrum van Riyad liep en opeens een uitzinnige menigte 
voorbijkwam. Gelukkig kon hij net op tijd zijn zoon de andere kant op laten kijken want men 
sleepte een lijk mee van een man die zojuist onthoofd was. Executies vonden steeds op 
vrijdag plaats. Ook waren er regelmatig aanslagen en alvorens in een auto te stappen moest 
je altijd alles controleren. Er volgden aanslagen op ons kantoor in Dhahran (gelukkig konden 
de meesten op tijd de ‘’safe room’’ in), op enkele wooncomplexen en natuurlijk ook op de 
Twin Towers in New York - ook al door Saudi’s. Zowel Jan Arco als ikzelf spendeerden veel 
tijd om onze collega’s in kantoor en op zakenbezoek zo veilig mogelijk te houden. Maar in 
2003 kwam de grote klapper. Jan Arco en Marja waren in de British School in Riyad waar 
hun zoons deelnamen aan een concert. Een half uur na afloop ging een bom af die het dak 
van de school oplichtte. Het hele gezelschap was dus maar net op tijd vertrokken. Daarna 
gingen gewapende mannen van deur tot deur in het appartementencomplex rondom het 
schoolgebouw. Een collega die daar woonde vertelde hoe hij zich met ingehouden adem 
schuilhield tussen de brokstukken van zijn flat waar alle ruiten uit waren geblazen. Hij 
overleefde het… 
Na mijn baan in New Business Development werkte ik vier jaar als Value Assurance 
Consultant. Daarna werkte ik in verschillende functies maar nadat Jan Arco op gegeven 
moment Value Assurance Consultant was geworden vroeg hij me meermalen mee op ‘value 
assurance reviews’. Die worden uitgevoerd voor grote beslissingen over de grootste 
projecten in Shell, die vaak miljarden of tientallen miljarden dollars aan investeringen 
vragen. Zo’n team omvatte dan mensen uit vele delen van de organisatie, maar zowel Jan 
Arco als ikzelf keken dan toch nog steeds naar een brede reeks onderwerpen. Hij had 
behalve in geologie bijvoorbeeld ook goed inzicht in economische aspecten. Zo kwamen we 
samen in plekken als Brisbane en Dhahran. Altijd een week keihard werken, maar Jan Arco 
bleek steeds een fijne collega. Niet alleen in de omgang tijdens het werk, maar ook tijdens 
de weinige uren dat we even konden ontspannen. Als hij even had loste hij graag een 
sudoku op, waarbij hij hogere niveaus aankon dan ik destijds. Het was logisch dat bij reviews 



soms serieuze zaken werden gevonden en Jan Arco was niet bang zulke zaken duidelijk te 
rapporteren. Maar hij was ook diplomatiek genoeg om die dan zakelijk te formuleren. Zelfs 
dan werd dit natuurlijk niet altijd in dank afgenomen, en flinke druk kon worden 
uitgeoefend om de tekst aan te passen, maar hij was integer genoeg om de essentie van 
zulke commentaren niet terug te nemen.  
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Foto 1: LGV  KE 1976 Vlnr Fop van der Hor, Leo Minnigh, Praeses Nout den Boer en Jan Arco 



 
Foto 2 : Veldzomer 1977 meelopen met Mark Ferguson in Zweden - Glimmerstugan hut 

 



 
Foto 3: Veldzomer 1979 Lapland vlnr Jan Arco, Tanja Hens, Unico Canter Cremers en meeloper 

 
Foto 4: Veldzomer 1979 basiskamp Jan Arco in Lapland 


