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JULI—AUGUSTUS 1945 

WEER VRIJ 
Eindelljk toch is er een eind gekomen aan dien langen 

bangen tijd, die vaak eindeloos scheen. 
Droefenis was in ons hart, diepe droefenis en verslagen-

heid toen ons op 13 en 14 Mei 1940 achtereenvolgens werd 
meegedeeld, dat de Koningin was uitgeweken en het leger 
zich had overgegeven. Menigeen kwam een traan in het oog 
toen aan het slot van de uitzending het Wilhelmus weer-
klonk. Wanneer zouden wij het weer hooren? .Wij wisten 
toen niet, dat de gehate N.S.B., de partij der landverraders, 
zoo brutaal zou zijn zich meester te maken van ons yolks-
lied, zooals zij tevoren reeds zich meester had gernaakt van 
de Princevlag. 

Wij begrepen, dat een zware tijd ons te wachten stond, 
maar heeft e'en Nederlander bevroed hoe zwaar die tijd zou 
zijn? In geen ander land ging de bemoeiing met het binnen-
landsche bestuur zoo ver als hier. Het werd geheel op Duit-
schen leest geschoeid; alle Nederlandsche organisaties werden 
ontbonden en vervangen door nationaal-socialistische instel-
lingen. Duitschland was blijkbaar niet van zins hier ooit 
weer weg to gaan; Nederland moest opgitan in Duitschland. 
Neen erger nog: groote aantallen Nederlanders zouden naar 
de groote leege ruimten in het Oosten gezonden worden. 
Reeds werd een aantal van drie millioen genoemd, die hier 
to veel heetten, maar daarbij zou het niet gebleven zijn; 
Nazi-maatregelen werden altijd trapsgewijze uitgevoerd. Aan 
deze plannen werd reeds een begin van uitvoering gegeven. 
Bij volledige uitvoering zou het Nederlandsche yolk opge-
houden hebben te bestatin. Het zou verstrooid zijn geworden 
over Oost-Europa. Wie hier mochten blijven, zouden de 
knechten- zijn geworden van de Duitschers, die bezit hadden 
genomen van onze mooie boerderijen, van onze industrieele 
bedrijven. 

Vijf jaren van toenemende verdrukking en stijgenden nood 
hebben ons niet klein gekregen. Hoe hopeloos de toestand 
in den aanvang ook scheen, nooit hebben wij het vertrouwen 
in de toekomst verloren. Toch was er zoo weinig om dat 
vertrouwen op to bouwen. Geheel West-Europa en een groot 
deel van Afrika in de macht van den overweldiger; de ge-
heele bevolking van dat gehied zou geleidelijk in de oorlogs-
industrie van Duitschland opgenomen worden. Grondstoff en 
stonden in overvloed ter beschikking. Als eenig wederstrever 
stond Engeland in het veld. Hoe konden wij verwachten, dat 
dit land, zelfs met inspanning van alle krachten van het 
Imperium, in staat zou zijn het zoo machtig geworden 
Duitschland te overwinnen? Omdat, in ons diepste innerlijk, 
wij overtuigd waren, dat in dezen strijd van het kwade tegen 
het goede, zooals de Koningin het eens uitdrukte, het kwade 
nooit duurzaam zou kunnen overwinnen. 

Tijdens de bezetting liet de Duitsche propaganda niet af 
ons to bewerken. Zij was gekleed in velerlei gewaad, maar 
altijd gebaseerd op pathos en romantiek. Daarom schampte 
zij af op de nuchterheid van ons volk. Het liet zich door de 
groote woorden niet misleiden, doorzag de valsche leuzen en 
begreep, dat alles slechts moest dienen om het ware doel to 
verbergen: Duitschland almachtig heerschen, eerst over 
Europa, dan over de wereld. 

Het tegendeel van wat de bezetter verwachtte heeft hij 
bereikt. Wel verre van ons in zijn gareel to spannen, heeft 
hij een toenemend verzet opgewekt. Wij hebben de tanden 
op elkaar geklemd en de vuisten gebald, in voorloopig nog 
machtelooze woede. Wij hebben tot ons zelf en anderen ge-
zegd: Dat nooit. Het ons alien gezamenlijk aangedane 
onrecht, de samen doorleefde tijd van ontbering en verdruk-
king hebben ons hechter vereend dan ooit. Wij hebben leeren 
inzien, dat zoo veel dat ons voor den oorlog verdeelde en 
dat zoo belangrijk scheen, ver ondergeschikt is aan wat ons 
alien gemeen is en ons alien gelijkelijk betreft. 

