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Voor nieuwsberichten, mededelingen, discussie, downloads, interessan-
te links, ledenlijst etc. Het wachtwoord voor het beschermde download-
gedeelte van het kngmg-web voor de komende periode is: 

Dubois

Iedereen wordt van harte uitgenodigd de Berichtenpagina van de  
KNGMG-website regelmatig te bezoeken, omdat hier de meest actuele 
mededelingen, aankondigingen en berichten verschijnen, waar u zelf 
ook eventueel commentaar kunt leveren en discussies kunt volgen. 
Indien u beschikt over de de juist hard- en software kunt u zich boven-
dien abonneren op de ‘RSS feeds’, zodat u nooit meer belangrijke 
berichten kunt missen.

.in memoriam

Het was een schok, de korte, 
zakelijke mededeling in de 
zaterdag/zondag bijlage ‘Opinie 
en Debat’ van de NRC van 20/21 
oktober 2012: “Enige kennis
geving: Overleden onze lieve 
Dick. De crematie heeft plaats 
gevonden in besloten kring”.

Dick Batjes; wie kende hem niet? 
Zijn lange Shell loopbaan kronkel-
de door verschillende exotische 
locaties zoals Parijs, waarvan hij 
hield, en Japan waar de kersen-
bloesem in het voorjaar en de 
bonsaiboompjes een blijvende 
indruk op hem maakten. Velen 
van ons kennen Dick vooral als 
docent exploratiegeologie en zeer 
gewaardeerd redacteur en correc-
tor van verschillende boeken over 
geologie. Wij moeten het helaas 
vanaf nu doen zonder zijn vele 
goede hoedanigheden. 
Vijf jaar lang maakte ik Dick van 
nabij mee als inspirerend collega 
‘docent geologie’. Honderden Shell-
stafleden van heinde en verre heeft 
hij olie- en exploratiegeologie bij-
gebracht. Deels daardoor hebben 
sommige nu hoge posities. “Soms 
onbegrijpelijk,” zei hij begin dit 
jaar met een zweem van spot en 
weemoed, toen hij in de grote zaal 
van het Tropeninstituut naast mij 
zat bij de viering van het KNGMG 
100-jarige jubileum. Hij werd  
er van alle kanten begroet. Niet 

vreemd, door zijn zeer actieve 
betrokkenheid bij alles wat het 
KNGMG aangaat. 
Zo was hij jarenlang technical editor 
van NJG en ook andere publicaties 
waar het KNGMG in participeerde 
diende hij als redacteur. Sinds 
1998 was hij erelid. Ook voor de 
PGK had hij – anders dan veel 
andere explorationisten – vanaf 
het allereerste begin in 1978 
warme belangstelling. Hij volgde 
het opzetten daarvan met grote 
aandacht en ontbrak later zelden 
op bijeenkomsten om de nieuwe 
ontwikkelingen te volgen, oude 

collega’s te begroeten en bij te 
praten. Het laatst nog begin deze 
zomer tijdens de jaarlijkse barbecue 
op het strand in Scheveningen.
Dick was altijd precies en zakelijk 
maar vooral ook menselijk en 
betrokken. Niet alleen in het les-
geven, maar ook en vooral in het 
veld op tientallen excursies. Naar 
zijn geliefde Zuid-Frankrijk, naar 
Spanje waar we ooit samen in het 
landelijk dorpje ‘La Iglesuela del 
Cid’ (het kerkje van El Cid) een 
glaasje wijn dronken. Dick meen-
de dat de Saracenen (zijn geliefde 
uitdrukking) daar flink hadden huis 
gehouden, maar de lokale herber-
gier sloeg hem met stomheid (kwam 
zelden voor bij Dick) toen hij ons 
vergeleek met Don Quijote en 
Sancho Panza. Vanwege onze 
contrasterende lichaamspostuur, 
maar Dick bleef mompelen dat  
hij niet tegen windmolens vocht.
Neen, daar was hij te pragmatisch 
voor. Dat bleek eind jaren 1970 
toen hij de opzet van de cursussen 
exploratie- en productiegeologie 
actualiseerde en stroomlijnde. 
Voor ‘weekeind geologie’ en het 
‘cementeren’ van sociale banden 
tussen deelnemers van over de 
hele wereld was een nieuwe 
excursiebestemming nodig ‘dicht 
bij huis’. De Ardennen bleken  
ideaal en honderden geologen  
van over de hele wereld hebben  

Dick Batjes, met rode das, middenvoor gehurkt, tijdens een KSEPL-geochemisch seminar. 

