Prof. Dr. Ph. H. Kuenen overleden

Reeds in de beginperiode van onze vereniging werd ik opgebeld door Prof.
Kuenen waarbij hij mij vertelde, dat hij naar zijn mening lid van onze vereniging
behoorde te zijn. Het was een van de eerste erkenningen van wetenschappelijke
zijde met betrekking tot het bestaansrecht van onze vereniging en een verblijdende stimulans. Sedertdien is hij dan ook steeds lid gebleven. In het Nieuwe
Rotterdamsche Courant troffen wij het hieronder volgende bericht aan, van de
hand van Prof. L . M . J. U . van Straaten.
Op 17 december j l . overfeed te Leiden, op 74-jarige leeftijd, Prof. D r . Ph. H .
Kuenen, oud-hoogleraar in de geologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
Philip Henry Kuenen, geboren te Dundee (Schotland), studeerde geologie te Leiden, waar hij in 1925 promoveerde bij Prof. D r . B . G . Escher, op een proefschrift
over het porfiergebied ten Zuidwesten van Lugano in Italie. In 1926 werd hij
assistent te Leiden; van 1929 tot 1930 nam hij als geoloog deel aan de Snelliusexpeditie naar de Molukken-zeeen in Indonesie. Van 1934 tot 1972 was hij verbonden aan de Rijksuniversiteit te Groningen, eerst als conservator, daarna als
lector en sinds 1946 als hoogleraar. Van 1960 tot 1961 was hij rector magnificus
dezer universiteit.
Kenmerkend voor Kuenen waren o.a. zijn bijzondefe belangstelling voor het
wetenschappelijk onderzoek, zijn grote werkkracht en "zijn practische aard. De
laatste leidde er toe dat hij vele vraagstukken bestudeerde door middel van een
bij geologen over het algemeen minder gebruikelijke methode, nl. door het doen
van experimenten. Mede daardoor vond hij de verklaring van talrijke, voordien
onbegrepen geologische verschijnselen.
In totaal verschenen er van zijn hand meer dan 200 wetenschappelijke publicaties, waaronder een drietal boeken. Een daarvan, 'Marine Geology', is op dit
gebied lang een standaardwerk geweest. Ook schreef hij, als mede-auteur van
Prof. D r . I. M . van der Vlerk, de algemeen geologische inleiding tot het bekende
boek 'Het Geheimschrift der Aarde'.
Vooral door zijn werk over de geologie van de zeebodem en over sedimentaire
processen (in het bijzonder over z.g. troebelingsstromen) heeft Kuenen zich
grote internationale bekendheid verworven. Z o werd hij erelid van een tiental
buitenlandse akademies en geologische genootschappen. Van drie universiteiten
kreeg hij het ere-doctoraat, nl. van die te Dublin, Krakau en Exeter. Voorts
werden hem 6 medailles toegekend, door geologische genootschappen in Nederland, Belgie, Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten.
Sinds 1946 was hij lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. In 1963 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Met Kuenen is een groot Nederlands geleerde heengegaan.
De crematie heeft in alle stilte plaats gehad.
W . F . Anderson
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