Veel meer hebben wij geleerd. Wij hebben ontdekt hoe 
dierbaar en onmisbaar het vaderland ons is. Wij waren ons 
daarvan nauwelijks bewust, het minst zij die nooit buitens-
lands waren en niet de ontroering kennen bij de ontmoeting 
van een Nederlandsch schip met de driekleur waaiende van 
den achtersteven, ergens op de wijde zee of in een afgelegen 
buitenlandsche haven. Zooals iemand zijn gezondheid eerst 
na een ernstige ziekte waardeert als zijn grootste bezit, zoo 
hebben wij het vaderland leeren waardeeren toen wij het 
dreigden to verliezen. 

ZOO Lang hebben wij de rechten van vrije burgers van een 
rechtsstaat genoten, dat het ondenkbaar scheen, dat wij ze 
ooit zouden kunnen verliezen. Hoe hebben wij ons bedrogen! 
De onvrijheid was in Nazi-Duitschland niet een oorlogsmaat-
regel van tijdelijken aard, maar onderdeel van het regime. 
Met een despotischen regeeringsvorm zijn lettres de cachet,  

een gestapo, een gepeoe onafscheidelijk verbonden. De be-
zettingsjaren hebben ons geleerd, dat het leven geen waarde 
heeft zonder vrijheid, vrijheid van het land en vrijheid van 
den burger. Zwaarder dan door den stoffelijken nood hebben 
wij geleden door de geestelijke verdrukking, door het gemis 
van de vrijheid. 

De geschiedenis der laatste jaren heeft er ons aan herin-
nerd, dat die vrijheid eens veroverd is moeten worden en 
ons geleerd, dat wij steeds paraat moeten zijn om ze te 
beschermen tegen buitenlandsche en tegen binnenlandsche 
belagers. Dat dit besef in de laatste decennia bij de demo-
cratieen, groot en klein, verloren was gegaan, is hun en ons 
duur to staan gekomen. 

Nederland is thans vrij, dank zij de geweldige krachts-
inspanning van Engeland, de Dominions, Amerika en Rus-
land. Grooten dank zijn wij ook verschuldigd aan de moedige 
mannen en vrouwen van de ondergrondsche verzetbeweging, 
later tendeele vereenigd in de Binnenlandsche Strijdkrachten. 
Zij hebben veroordeelden bevrijd, onderduikers aan een schuil-
plaats geholpen en van voedsel voorzien, de opsporing van 
gezochten bemoeilijkt. Hun werk, dat bekend werd uit de 
illegale blaadjes, heeft het weerstandsvermogen• der massa 
gestaald. In hoeverre zij rechtstreeks hulp hebben verleend 
bij de bevrijding zullen wij eerst ten voile vernemen als de 
geschiedenis van den oorlog zal zijn te boek gesteld. De aan-
leg van een geheim telefonnet onder het oog van den vijand 
is een sterk staal van durf en doorzetting. 

Met eerbied gedenken wij in het uur der bevrij ding alien 
die hun leven lieten bij de verdediging van ons land en van 
Indie, als slachtoffers van een duikboot, tijdens de bezetting 
als slachtoffers van de terreur, bij de bevrijding. Zij stierven, 
opdat wij zouden kunnen leven. 

Arm en berooid laat het Nazi-regime ons achter. Een aan-
zienlijk gedeelte van ons nationale vermogen (landerijen en 
veestapel, wegen, kanalen, bruggen en sluizen, mijnen, 
fabrieken, machines en gereedschap, woningen, huisraad en 
kleeding, voorraden van grondstoff en, halffabrikaten, kleeding 
en voedsel, kapitaal belegd in overzeesche gebiedsdeelen en 
het buitenland) is vernield of gestolen. Het was het erfdeel 
onzer vaderen, bijeengebracht door de energie, werkzaamheid, 
bekwaamheid en spaarzaamheid van vele generaties. De 
waarde daarvan overtrof ver de schulden: het Nederlandsche 
yolk als geheel was kapitalist. Aan dat nationale vermogen 
had ook de armste deel, zonder het to beseff en. De opbrengst 
van kapitaal belegd in ondernemingen, werkende buiten 
Nederland, gaf ons een vordering op het buitenland, waar-
mee het groote nadeelige verschil tusschen de waarde van 
in- en uitgevoerde goederen ten deele werd gedekt. 

Hoe de toestand zal worden is nog niet to overzien. Groote 
uitgaven zal Nederland zich nog moeten getroosten voor de 
outilleering van leger, marine en luchtmacht in Indite en 
hier to lande, voor het herstel van wat hier en in Indie 
vernield is, voor de aanvulling van voorraden. Veel daarvan 
moot in het buitenland worden gekocht. Zal Nederland, als 
dat alles betaald is, nog een crediteurstaat, nog kapitalist 
zijn? Wij weten het niet, maar zeker zal het netto vermogen 
stork geslonkert zijn. 

