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Op 8 maart, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar 
Jan Smit emeritus Hoogleraar is, werd hem door de KNGMG 
de hoogste onderscheiding, de Van Waterschoot van der 
Gracht penning overhandigd voor zijn baanbrekende weten-
schappelijke werk, voornamelijk over extincties. Omdat Jan 
ook bij de NGV een zeer gewaardeerde penningmeester is, 
werd hem een cadeau namens de NGV overhandigd en aan 
mij de eer om hem te interviewen. De Laudatio van Prof. 
Bert Boekschoten staat trouwens aan het eind van dit 
interview (Courtesy van de KNGMG).

Een week later was het dan zover, en klopte ik aan in Buik-
sloterdijk in Amsterdam, waar Jan en zijn vrouw middenin 
het oude dorp wonen. Het interview werd meer een lang 
gesprek, waarvan de hoofdlijnen hier worden weergegeven.

Interview Jan Smit 
door Henk Duyverman, h.duyverman@kpnmail.nl

Eerste vraag: Is het feestgedruis al afgezwakt Jan? 
(Waarop hij, bescheiden als immer meldde:)
- Vooral Facebook lijkt nog behoorlijk wat te na-ijlen. 
(De status van Waterschoot van der Gracht penninghouder lijkt 
Jan, ook gezien de status van zijn voorgangers, wel te staan.)

Tweede vraag: Graag een korte levensloop en de 
belangrijkste publicaties.
- (Hierop antwoordde Jan digitaal met http://www.falw.vu/~smit/
cv/jansmitcv.html. Hierop staan zowel zijn CV als belangrijkste 
artikelen.)

Derde vraag: Wanneer begon de liefde voor extincties?
- In 1972 in Spanje, tijdens zijn M.Sc. (doctoraal) veldwerken in 
Spanje, waar ik uitgebreid de Krijt/Tertiair grens kon bestuderen 
en specialistisch werk aan de foraminiferen die daar uitsterven. 

Laudatio 
Jan Smit, 
maart 2017

Onze Penningmeester Jan Smit krijgt de 
Van Waterschoot van der Gracht Penning 
– Pro� ciat! 

Eerst met de Amsterdamse groep met Prof. Hermes bij Velez Rubio, 
later ook op andere plekken in Europa zoals in Zumaya en Gubbio. 
Tijdens mijn promotie kwamen er steeds meer aspecten van de K/T 
extincties aan de orde zoals geochemische (Iridium), stabiele isotopen 
en mineralogische; sanidien-houdende inslagbolletjes. Dat alles wees 
op een extraterrestrische oorzaak voor de extincties.

Vierde vraag: Wat is de beste vooropleiding voor 
Extincties?
- (Micro)paleontologie en stratigrafi e, maar het is ook goed om bij 
andere vakgroepen te kijken (geochemie, astronomie).

Vijfde vraag: Werden jou theorieën snel geaccepteerd?
- Dat was soms nog een hele strijd, omdat elders K/T secties 
veelal incompleet waren- of een hiaat vertoonden- en geochemisch 
bewijs, complete wereldwijde secties en astronomische data pas later 
kwamen.

Zesde vraag: Hoe komt het toch dat iedereen, ook in 
politieke zin, gefascineerd is door extincties?
- Fascinatie voor uitsterven is normaal en van alle tijden. De 
K/T grens, waar ik mijn leven lang aan werkte, heeft als extra 
fascinatie de enorme meteoriet- inslag in Yucatan en het massale 
uitsterven van de dino’s (gekoppeld met het opbloeien van kleine 
en handiger zoogdieren). Dino’s fascineren iedereen, kijk maar 
naar het succes van Naturalis. 

Zevende vraag: Wat denk je van tegenwoordig weten-
schappelijk onderzoek aan de universiteiten in NL?
- Puur wetenschappelijk onderzoek komt soms in het gedrang door 
de nadruk op toepasbaarheid en subsidies, (bijvoorbeeld bij de 
topsector spelen subsidies een grote rol). 

Tot slot; Jan, mijn dank voor je tijd en veel plezier met je 
toekomstige wetenschappelijke werk (we hebben het nog 
niet eens over tsunami’s gehad!)
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De van Waterschoot van der Gracht penning, hoogste Nederlandse 
geologische onderscheiding, brengt ons hier met Jan Smit samen. Ik lees 
voor uit de considerans van het Genootschap; “hij is een internationaal 
vermaard onderzoeker, begenadigd docent, schrijver voor een breed 
publiek die zich inzet voor het KNGMG. Ergo – een uitermate waardig 
penningdrager”.