KNGMG-erelid Dick Batjes

er goede herinneringen aan. Toch 
moest er soms worden opgetreden 
omdat nog niet alle jonge geologen 
de wilde haren uit de studenten-
tijd kwijt waren. Optreden kon 
Dick. Bijvoorbeeld toen enkele, 
nu alom gewaardeerde en net 
gepensioneerde, Zwitserse geolo-
gen lang ‘doorzakten’ aan de bar 
van een afgelegen hotel in een 
barre bergstreek in Spanje en  
op hun kamer nog verdergingen.  
De hoteleigenaar vroeg Dick, de 
excursieleider, daar een einde  
aan te maken. Op kloppen werd 
de kamerdeur niet geopend; Dick 
ging toch naar binnen en zag de 
witte krampachtige vingers geklemd 
aan de rand van het balkon waar-
onder de fuifnummers hingen, 
zich tevergeefs verbergend voor 
Dicks opgetrokken wenkbrauwen. 
Nu Dick er niet meer is, roepen 
zulke herinneringen een weemoe-
dige glimlach op. Toch is de tra-
ditionele uitdrukking ‘Dick is niet 
meer’ niet helemaal waar. Want 
warme gedachten blijven ons ver-
vullen als wij aan hem terugdenken. 
Wij allen wensen Marjolein en Dicks 
kinderen sterkte in deze droeve 
tijd. Mogen de grote en blijvende 
waardering van honderden collega’s 
voor Dick hen tot troost zijn. 

Tom Reijers
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Het KNGMG kent een nieuw erelid, Dicl( Baties, sinds
jaar en dag bekend ats eindredacteur van Geotogie en

Mijnbouw. Hoogste tijd voor e€n interview

Ene-rto Dtct< BnrJes I eindredacteur Geologie en Miinbouw

Met een lricnd ra. Lie niddclbefe schod
r*ierfDlck Adies Ler hoostc rln Hlirurn
oler d. Vclus'e en zo.hi zltcrtltelen ln
groclcs. Gids $es d. klasieke..!er
zw€rlLcien r.!n Piet !.D der I-ijn "Doc,r
dic zlrc.fr..hren Lrcgcn $e fanz.lfrv!t
mcc oler her Landschu! en de gcologie .

Ecr\r dechi rlatjcs n een srudic bos
b,iu\' ioid.l die^lfde schoohicnd henr
lrtendccrdc op de geologic.
In 1919 ging Brrtes naar Utfccht $!ar hii
nn sturc onrstelienis ren de oudereiaars,
mci m,!r lieiir acht ccbtej.rar! regcliik
bcgo..'Geologjc siuderen berekcnd.
rocn een g€rire pcNpe.riefop ircfk in
Nederland nra!r $.tl in hei n rler u!
Lrekkellikc bu jlenl!nd
''r\'ta!r dic sl1irrend g€nocDrde n\alanalan-
deD ookLer Bltles lrcl "Sle.hLs een
.lkcling kran ro.D in hcr butrenl.ml.'
Barjcs rvas een ro.gcq'ijd shdenl cr
h.!lde in seprcnbc. l95ii zijn doctordrl
F!!D! hij 1n norcmber lan dii Jlrr pr.
nu,eerd. "I! die rljd k..g rc mdrlmaal
ue!e! jraf usleltan miliuiL- diensr om
hct doctunaal ie b.hilcn. Dlarom
bcwa!fde lk de r.DriDcnhrlelles 