Dat beteekent dat wij minder van het buitenland kunnen 
koopen, onzer inkoopen zullen moeten beperken tot wat 
noodzakelijk is, het koopen van zaken, die alleen maar het 
Leven veraangenamen, zullen moeten beperken. Wij zullen 
soberder moeten leven. Wat nood! Niet in overvloedige maal-
tijden elken dag, niet in kostbare kleeren en meubels ligt het 
geluk van het leven, maar in de geestelijke levenswaarden, 
waarvan de vrijheid een van de voornaamste is. 

De vrijheid hebben wij thans terug. Wij moeten toonen, 
dat wij ze waard zijn, de moraal, die tijdens den oorlog stork 
gedaald is, verbeteren, ons steentje bijdragen om samen met 
onze groote bondgenooten de Duitschers op to voeden tot 
een vredelievend yolk. Eensgezind moeten wij ons aangorden 
om to herstellen wat vernield werd, van den laatste tot den 
hoogste, ieder op zijn plaats, ieder naar de mate van zijn 
kracht en bekwaamheid, hard werken om terug to winnen 
wat verloren ging. 

Mannen in de mijnen: delft steenkool; handhaaft of her-
stelt Uw ouden room onder Uw bekwame leiders per man 
en per dag meer kool to winnen dan, onder overeenkomstige 
omstandigheden, waar ook ter wereld. Het land schreeuwt 
om steenkool. Zonder steenkool geen gas, geen electriciteit, 
geen massavervoer, geen industrie, geen verwarming in den 
winter, zelfs geen mogelijkheid om eten to koken! 

Jonge geologen en mijningenieurs: Zwermt weer uit over 
de wereld als weleer; stelt U beschikbaar voor het Rijk, de 
petroleum- en mijnbouwmaatschappijen. Door Uw werk daar 
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WEER VRIJ 1 
Eindelijk toch is er een eind gekomen aan dien langen 

bangen tijd, die vaak eindeloos scheen. 
Droefenis was in ons hart, diepe droefenis en verslagen

heid toen ons op 13 en 14 Mei 1940 achtereenvolgens werd 
meegedeeld, dat de Koningin was uitgeweken en het leger 
zich had overgegeven. Menigeen kwam een traan in het. oog 
toen aan het slot van de uitzending het Wilhelmus weer
klonk. Wanneer zouden wij het weer hooren? .Wij wisten 
toen niet, dat de gehate N.S.B., de partij der landverraders, 
zoo brutaal zou zijn zich meester te maken van. ons volks
lied, zooals zij tevoren reeds zich meester had gemaakt van 
de Princevlag. 

Wij begrepen, dat een zware tijd ons te wachten stond, 
maar heeft éér:i Nederlander bevroed hoe zwaar die tijd zou 
zijn? In geen ander land ging de bemoeiing met het binnen
landsche bestuur zoci ver als hier. Het werd geheel op Duit
schen leest geschoeid; alle Nederlandsche organisaties werden 
ontbonden en vervangen door nationaal-socialistische instel
lingen. Duitschland was blijkbaar niet van zins hier ooit 
weer weg te gaan; Nederland moest opgàan in Duitschland. 
Neen erger nog: groote aantallen Nederlanders zouden naar 
de groote leege ruimten in het Oosten gezonden worden. 
Reeds werd een aantal van drie millioen genoemd, die hier 
te veel heetten, maar daarbij zou het niet gebleven zijn; 
Nazi-maatregelen werden altijd trapsgewijze uitgevoerd. Aan 
deze plannen werd reeds een begin van uitvoering gegeven. 
Bij volledige uitvoering zou het Nederlandsche volk opge
houden hebben te besta'än. Het zou verstrooid zijn geworden 
over Oost-Europa. Wie hier mochten blijven, zouden de 
knechten· zijn geworden van de Duitschers, die bezit hadden 
genomen van onze mooie boerderijen, van onze industrieele 
bedrijven. 

Vijf jaren van toenemende verdrukking en stijgenden nood 
hebben ons niet klein gekregen. Hoe hopeloos de toestand 
in den aanvang ook scheen, nooit hebben wij het vertrouwen 
in de toekomst verloren. Toch was er zoo weinig om dat 
vertrouwen op te bouwen. Geheel West-Europa en een groot 
deel van Afrika in de _macht van den overweldiger ; de ge
heele bevolking van dat gebied zou geleidelijk in de oorlogs
industrie van Duitschland opgenomen worden. Grondstoffen 
stonden in overvloed ter beschikking. Als eenig wederstrever 
stond Engeland in het veld. Hoe konden wij verwachten, dat 
dit land, zelfs met inspanning van alle krachten van het 
Imperium, in staat zou zijn het zoo machtig geworden 
Duitschland te overwinnen? Omdat, in ons diepste innerlijk, 
wij overtuigd waren, dat in dezen strijd van het kwade tegen 
het goede, zooals de Koningin het eens uitdrukte, het kwade 
nooit duurzaam zou kunnen overwinnen. 

