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Op II juli 1996 overleed Zeev Reiss. emeritus hoogleraar geologie aan de Hebrew 
University van Jeruzalem. op 79-jarige leeftijd. Reiss was buitenlands lid van onze 
Akademie sedert 1983. 

Terugblikkend is het duidelijk dat zijn joodse afkomst en de plaats van geboorte, 
Czernowitz, hun stempel hebben gedrukt op een belangrijk deel van de eerste dertig 
jaar van zijn leven. Bij Reiss' geboorte in 1917 was Czernowitz in de Boekowina. 
dat nu een onderdeel is van Oekraïne, nog officieel gelegen binnen de Habsburgse 
dubbel monarchie. Na de eerste wereldoorlog werd de streek een deel van Roemenië. 

In 1937 begon Reiss een studie in de natuurwetenschappen aan de universiteit van 
zijn woonplaats en behaalde er een graad in de biologie. Tot 1941 was hij naast zijn 
studie, assistent in het medisch laboratorium van het lokale ziekenhuis. Bij het 
veranderen van de oorlogssituatie in dat jaar en na een kortstondige Sovjet bezet
ting. kwam hij volgend op de Duitse opmars in nazi werkkampen. Na afloop van de 
oorlog had hij korte tijd een administratieve functie in Boekarest, maar de conse
quenties van de nieuwe ideologische tweedeling van Europa noopten hem west
waarts te trekken: zijn geboortestreek behoorde op dat moment tot de Sovjet Unie. 

In 1947-48 was hij administratief directeur van de 'Health department for 
displaced persons of the American Joint Distribution Committee' in München. Deze 
stad komt merkwaardigerwijze nog een keer in zijn curriculum voor: in 1992 
ontving hij daar een eredoctoraat op grond van zijn veelzijdige verdiensten in de 
aardwetenschappen. In 1949 emigreerde Reiss naar zijn nieuwe vaderland Israël en 
werd daar wetenschappelijk-technisch assistent binnen de geologie afdeling van de 
Hebrew University van Jeruzalem. Hij begon er een studie geologie en speciali
seerde zich, op aanraden van Professor M. Avnimelech maar vooral op basis van 
zijn biologische interesse, in de micropaleontologie. Vanwege de toepassingsmoge
lijkheden, bijvoorbeeld bij de exploratie van olie en gas, betekende dat in die jaren 
onderzoek aan foraminiferen. Dat onderzoeksterrein zou zijn hele verdere leven zijn 
primaire interesse blijven houden. 

De toepassingsmogelijkheden van de micropaleontologie brachten Reiss al snel 
bij de Geological Survey van Israël, in 1952 als chief-micropaleontologist en in 
1957 als hoofd van de gehele paleontologische afdeling. In de beginjaren van de 
jonge staat was datering van aardlagen in de ondergrond met behulp van forami
niferen van grote betekenis, vooral voor de grondwatervoorziening. Hierdoor richtte 
hij zijn aandacht vooral op de fauna's van het Krijt en het oudere Tertiair. Dat blijkt 
ook uit de meeste van zijn vroege publicaties. In die tijd onderkende Reiss als één 
der eersten het belang van planktonische foraminiferen voor biostratigrafische 
correlaties, hetgeen wereldwijd vergaande invloed heeft gehad op de verdere 
ontwikkeling van de micropaleontologie. 

Zijn internationale oriëntatie werd in die jaren sterk bevorderd door UN fellow
ships in Engeland, Frankrijk en Zwitserland. Een jaar uitzending in uN-verband naar 
Turkije om daar een micropaleontologisch laboratorium ten behoeve van de olie-
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industrie op te zetten, verbreedde zijn praktijk-gerichte ervaring sterk. Omdat in 
Israël in die jaren de research een sterk pioniers-accent had, kon Reiss allerlei 
moderne stratigrafische en paleontologische methodieken uit Amerika en Europa 
introduceren zonder hinder te ondervinden van conservatieve ballast in zijn werk
omgeving. Het resultaat was een optimale benadering van oppervlakte-kartering en 
stratigrafische reconstructies in de ondergrond. 

Na zijn promotie summa cum laude in 1963 leidde Reiss' toenemende betrok
kenheid bij de universiteit ertoe dat hij in 1966 de Geologische Dienst verliet om als 
senior lecturer, en vanaf 1971 als full professor, leiding te geven aan de 
(micro)paleontologische ontwikkeling in Jeruzalem, en in feite in heel Israël. Met 
een groot aantal leerlingen werd onderzoek geëntameerd in een breed scala van 
fossielgroepen. waarbij nieuwe technische mogelijkheden van microscopie optimaal 
werden benut. Met zijn enorme werkkracht en levendige intelligentie was Reiss 
daarnaast in staat om ook de snelle ontwikkeling in verwante vakgebieden te volgen, 
en nieuwe ontwikkelingen daarin optimaal te benutten. 