Het zijn bewoordingen die volkomen juist zijn. En toch zou ik me licht onzeker 
voelen als ik zoveel lof over een andere laureaat moest lezen of aanhoren. 
Het is bekend dat sommige wetenschappers, als ze eenmaal een hoofdprijs 
hebben gekregen, nadien niet veel meer uitvoeren. Zou dat hier ook gebeuren 
vraag je je dan af. Dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, gezien alleen al het 
programma van het symposium Big Boundaries, Amsterdam maart 2017 
waarvan zijn voordracht de afsluiting vormt. Toen Smits’ nominatie rondging, 
reageerden velen met verwondering. Jan heeft die penning toch allang, was 
hun reactie. En dit is heel begrijpelijk. Jij, Jan, maakt een tijdloze indruk, je 
bent geen gewone geoloog maar een aartsgeoloog, met de hamer geboren en 
met een scherp verstand, met een grote liefde voor het vrije stenenveld en al 
wie daar mede in deelt. Voor jou, in de republiek der natuurvorsers, bestaan 
geen elites. Het is, dunkt mij, voor het eerst in zeventig jaar dat een hoogleraar 
geologie penningmeester is geworden van onze zustervereniging de NGV; en 
participatie door een togadrager als expert aan fossielenbeurzen is eveneens een 
nieuw fenomeen. Hiermee demonstreer jij opnieuw hoe belangrijk je het vindt 
tegenover de stenen en tussen de stenenvinders te staan. Je grote succes als 
studentenbegeleider in het veld, de vele vrienden die je onder jonge geologen 
hebt zijn evenzovele bewijzen daarvoor. Je nuchtere daadkrachtige instelling 
heeft daaraan veel bijgedragen; een instelling die je geholpen heeft bij te dragen 
tot de oplossing van fundamentele problemen van de geologische wetenschap. 
Mijn leermeester Prof. Von Koenigswald kon mij zestig jaar geleden nog de 
toen gangbare verklaring leren voor het uitsterven van de ammonieten. 
Dat kwam, legde hij uit, door hun losbandigheid; deze decadente inktvis-
achtigen tooiden zich met schelpen vol nutteloze franje en doelloze krullen. 
En een grote autofabriek adverteerde in de jaren zestig met afbeeldingen van 
hele grote dino’s met hele kleine kopjes. Dat waren metaforen voor de bolides 
van hun concurrenten, auto’s die benzine slurpten. Volgens de fabrikant 
zouden zulke automobielen net als de bandeloze dino’s spoedig uitsterven, de 
dino’s waren immers verdwenen ten gevolge van hun mateloze vraatzucht! 
Als student kreeg ik bijna heimwee naar deze frivole tijden, aan het einde van 
het Krijt….

Scheen de eindfase van het Krijttijdperk in de jaren zestig nog een hedonis-
tische orgie, wij weten nu wel beter, dankzij Jan Smit. Hij zag in het veld vaak 
arbitrair gedefi nieerde afgrenzingen tussen de sedimentaire formaties, die in de 
visie van de jaren zeventig de elementen vormden waaruit door optellen en 
afspraken de grote stratigrafi sche tijdseenheden werden geconstrueerd. De grens 
Krijt/Paleogeen was in heel wat gevallen wèl haarscherp te trekken, consta-
teerde Smit; en het Krijttijdvak was als het ware door een guillotine met een 
grote klap beëindigd. Veelzijdig, gedetailleerd en internationaal onderzoek 
maakte de inslag van een reuzenmeteoriet als knock-out van de Krijttijd voor 

AFBEELDING LINKERPAGINA | Paul van Olm (NGV Voorzitter) feliciteert Jan Smit, 
de jubilaris! Foto: H. Duyverman

wetenschappelijke wereld aanvaardbaar 
en gemeengoed. De ‘event stratigraphy’ 
kreeg vaste voet, mede dankzij de in-
spanningen van Jan. Dat ging bepaald 
niet zonder slag of stoot. De impact-
theorie leek een deus ex machina, een 
olifant met een lange snuit; daar schrok-
ken de geologen van dertig jaar gele-
den voor terug. Er werden zelfs stem-
mingen gehouden onder aardweten-
schappers, uitsterven door impact ja of 
nee, onder leiding van Prof. Derek Ager, 
in Engeland en die werden destijds 
door de nee-zeggers gewonnen.

Het bedaarde wereldbeeld van de 
nee-zeggers hield geen stand tegen de 
vele nieuwe feiten en inzichten. En de 
notie van geleidelijkheid in de geo-
logische geschiedenis wordt nog 
verder ondergraven. Leek de kring-
loop van een zelfreinigende systeem 
aarde ooit harmonisch en circulair, nu 
wordt ook dat de vraag gezien het 
onderzoek naar koolzuurcatastrofen 
en hun rol tijdens de Perm/Trias en 
Paleoceen/Eoceen tijdgrenzen.

Wij zagen hier Jan Smit als een ge-
ducht en kundig geologische grenzen-
trekker. Maar hij is ook een geliefde 
veldkameraad omdat hij een grenzen-
overschrijder is, een levensgenieter 
die anderen meedeelt in zijn levens-
kunst. Zo kan het je gebeuren dat 
Jan, terugrijdend van de steengroeve 
in Winterswijk (een jeugdliefde van 
deze geoloog) zijn auto onverwacht 
in een berm wegzet, om een plek 
te inspecteren waar hij eerder wel 
twintig eekhoorntjesbroden had 
geplukt. Hij kan je in Amsterdam 
laten omfi etsen, langs een bijzonder 
begaafde Amerikaan die meester 
visroker is. Al degenen die tijdens 
veldwerk van Jans’ smakelijke hap 
voor de hele groep mee-smulden 
zullen zich hem ook als kok met 
vreugde herinneren. De velen die de 
geologische summer-schools in de 
Apennijnen volgden en te gast waren 
bij Jesse en Jan in het geologendorp 
Coldigioco zullen dit herkennen. 
Maar de wellevende sfeer werd stee-
vast op wetenschappelijk plan ge-
trokken door discussies en glasheldere 
explicaties van geologische fenome-
nen, zij het aan tafel, in de college-
zaal, tijdens conferenties en inter-
views, in kranten en TV/uitzen-
dingen. Jan Smit: veelzijdig laureaat 
die de Van Waterschoot van der 
Gracht penning met ere ontvangt!

BERT BOEKSCHOTEN

G.J.BOEKSCHOTEN@VU.NL
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Jan Smit, aartsgeoloog