'ncincdcreten ran dc ho.glerar€n. Ondcr
Nslen $erkic ik !!n dijn promolc-
.ndeizoek." Toen dir.ndczocL ren elnde
llef solLiciicerde hii bit Shcll. r\t,rr h1i

krecg gccn brln orndii lij nieL \tas aigc-
sludccrd, re.no€d Barjcs. Hij lond q'crk

bjj de Rijks Gcologische Diensi cn $'crltLe
d... een halflaar lan ee. ondctoelt.idt
inh.trdelllk in lel \erlergdc ran ,in pro

Baiies was tijdcns zltn djcDstpli.ht lLtchr
lbiolczcr cn b.!cht dc bcgaanbaarh.jd tat
dc Noordduine lra.qrlrkre 

'n 
karn

Dicnsltli.hr bcicLcnde in !te iarcn rjjtig
die k$'ari,cs pcr drg voor kotrc cn rer
$r!reiing.n 'Vcrder braclil iL nrlji t1'd

d.or mci irlt diensipllchiigcn altijd do.D:
{achrlopcn, r.etsei c! ocfcnnrgen. '

,U.!r rl snel k\r.m Baties ln een !'t/.n
deingstosnlc icrechL. Shell had nN 4n
prono!€rcn q'c1 belargsicLling. B.1ltes

r.oeg .D kfceg het to€n nogrl ongebruikc_
Iljk sollicitllie\ erlol cn ircfd door Shcll
aan.scnomen. De olicmrrl!.hlpplj !xldc
dc koslFinnentdgocding, dle zitD lro!s
krccg. !!n ioi.cD slld.is lan .en bcg'n

ncdd !ale.nt{toog. L!le. \'erd hij
rescrle ol1lclcf cD ook serd zijn ltcdde

Na zlin djcDstplichL kon rlatjcs riin bu
l entanddro onr \ en ullen. I Iij vemok nei
zijn e.ziD nMr hei iropische ei olierijk.
'lrnidad 'v'e hebbcn de u.o aen
komcn " Barles fcisdc n'er per booi Draa.
ging der her rlicgiuig "\\:e tloecn met
ccn Strter ConstclhLntr. hct groolste
lliegidg dai dc Kl-Il to€n hld. Ik kon d€
gloelend hetc uitluipijpcn un de noto
ren gocd zien $anr ik zar nct !.hter e.n

l-u1d jd.en Tesiie rv.rd Baries gelraasd of
hijF..ris sprak cD werd hii 1n lradjs gest!
mneeid lrraDLaijlt h!!l aanzictiijke olie
en gesroo[.dcn en bo!eDd'cn st'nu
leerde dc ovefheid de s!clrtochte. naer
nleu\rc voo,rrdtr. "Ons Lrnnror lag !al
achicf de Champs iilrslcs en diar hcb 

'lidc mcidlge. lan 1968 neegeniaaki.
I{aaf llt glng !1ct o! slrut kljk.n b'l de
fellen. Dar js nict tuljn natuuf." Het
cnige dai tsatjcs nerkte was drt hllit!tr€n
nei gcli!! e busen.n som! net nnLr'
teiic rr.cht{rgens hci langelegde opc!-
braf !e^!er !en'ingcn.
Zijn lolgende missc staflLe o! .cD
gedenkwaardiec ddrum iI 1971. Dl]l
\r!s 1i april. dc dag dli d. Caraderen
Zr{rllc bclrijdden." Dai Blties deze siad
nog sr.cds ccn {arlr har $edrxe$ blijkt
uji hcl feir dli eeD hislische pl.ticgroncL
a.D ,1e $and frlikr. in ,jn 1,erd.r sobe.e
$e.Lkamer aan dc Prins r\leudtsldrn rn
Dcn Haag.
BlLles afircerde in hpaD in dc ke.len
Lrloes€r ijd orn viifla.. ic trlljfen. Ner rls
nr fr.nL.ijlt leidde dc crpl(,r!xecarnpag-
ncs {a!.!!n hLi dcclnlm niei rot \rurblre
olic cn sasr€scNes. Blries lrcrd n, /,rn
!c.blijf in lapan do.eri expLoratrcgeologle
on aenkomcndc !.ldemici bii Shell de
kneepr.s lan bel !!k bliic brengen.
Daanoof orgrniseerdc h'i
de Ardc.nen, Zuid Bngcllnd, Zud
tsfarltrijk ei Sp!'1ic.