Tijdens de bezetting liet de Duitsche propaganda niet af 
ons te bewerken. Zij was gekleed in velerlei gewaad, maar 
a ltijd gebaseerd op pathos en romantiek. Daarom schampte 
zij af op de nuchterheid van ons volk. Het liet zich door de 
groote woorden niet misleiden, doorzag de valsche leuzen en 
begreep, dat alles slechts moest dienen om het ware doel te 
verbergen : Duitschland almachtig heerschen, eerst over 
Europa, dan over de wereld. 

Het tegendeel van wat de bezetter verwachtte heeft hij 
bereikt. Wel verre van ons in zijn gareel te spannen, heeft 
hij een toenemend verzet opgewekt. Wij hebben de tanden 
op elkaar geklemd en de vuisten gebald, in voorloopig nog 
machtelooze woede. Wij hebben tot ons zelf en anderen ge
zegd: Dat nooit. Het ons allen gezamenlijk aangedane 
onrecht, de samen doorleefde tijd van ontbering en verdruk
king hebben ons hechter vereend dan ooit. Wij hebben leeren 
inzien, dat zoo veel dat ons vóór den oorlog verdeelde en 
dat zoo belangrijk scheen, ver ondergeschikt is aan wat ons 
allen gemeen is en ons allen gelijkelijk betreft. 

Veel meer hebben wij geleerd. Wij hebbe.n ontdekt hoe 
dierbaar en onmisbaar het vaderland ons is. Wij waren ons 
daarvan nauwelijks bewust, het minst zij die nooit buitens
lands waren en niet de ontroering kennen bij de ontmoeting 
van een Nederlandsch schip met de driekleur waaiende van 
den achtersteven, ergens op de wijde zee of in een afgelegen 
buitenlandsche haven. Zooals iemand zijn gezondheid eerst 
na een ernstige ziekte waardeert als zijn grootste bezit, zoo 
hebben wij het vaderland leeren waardeeren toen wij het 
dreigden te verliezen. 

Zóó lang hebben wij de rechten van vrije burgers van een 
rechtsstaat genoten, dat het ondenkbaar scheen, dat wij ze 
ooit zouden kunnen verliezen. Hoe hebben wij ons bedrogen! 
De onvrijheid was in Nazi-Duitschland niet een oorlogsmaat
regel van tijdelijken aard, maar onderdeel van het regime. 
Met een despotischen regeeringsvorm zijn lettres de cachet, 

een gestapo, een gepeoe onafscheidelijk verbonden . De be
zettingsjaren hebben ons geleerd, dat het leven geeri. waarde 
heeft zonder vrijheid, vrijheid van het land en vrijheid van 
den burger. Zwaarder dan door den stoffelijken nood hebben 
wij geleden door de geestelijke verdrukking, door het gemis 
van de vrijheid. · 

De geschiedenis der laatste jaren heeft er ons aan herin
nerd, dat die vrijheid eens veroverd is moeten worden en 
ons geleerd, dat wij steeds paraat moeten zijn om ze te 
beschermen tegen buitenlandsche en tegen binnenlandsche 
belagers. Dat dit besef in de laatste decennia bij de demo
cratieën, groot en klein, verloren was gegaan, is hun en ons 
duur te staan gekomen. 

Nederland is thans vrij, dank zij de geweldige krachts
inspanning van Engeland, de Dominions, Amerika en Rus
land. Grooten dank zijn wij ook verschuldigd aan de moedige 
mannen en vrouwen van de ondergrondsche verzetbeweging, 
later tendeele vereenigd in de Binnenlandsche Strijdkrachten. 
Zij hebben veroordeelden bevrijd, onderduikers aan een schuil
plaats geholpen en van voedsel voorzien, de opsporing van 
gezochten bemoeilijkt. Hun werk, dat bekend werd uit de 
illegale blaadjes, heeft het weerstandsvermogen · der massa 
gestaald. In hoeverre zij rechtstreeks hulp hebben verleend 
bij de bevrijding zullen wij eerst ten volle vernemen als de 
geschiedenis van den oorlog zal zijn te boek gesteld. De aan
leg van een geheim telefonnet onder het oog van den vijand 
is een sterk staal van durf en doorzetting. 

Met eerbied gedenken wij in het uur der bevrijding allen 
die hun leven lieten bij de verdediging van ons land en van 
Indië, a ls slachtoffers van een duikboot, tijdens de bezetting 
als slachtoffers van de terreur, bij de bevrijding. Zij stierven, 
opdat wij zouden kunnen leven. 

