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Dr. P. Kruizinga †
Uit Oosterbeek bereikte ons het schokkende bericht dat aldaar op 81 jarige leeftijd
ons erelid Dr. P. Kruizinga is overleden. Reeds dadelijk bij de oprichting van onze
vereniging heeft hij zich als lid aangemeld en ons steeds met raad en daad ter
zijde gestaan. Verschillende bijdragen van zijn hand verschenen in ons blad. Onze
vereniging verliest in hem een zeer goede vriend. Een bijeenkomst of excursie
kreeg al dadelijk bij zijn binnenkomen iets van een gezellige gemoedelijke sportiviteit.
Met heldere vorsende ogen nam hij de aanwezigen op, en met een warme belanstelling voor zijn medemensen betrok hij ieder met een vaderlijk en animerend
woord zoveel mogelijk in de algemene discussie. Er ging iets onzegbaar gezelligs
en patriarchaals van hem uit.
Een bezoek aan Delft was steeds een belevenis. Geen moeite was te veel om inlichtingen te geven en na zo'n gezellig bezoek bracht hij zijn gast dan nog helemaal alle trappen af tot de hoofdingang om hem uitgeleide te doen.
Kort geleden hadden wij nog het voorrecht hem in Oosterbeek te bezoeken. Wat
had hij zich daar een gezellige en smaakvolle woning ingericht te midden van zijn
boeken en stenen. Dit laatste bezoek aan de Heer en Mevrouw Kruizinga zal ik
nimmer vergeten.

Hoewel verzwakt door een ernstige ziekte, werd ik ook toen weer, met een ouderwetse hoffelijkheid geheel tot de ingang van het reusachtige gebouw door hem
begeleid om eerst daar afscheid van mij te nemen. Dr. P. Kruizinga zal als een
eminent geleerde maar nog meer door zijn innemende persoonlijkheid bij zijn
vrienden en in onze vereniging steeds in een dankbare en genegen herinnering
blijven voortleven.
w.f.a.
E N K E L E G E G E V E N S B E T R E F F E N D E DR. P. K R U I Z I N G A
Pieter Kruizinga werd op 13 november 1885 te E E N R U M (Gron.) geboren. Na
een gymnasiale opleiding te L E E U W A R D E N ging hij aan de R I J K S U N I V E R S I T E I T te G R O N I N G E N in 1906 Plant- en Dierkunde studeren.
Als leerling van Prof. Dr. J . H . Bonnema, die ook reeds aan het gymnasium zijn
leraar voor Biologie was geweest, specialiseerde hij zich in de Palaeontologie.
Na beëindiging van zijn studies aan de Groninger Universiteit werd hij in 1913
benoemd tot Conservator van het Geologisch en Mineralogisch Museum van het
Mijnbouwkundig Instituut der Technische Hogeschool te D E L F T .
In 1918 promoveerde hij te G R O N I N G E N op een proefschrift getiteld: „Bijdrage
tot de kennis der sedimentaire zwerfstenen in Nederland". Voor dit werk maakte
hij o.a. een studiereis naar Estland. Promotor was Prof. Dr. J . H . Bonnema.
De gesteenten- en mineralencollectie van het Geologisch en mineralogisch
Museum te Delft groeide onder zijn beheer van ongeveer niets tot over de 100.000
exemplaren.
Na gedurende 38 jaren zijn functie als Conservator te hebben waargenomen nam
hij op 4 december 1951 afscheid.
Spoedig daarna werd hem een leeropdracht verstrekt om te D E L F T onderwijs te
geven in de Historische Geologie en Palaeontologie (1951-1955).
Daarna werd hem door de R . K . Universiteit te N I J M E G E N een soortgelijke
opdracht gegeven, met tevens het verzoek om ten behoeve van het onderwijs een
Geologisch-Palaeontologisch Museum op te bouwen.
Tot zijn 80ste jaar heeft hij deze functie vervuld. .
Hij was toen ruim 50 jaar bij het Universitair onderwijs werkzaam geweest. Zijn
verdiensten werden erkend door zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
Vele excursies met studenten in binnen- en buitenland hebben mede - of geheel
onder zijn leiding gestaan. Ondanks zijn hoge leeftijd heeft hij ook in zijn Nijmeegse periode nog een aantal excursies geleid.
Van zijn hand verschenen diverse publicaties. Zijn laatste verscheen in het
aprilnummer van dit jaar van Grondboor en Hamer.
In 1915 werd hij tot bestuurslid verkozen van het Geologisch- en Mijnbouwkundig Genootschap. 36 jaar, waarvan 32 jaar als penningmeester, heeft hij zitting in het bestuur van genoemd Genootschap gehad. Buitendien was hij nog
meerdere jaren Secretaris van de Redactiecommissie van het Geologisch en
Mijnbouwkundig Genootschap. Het Genootschap erkende zijn verdiensten door
hem tot Erelid te benoemen.
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