Pensioen
L-irelndelijt gi.g BaLjes log eenrnarl !i
den !rccmde se.ken. tusscn 1982 .D
1987 hicld bij uich bczjg nrel geochenic
en,{liik! Hit doot dat Ferk lertoLgcns
afmci een drlelarjg lc.blijfh Gabon.

D. cxrr. zrur rellendc rlren 'n 
lte

iNpen naakte dar dc toen )? tarirl. tsat-
jcs al in 198t) rnci peD!oen kon gaan.

Een tegeling djc nrtussen nL€r tn.cr

"Ik was iot drt ntmenr gccD lclieilid
\'!n hct iNcl\'lG. Ik gne af en r.e naar
lezingcn cn las alle.n .ftiLe1en in G€olo-

sic cn Mijnbouw als hct he 
'nrer€ss,nr

lceL. Tljdens .cn Srarlnglezlng !.ocg een

besruuislid. dic ik nog kend€ ujiJaFan,
ollk h.otdrcdacteur $ i1d€ wo en \laar
daan'oo. niocr ic nldde! in hct $,etkleld
siaaD cn dlt gelLlt !o.r Dii niel neer."
Daafon Lrestieri Batjcs als rechnrch
cjndrcdlctenr lnds t99l Ge.log. cn
i\fijnb,,u$. D€ corlccprlrdkele! ltofdcn
door de hoofdrcdrdeur !ooryclcgil !!n
de ter 2akc lnDliige lezers, d. zogc
naamdc tcurlerers. Baij.s beFerkL Tich iu
hei ldcalc geldl rot een globale eindre
dactic. "AIlikelen mocicn logis.h z1in,

lcts nieufs brengcD. gcen tuuien bc!.t-
ren en niet orDodig inturmaiic hcrlrlen
Dl}lrloor bcl iL so'ns mer dc eutcur en
\reag bclccfd of een bepaaldc pass!ge
$elllchi icis duldelijk€r oflo.ter kln. '

Hcr prcdu.lielroccs cD mc1 nlme dc
teruglop!ellng naar .ureus dle nogal
ccns oibereikbaif zijn onldar zc in het
veld lerblijr.D - an de Lerugkoppcling
nlar keurlczc\ k,n maendcD. "HeL eer

1q98 h.d al n1 iebruari
moctc! rers.hltnen. tscitelijlt ben Lk dc
ucsschll! \taar ik doc dlr $erk tool
mijn plezler. om Lrij te blllven cn iL
bcsreed er njct clke drg achi !u !!n ,

alLLus Bartcs dic saF is v.n hct gebtuLik

rrn e nuil cn teksr\,er\rcrkcr.
so nigc urtlkelen dic Bltjes he\n !la.c
scr. blijken in e.D jcis rndere lersrc adt
bnitenlands€ zusrcrtijds.hnft.n.angebo
den re $ordcD. Is heL tigenltli et ln\'ol
.ft (;eolosic cn i\'lijnbourv s.nren te
l!rer g.an Det de z!sl.nijdschrlfterl
Dln ironlt ile inzei lan contnbure"(
tlrecdcrdc gui naer Gcologle en \ljrn-
bou$ - en de encrgic lun men-".n zorls
tsltjes rin!oll.r bcn!ll