Arm en berooid laat het Nazi-regime ons achter. Een aan
zienlijk gedeelte van ons nationale vermogen (landerijen en 
veestapel, wegen, kanalen, bruggen en sluizen, mijnen, 
fabrieken, machines en gereedschap, woningen, huisraad en 
kleeding, voorraden van grondstoffen, halffabrikaten, kleeding 
en voedsel, kapitaal belegd in overzeesche gebiedsdeelen en 
het buitenland) is vernield of gestolen. Het was het erfdeel 
onzer vaderen, bijeengebracht door de energie, werkzaamheid, 
bekwaamheid en spaarzaamheid van vele generaties. De 
waarde daarvan overtrof ver de schulden : het Nederlandsche 
volk als geheel was kapitalist. Aan dat nationale vermogen 
had ook de armste deel, zonder het te beseffen. De opbrengst 
van kapitaal belegd in ondernemingen, werkende buiten 
Nederland, gaf ons een vordering op het buitenland, waar
mee het groote nadeelige verschil tusschen de waarde van 
in~ en uitgevoerde goederen ten deele werd gedekt. 

Hoe de toestand zal worden is nog niet te overzien. Groote 
uitgaven zal Nederland zich nog moeten getroosten voor de 
outmeering van leger, marine en luchtmacht in Indië en 
hier te lande, voor het herstel van wat hier en in Indië 
vernield is, voor de aanvulling van voorraden. Veel daarvan 
moet in het buitenland worden gekocht. Zal Nederland, als 
dat alles betaald is, nog een crediteurstaat, nog kapitalist 
zijn? Wij weten het niet, maar zeker zal het netto vermogen 
sterk geslonken zijn. 

Dat beteekent dat wij minder van het buitenland kunnen 
koopen, onzer inkoopen zullen moeten beperken tot wat 
noodzakelijk is , het koopen van zaken, die alleen maar het 
leven veraangenamen, zullen moeten beperken. Wij zullen 
soberder moeten leven. Wat nood! Niet in overvloedige maal
tijden eiken dag, niet in kostbare kieeren en meubels ligt het 
geluk van het leven, maar in de geestelijke levenswaarden, 
waarvan de vrijheid een van de voornaamste is. 

De vrijheid hebben wij thans terug. Wij moeten toonen, 
dat wij ze waard zijn, de moraal, die tijdens den oorlog sterk 
gedaald is, verbeteren, ons steentje bijdragen om samen met 
onze groote bondgenooten cie Duitsehers op te voeden tot 
een vredelievend volk. Eensgezind moeten wij ons aangorden 
om te herstellen wat vernield werd, van den laagste tot den 
hoogste, ieder op zijn plaats, ieder naar de mate van zijn 
kracht en bekwaamheid, hard werken om terug te winnen 
wat verloren ging. 

Mannen in de mijnen : delft steenkool ; handhaaft of her
stelt Uw ouden roem onder Uw bekwame leiders per man 
en per dag meer kool te winnen dan, onder overeenkomstige 
omstandigheden, waar ook ter wereld. Het land schreeuwt 
om steenkool. Zonder steenkool geen gas, geen electriciteit, 
geen massavervoer, geen industrie, geen verwarming in den 
winter, zelfs geen mogelijkheid om eten te koken! 

Jonge geologen en mijningenieurs : Zwermt weer uit over 
de wereld als weleer; stelt U beschikbaar voor het Rijk, de 
petroleum- en mijnbouwmaatschappijen. Door Uw werk daar 
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verhoogt Gij rechtstreeks Neerlands koopkracht in den 
vreemde. 

Gij, die in opleiding waart voor geoloog of mijningenieur, 
keert 	als de Regeering niet van meening is, dat Gij op 
andere wijze het vaderland beter kunt dienen — terug naar 
Uw universiteit of hoogeschool. Legt U met al Uw energie 
toe op de studie, opdat Gij in den kortst mogelijken tijd Uw 
diploma verwerft en de rijen van Uw oudere collega's kunt 
aanvullen. 

Aan den arbeid!  
J. A. GRUTTERINK. 

