
In Memoriam Theodore Frederik Johan (“Joop”) Dessauvagie, 

overleden op 14 mei 2022 

 
Joop werd geboren op 18 januari 1935 in Ende op het eiland Flores (voormalig Nederlands 
Indie), waar zijn vader officier was in het KNIL. 
Zijn familie verhuisde in 1947 naar Den Haag waar Joop het Grotius Lyceum bezocht. Een 
bezoek aan een neef die in Utrecht geologie studeerde tijdens diens veldwerk in Belgie deed 
Joop besluiten om in Leiden geologie te gaan studeren. 
Joop kwam in 1954 in Leiden aan, deed zijn kandidaatsexamen in 1958 en studeerde af bij 
Prof. Pannekoek in 1961. Inmiddels was Joop in 1960 getrouwd met Corry Deurloo. 
 
 

  Joop als student tijdens Leids veldwerk 

 
 
Na zijn afstuderen vertrok Joop met Corry naar Ankara, Turkije en trad daar in dienst van 
het Mining Research and Exploration Institute of Turkey (MTA), waar toentertijd ook de 
Leidenaren Harry van der Meer Mohr en Ad van Ginkel werkzaam waren. Daar werd in 1963 
oudste zoon Bernd geboren.  
Een belangrijk product van zijn werk bij MTA is ongetwijfeld de publicatie:  
- Sellier de Civrieux, J. M. et Dessauvagie, T. F. J. (1965). Reclassification de quelques 

Nodosariidae, particulièrement du Permien au Lias. Mining Research and Exploration, 
Institute of Turkey Publ. 124: 1-178.  

Nodosariidae zijn een soort foraminiferen. Achteraf was Joop van mening dat dat werk goed 
genoeg was om te  kunnen uitwerken tot een proefschrift. 



 
In 1965 vertrok de familie naar Ibadan, Nigeria, waar Joop tot 1972 werkzaam was bij de 
University of Ibadan. Daar werd in 1969 zoon Jeroen geboren. 
In Nigeria heeft Joop vooral veel werk gedaan voor de geologische kartering van Nigeria, 
hetgeen resulteerde in twee belangrijke publicaties: 
- T.F.J. Dessauvagie and A.J. Whiteman (editors): Proceedings of the Conference on 

African Geology, Dept of Geology, University of Ibadan, 1972, 668 pp. Talrijke papers in 
deze proceedings zijn (mede) van Joop’s hand 

- T.F.J. Dessauvagie and M.L. Brittijn: Geological Map of Nigeria, 3rd ed. 1974. Nigerian 
Mining, Geological, and Metallurgical Society, Ibadan, Nigeria 

 
In 1972 is Joop met familie teruggekeerd naar Nederland. Hij werd (geῑntroduceerd door 
Harry van der Meer Mohr) aangesteld aan het ITC, locatie Delft in de afdeling Mineral 
Exploration om les te geven en refresher programma’s te ontwikkelen voor de studenten uit 
ontwikkelingslanden voor postgraduate en MSc cursussen Mineral Exploration, Exploration 
Geophysics en Engineering Geology. Dit bleef hij doen tot zijn pensioen in 2000. Tijdens zijn 
jaren bij het ITC en vooral ook tijdens de veldwerken in Frankrijk en Spanje profiteerden de 
ITC studenten van Joop’s brede ervaring op sedimentologisch, stratigrafisch en structureel 
geologisch gebied. Zo heeft Joop voor veel ITC studenten met een wat magere geologische 
vooropleiding een belangrijke rol gespeeld tijdens hun studie in Nederland. 
 
 

 
Joop tijdens veldwerk met ITC studenten in Almaden, Spanje 1989 (foto Boudewijn de Smeth) 



 
Joop tijdens veldwerk met ITC studenten in Mijajades, 1992 Spanje (foto Boudewijn de Smeth) 
 

 
Joop was voor het team van de kleine ITC-sectie aan de Kanaalweg in Delft een belangrijke 
samenbindende factor en vertegenwoordiger in het ITC Overleg Orgaan Medewerkers. 
 

 
Joop in zijn werkkamer in het ITC Delft, jaren ‘90  

 



De familie Dessauvagie woonde na terugkomst in Nederland in Den Haag, maar al snel na de 
terugkomst kochten Joop en Corry een bungalow in Kortgene, waar altijd de weekends 
werden doorgebracht. Na Joop’s pensionering werd dat vrijwel voltijds hun domicilie. Joop 
had daar een boot, waarmee hij veel tijd op de Zeeuwse wateren doorbracht. 
Joop laat naast Corry, Bernd en Jeroen, 3 kleindochters en 2 kleinzoons na. Wij wensen hen 
allen veel sterkte met het verlies van Joop. 
 
Niek Rengers  
 