Bondig
Bi!es dcnLt dat elke n.ircnrle !ere!'
gnig !rn geol!,gen e! miirbou$kundiscn
e.! lijdschriii Itil hc,!dcD. Dei lvofdl i)r
d. h!!d ge$erkr doof de unlle6irane
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Allecn de bibhrdrecarissctr zijn altijd
gespirsr o! illdigc otrt!.dgst. "De enLele
lezers die mji bcllcr zijD vcelal auteurs die
nog graag hun lrtiLclin het lopend kalen
d.taar zicD lerschijren zod!i her meeieli
loof dc Fublicrtlelijst. Soms lraag 1k mc
\tcl ccns !fwur ik mee bezlg beD. Mrar
rooral de *issehrerklng tnci drc !!rcurs is
berredlgend." llaiics sprcckt vln een con
simciief m.chanismc $'!d.ir dc anlkelen
op een hogcr phD getild rvorden.
In ook aan hct lieuse lljds.hriti Fil h1i

bcslist necwc.keD. Malr dan lroer er \rcl
ccD r\Leede ehdred!.ieor blikomcn cn
moel miss.hien ool< de buraurcd!ciic b'j
de uiLgelei Lluwc. w.i rcfbctcfd so.
den. De nrlulling ran hct tijdsch.ift nel
dllerse artiL<clcn is ni o,de. "Veelbelang
r1ik. ondc$rcrpcn riin de lfgel.ten raren
.aD dc ordc gck()men."
EcD hc.nieuwd Geologie eD MjlDbouit
!c.1e'endigen mei meer klcur is lolgcns
B^rjes duur en nlei nodig tsarjcs nrecrt
dai loinr-rcrcrs dr.nncc op !le I')op gaan
en dc ickn onlccsblar naken. "De
nicunsbriel leed , Dde. die kwall1n hcr

"En lls her KN(;\lG zcgt ilatrcs. hct is

le!lt geNeest", dan is dai ook gocd. Dar
ga ll iers andcrs docn. ,\lisschien d de
(ldnmissc Gcschicdcnis Geologls.he
v'cicnschaFpen nog iets dr re zoek€n
hccft". aldus de bes.helden Baij.s. "Dan
bcn ik 

'dn 
de sirlar en zoi.is lioudt nc

ARNo EooN

lubli.&iedilng, iets dar Diiics uit bel
bedrljlile\En nici kcndc. Da!. $udr llles
heelbordLe gcholden. Batjes heeli n( i€
makcn nrct de wcrs un K\(]Il(i e!
NIt G-TNO.m ramen een iljdschrjti u't
ic gclen. Dar ral zi.h beperken toi dc
geologie in miinbouF ran Ncdcfllnd cn
$ijde omge\,lng. Artikclcn ovcr cdclsteei
h Thliland, d1c nog \rclccn rrid!r\ ltre
gen n hcr Fcrcldwijd gcorl;nleede (ieo
loec .n,\rijDLrou$, ,ji.lrn niei langer

Volgcns Bdrjes ls de elnleidjng roor ccn
ricu$ rltdschrti der hci Gcnooischa! dc
hltste jaren dilers. lcrpi'chinlgcn 

's 
!!n

geFan. "G.ologic cn.UiJnLrouF ls reke.

nlei duurd€. gcwo cn dc lfgrlopen rien

Uii ccD cnquiie.nder leden tan h.t
KNGMG, met een resfons lan onscrccf
tien pnicenr, i! geblekcn dai dc leze.s ree.
telreden ziin o!€r dc K\GI{G{ieuws
briel en war nnndcf icvrcden z'in over
Geologl. .n llijnbou{, \'ertelL Bliies.
Zlin .narngcD iD hct relll ,jn van
dczclfdc sueLkiDg. Hii streeh afcD roc
lczc$ die nreestal niei wei.n ofzc hci
lad$re nummer $el ontvaDgcn hcbben.
"Ilt rind dli nlei zo lr.cnd. Als je !.Lie1
berr lees j. hoosuji Jc lrlikclen die ol
!t!i n{rrncnt p.sscD bij je r..fessionele
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