VAN DE REDACTIE 
Na een jaar gedwongen rust kunnen wij onze werkzaam-

heid weer opvatten. Waar zoowel het Genootschap als de 
redactie van Geologie en Mijnbouw nooit gedwongen is ge-
weest zich aan te sluiten bij het een of ander hatelijk 
instituut, noch ooit iets heeft behoeven te publiceeren dat 
niet uit haar eigen midden kwam of door inhoud of auteur 
te verwerpen ware geweest, hebben wij ons tijdschrift zoo 
lang mogelijk laten verschijnen. Slechts de steeds wisselende 
papierverordeningen hebben het den uitgever zeer moeilijk 
gemaakt. Wij hebben dan ook gemeend zoo lang mogelijk te 
moeten doorzetten ten einde het steeds stijgende gebrek aan 
geestelijk voedsel niet nog grooter te laten worden en nog 
eenigszins het onderlinge contact in stand te houden. De 
eenige dwang waar wij ons aan te onderwerpen hadden was 
dat de Engelsche en Fransche taal slechts dan werden toe- 

gestaan, indien aangetoond kon worden, dat het hier een 
typisch Engelsch of Fransch onderwerp betrof. Wij hebben 
gemeend goed te doen ons daaraan te onderwerpen, hoezeer 
ons deze onrechtmatige beperking van onze vrijheid aan het 
hart ging. 

De zoozeer gestoorde wetenschappelijke werkzaamheden 
van onze leden heeft tot gevolg gehad, dat in de laatste twee 
jaren slechts weinig copie toegevloeid is. De redactie weld 
dan ook iedereen op om zijn studies weer aan haar te doen 
toekomen. Van haar zijde zal zij zoodra de gelegenheid weer 
open staat, er toe overgaan het tijdschrift een veel ruimere 
verspreiding in het wetenschappelijk ruilverkeer te geven 
dan tot nu toe. 

Aan het einde van dit jaar stelt de Redactie zich voor 
weer een extra nummer uit te geven met als inhoud een 
overzicht van de geologische en mijnbouwkundige prestaties 
van onze leden en collega's tij dens de oorlogsjaren. Als hoof d-
schotel zullen daarbij de bijdragen uit de groep geologen die 
in Z.-Limburg, Haarlem, Utrecht en Delft gewerkt hebben 
onder auspicien van de Limburgsche Steenkolenmijnbouw-
maatschappijen, fungeeren. Daarnaast zou de Redactie ech-
ter zoowel de verschillende Universiteiten, de T.H.S. als de 
Geologische Stichting, de Geodetische Commissie en andere 
wetenschappelijke instellingen willen uitnoodigen om hetzij 
met een wetenschappelijke bijdrage, hetzij met een overzicht 
van de resultaten van een of ander gemeenschappelijk 
onderzoek te willen medewerken tot het doel dat wij ons 
stellen. De copie moet voor 1 November a.s. in ons bezit zijn, 
aangezien de voorbereiding tegenwoordig zeer veel tijd vergt. 

L. U. DE .SITTER. 

IN MEMORIAM Prof. Dr Ir J. A, A. MEKEL, m.i. 

door J. H, F. UMBGROVE 

Prof. Mekel was een der allereersten, die na Mei 1940 
hun volle energie in dienst stelden van Koningin en Vader-
land. Aan het hoof d van een ondergrondsche organisatie 
trachtte hij den vijand in ons land, die hij zoo intens haatte,  
en verafschuwde, zoo veel mogelijk nadeel te berokkeneri: 
Helaas, hij was ook onder de eersten die vielen voor het 
vuurpeleton. Zijn arbeid was pionierswerk met de vele 
moeilijkheden en gevaren daaraan verbonden. Doch wie 
Mekel's capaciteiten gekend heeft, zal er niet aan twijfelen, 
dat ook dat werk van hem niet anders dan meesterlijk en 
doeltreff end geweest kan zijn. Toen het vonnis tegeh Prof. 
Mekel, ondanks alle pogingen gratie voor hem te verkrijgen, 
den 2den Mei 1942 — na 11 maanden gevangenis — vol-
trokken werd, verloor de Technische Hoogeschool een emi-
nent geleerde en docent. 

Mekel was de merkwaardigste man die ik gekend heb. 
Bovendien mocht ik Mekel wegens zijn groote gaven van 
hart en zijn nimmer falend gevoel voor humor. Hij was een 
eenheid van tegendeelen die hij doordacht en samengewe-
ven had tot een evenwichtig geheel. Even doordringend als 
zijn blik was zijn oordeel, snel en met groote stelligheid 
geformuleerd, doch dezelfde blik getuigde tevens van eer-
lijkheid en oprechtheid. Sober, zonder eischen voor zichzelf 
en ascetisch als een monnik kon hij zijn wanneer de 
omstandigheden in het veld zulks vereischten. Doch gaarne 
was hij als de beste en meest onderhoudende thuis of 
elders in ieder gezelschap. Uitermate critisch, op zichzelf 
niet het minst, en blindelings geloovend neen geloovig in 
den besten zin van het woord, tegelijk. Mekel had een taai 
uithoudingsvermogen en was in staat de heetste woestijn 
van Mexico en Perzie te doorstaan of de ongenaakbaarste 
steilte in de Alpen te nemen, indien dat gewenscht was. 
Doch hij was niet behept met eenig enthusiasme om ook 
maar een heuvel op te wandelen alleen uit een oogpunt 
van sport of natuurgenot. Een brein, breed geschoold in de 
exacte wetenschappen en wijsbegeerte, doch met een 
onleschbare dorst naar de schoone' kunst. Uitstekend geoloog 
en mathematicus, doch ook groot kenner van Mexicaansche 
en Spaansche taal en historie. Musicus, componist, kenner 
van de klassieke tot de meest moderne muziek en gedelegeerd 
commissaris van de Italiaansche Opera. 

Mekel was voorkomend en hoffelijk van nature, doch met 
opzet stug en ternauwernood vriendelijk jegens dengene die 
hem niet aanstond, onverschillig wie. Trouw vriend van 
velen uit de meest uiteenloopende milieus, waaronder tal van 
vooraanstaande lieden op het gebied der natuurwetenschap-
pen, schilderkunst, tooneel, muziek, economie en letterkunde. 

Volkomen op de hoogte van den stand der wetenschap 
die hij doceerde, gaf hij colleges — snelvloeiend uitgesproken  

zooals hij altijd sprak, nimmer falende recht op het doel 
of en glashelder — die niet alleen geheel up to date waren, 
doch ook fraai doorwrocht en vol van nieuwe denkbeelden 
van hem zelf, doch hij was er zelden toe te bewegen. iets te 
publiceeren. Voortdurend werkzaam, doch ieder oogenblik 
gereed voor volmaakte rust. Sprankelend van levenslust was 
hij, doch ieder moment met volkomen kalmte bereid voor 
den dood. 

Johannes Antonius Alphonsus Mekel werd den 22 Decem-
ber 1891 geboren te Bedum (Gr.), studeerde te Delft waar 
hij in 1916 den titel mijningenieur behaalde, met lof. In 
dienst der Bataafsche Petroleum Maatschappij verrichtte 
hij geologische en geophysische onderzoekingen in Mexico 
(1918-1921), werd Chef der geophysische afdeeling der Ba-
taafsche Petroleum Maatschappij, promoveerde te Delft tot 
doctor in de Technische Wetenschappen, met lof, op een 
dissertatie getiteld: Theorie van het tectonisch-gravimetrisch 
onderzoek, en aanvaardde 30 October 1929 zijn professoraat 
in de geologie te Delft met het uitspreken van een rede: 
Dikte en samenstelling der aardkorst. 

In 1938 en 1939 verrichtte hij in opdracht van de Alge-
meene Exploratie Maatschappij geologische opsporingen in 
Perzie. Wegens zijn bemoeiingen met de Italiaansche Opera 
werd hij in 1938 benoemd tot Of ficier der Orde van de Kroon 
van Italie. 

PUBLICATIELIJST VAN PROF. DR J. A. A. MEKEL. 

1. „Over het ontstaan van metamorphe gesteenten." 
Jaarb. 1915-1916 v. d. Mijnbouwk. Ver. te Delft, blz. 
156-211, ill., 1916. 

2. Notes on travelling in Mexico." 
Practical hints to scientific travellers, Vol. 3, pp. 3-19, 
ill., 1925. 

3. „De invloed van den geologischen bouw op de torsie- 
balans." 
De Ingenieur, jrg. 41, no. 29, blz. 598-603, 1926. 

4. „Het voorspellen van vulkanische uitbarstingen met be- 
hulp van de torsiebalans van Eaves." 
De Ingenieur, jrg. 41, no. 45, blz. 913-916, 1926. 

5. „Geophysische, in 't bijzonder gravimetrische, methodes 
en hare toepassingen in de praktische geologie." Voor-
dracht 1 Mei 1926, Den Haag. 
Versl. Geol. Sectie v. h. Geol. Mijnb. Gen. v. Ned. en 
Kol., dl. 3, blz. 159, 1928. 

6. „Theorie van het tektonisch-gravimetrisch onderzoek." 
Proefschrift 21 Maart 1928. 
Delft, Techn. Boekhandel en Drukkerij J. Waltman Jr., 
1928, 79 blz. 
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verhoogt Gij rechtstreeks Neerlands koopkracht in den 
vreemde. 

Gij , die in opleiding waart voor geoloog of mijningenieur, 
keert - als de Regeering niet van meening is, dat Gij op 
andere wijze het vaderland beter kunt dienen - terug naar 
Uw universiteit of hoogeschooL Legt U met al Uw energie 
toe op de studie, opdat Gij in den kortst mogelijken tijd Uw 
diploma . verwerft en de rijen van Uw oudere collega's kunt 
aanvullen. 

Aan den arbeid! 
J . A. GRUTTERINK 

VAN DE REDACTIE 
Na een jaar gedwongen rust kunnen wij onze werkzaam

heid weer opvatten. Waar zoowel het Genootschap als de 
redactie van Geologie en Mijnbouw nooit gedwongen is ge
weest zich aan te sluiten bij het een of ander hatelijk 
instituut, noch ooit iets heeft behoeven te publiceeren dat 
niet uit haar eigen midden kwam of door inhoud of auteur 
te verwerpen ware geweest, hebben wij ons tijdschrift zoo 
lang mogelijk laten verschijnen. Slechts de steeds wisselende 
papierveror:deningen hebben het den uitgever zeer moeilijk 
gemaakt. Wij hebben dan ook gemeend zoo lang mogelijk te 
moeten doorzetten ten einde het steeds stijgende gebrek aan 
geestelijk voedsel niet nog grooter te laten worden en nog 
eenigszins het onderlinge contact in stand te houden. De 
eenige dwang waar wij ons aan te onderwerpen hadden was 
dat de Engelsche en Fransche taal slechts dan werden toe-

gestaan, indien aangetoond kon worden, dat het hier een 
typisch Engelsch of Fransch onderwerp betrof. Wij hebben 
gemeend goed te doen ons daaraan te onderwerpen, hoezeer 
ons deze onrechtmatige beperking van onze vrijheid aan het 
hart ging. 

De zoozeer gestoorde wetenschappelijke werkzaamheden 
van onze leden heeft tot gevolg gehad, dat in de laatste twee 
jaren slechts weinig copie toegevloeid is. De redactie wekt 
dan ook iedereen op om zijn studies weer aan haar te doen 
toekomen. Van haar zijde zal zij zoodra de gelegenheid weer 
open staat, er toe overgaan het tijdschrift een veel ruimere 
verspreiding in het wetenschappelijk ruilverkeer te geven 
dan tot nu toe. 

Aan het einde van dit jaar stelt de Redactie zich voor 
weer een extra nummer uit te geven met als inhoud een 
overzicht van de geologische en mijnbouwkundige prestaties 
van onze leden en collega's tijdens de oorlogsjaren. Als hoofd
schotel zullen daarbij de bijdragen uit de groep geologen die 
in Z.-Limburg, Haarlem, Utrecht en Delft gewerkt hebben 
onder auspiciën van de Limburgsche Steenkolenmijnbouw
maatschappijen, fungeeren . Daarnaast zou de Redactie ech
ter zoowel de verschillende Universiteiten, de T.H.S. als de 
Geologische Stichting, de Geodetische Commissie en andere 
wetenschappelijke instellingen willen uitnoodigen om hetzij 
met een wetenschappelijke bijdrage, hetzij met een overzicht 
van de resultaten van een of ander gemeenschappelijk 
onderzoek te willen medewerken tot het doel dat wij ons 
stellen. De copie moet vóór 1 November a.s. in ons bezit zijn, 
aangezien de voorbereiding tegenwoordig zeer veel tijd vergt. 

L. U. DE SITTJ:GR. 
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en verafschuwde, zoo veel mogelijk nadeel te berokkenen: 
Helaas, hij was ook onder de eersten die vielen voor het 
vuurpeleton. Zijn arbeid was pionierswerk met de vele 
moeilijkheden en gevaren daaraan verbonden. Doch wie 
Mekel's capaciteiten gekend heeft, zal er niet aan twijfelen, 
dat ook dat werk van hem niet anders dan meesterlijk en 
doeltreffend geweest kan zijn. Toen het vonnis tegen Prof. 
Mekel, ondanks alle pogingen gratie voor hem te verkrijgen, 
den 2den Mei 1942 - na 11 maanden gevangenis - vol
trokken werd, verloor de Technische Hoogeschool een emi
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Mekel was de merkwaardigste man die ik gekend heb. 
Bovendien mocht ik Mekel wegens zijn groote gaven van 
hart en zijn nimmer falend gevoel voor humor. Hij was een 
eenheid van tegendeelen die hij doordacht en samengewe
ven had tot een evenwichtig geheel. Even doordringend als 
zijn blik was zijn oordeel, snel en met groote stelligheid 
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niet het minst, en blindelings gelaovend neen geloovig in 
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van Mexico en Perzië te doorstaan of de ongenaakbaarste 
steilte in de Alpen te nemen, indien dat gewenscht was. 
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commissaris van de Italiaansche Opera. 

Mekel was voorkomend en hoffelijk van nature, doch met 
opzet stug en ternauwernood vriendelijk jegens dengene die 
hem niet aanstond, onverschillig wie. Trouw vriend van 
velen uit de meest uiteenloopende milieus, waaronder tal van 
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ber 1891 geboren te Bedum (Gr.), studeerde te Delft waar 
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