Als men zijn lange reeks publicaties vanaf 1952 doorneemt, valt allereerst de 
grote diversiteit in taxonomische onderwerpen op. Dat was in de beginjaren onge
twijfeld het gevolg van de enorme hoeveelheid routine-onderzoek dat uitgevoerd 
moest worden ter wille van de biostratigrafie. Illustratief hiervoor is een lange reeks 
korte publicaties, alle onder de algemene titel 'Notes on foraminifera from Israel' . 
Met verschillende co-auteurs publiceerde hij daarnaast ook atlassen van de 
microfacies van Jura en Onder Krijt van Israël. In zijn taxonomische studies kreeg 
hij steeds meer oog voor de details en complexiteit van het endoskelet van de 
zogenaamd simpele ééncelligc foraminiferen. Vooral de structuur van de wand van 
het foraminiferen-skelet had zijn bijzondere aandacht. Onderzoek met de licht
microscoop, en later met H.l. Hansen in Kopenhagen met behulp van SEM en X-ray, 
toonden de niet eerder herkende diversiteit. In 1957 beschreef hij, samen met zijn 
echtgenote Pnina Merling. de zogenaamd bilamellide wandstructuur die kenmer
kend bleek voor een groot aantal groepen. Het onderscheid van fundamenteel 
andere wandconstructies leidde tot sterke wijzigingen in de algemene classificaties 
en tot een hergroepering van genera en families volgens meer logische afstammings
lijnen. De vandaag de dag meest gebruikte algemene classificatie van Loeblich en 
Tappan (1964, 1987) leunt sterk op het werk van Reiss en co-auteurs. 

Hij heeft daarna een groot en blijvend aandeel gehad in de internationale inspan
ningen om de biologische vormingswijze en functie van de verschillende bouwtypen 
te begrijpen. Uil na zijn dood gevonden aantekeningen voor de opzet van een artikel 
blijkt dat hij tot het laatst toe bezig was met nog onopgeloste problemen in de 
constructie van de wand in sommige Milioliden ('Some bothersome questions 
pertaining to foraminiferal test-formation'). 

Uit de uitgebreide motivatie van de Amerikaanse jury blijkt dat Reiss' baanbre
kend werk betreffende wandstructuren een zeer belangrijke reden is geweest om 
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hem in 1989 de . Joseph A. Cushman award for outstanding achievement in 
foraminiferal research' toe te kennen. een onderscheiding die onder vakgenoten als 
bijzonder eerbewijs wordt gewaardeerd. 

De tegenwoordig minstens zo belangrijke kant van de micropaleontologie. de 
paleoecologische interpretatie van foraminiferen-associaties. heeft Reiss vanaf de 
beginjaren van zijn research bijzonder geïnteresseerd. Als voorbeeld kan genoemd 
worden zijn aandeel in de begripsvorming van de genese van de enorme afzettingen 
van Boven Krijt en Paleogeen fosforieten. die zich uitstrekken van Marokko door 
Noord Afrika tot in het Midden Oosten. De massale endobenthische buliminide 
associaties met lage diversiteit leidden hem tot de aanname van een marien milieu 
met hoog voedselaanbod en laag zuurstofgehalte op de bodem. De combinatie met 
zwavel-reducerende bacteriën zou het ontstaan van de apatiet pelloids in de 
fosforieten hebben bevorderd. 

Onderzoek naar de verspreiding. groei en levenscycli van recente foraminife
rensoorten kreeg een extra impuls onder zijn leiding in de periode dat het noordelijk 
deel van de Rode Zee. de Golf van Aqaba. vanaf de Sinaï-kant gemakkelijk toegan
kelijk was. Systematische bemonstering van de zeebodem. van de kust tot grote 
diepte. vormde de basis van veel onderzoek. Vooral toen Reiss in 1977 managing 
director werd van het Steinmetz Marine Laboratory in Elat. groeide onder zijn 
organisatorische leiding multidisciplinair oceanografisch-biologisch onderzoek op 
grote schaal met tientallen studenten en collegae uit eigen land. maar ook met veel 
buitenlanders. De laatsten kwamen vooral uit enkele kleinere Europese landen als 
Zwitserland. Denemarken en Nederland. 

De vastgestelde jaarlijkse periodiciteit in de stromingspatronen van het water in de 
Golf. en de horizontale en verticale gradiënten van de fysische. chemische en 
biologische parameters. verduidelijken de verbreiding en seizoensgebondenheid van 
planktonische en benthonische foraminiferen. pteropoden en coccolithophoridae. 
Het Elat-onderzoek maakte ook duidelijk welke grote rol lichtprenetatie en 
endosymbionten spelen in de verbreiding en morfologie van de zogenaamde grote 
foraminiferen. 

Over de Golf van Aqaba is tot op heden een groot aantal publicaties verschenen 
betreffende deelaspecten. vele van de hand van Reiss, al dan niet met studenten en 
collegae als co-auteurs. Een eerste algemeen overzicht van de resultaten verscheen 
onder Reiss' leiding in 1973 in Utrecht, met onder andere de bijdragen van de 
Nederlanders in het project. Een uitgebreider overzicht publiceerde Reiss met Lukas 
Hottinger (Bazel) in 1984 bij het Springer Verlag (The Gulf of Aqaba; Ecological 
Micropaleontology). Tot slot verscheen er op grond van studie van de talrijke 
monsters gedurende vele jaren microscoopwerk, een magistraal overzicht van 
taxonomie en detailstructuren van zo'n 360 soorten foraminiferen (Lukas Hottinger, 
Elwira Halicz and Zeev Reiss, Recent Foraminiferida from the Gulf of Aqaba. Red 
Sea, 1993). 
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Gekernde boringen in de ondergrond van de Golf en verder zuidelijk in de Rode 
Zee, uitgevoerd op Reiss' verzoek door een Amerikaans schip van Woods Hole, 
gaven hem en zijn medewerkers de mogelijkheid een paleoecologische en 
paleoklimatologische reconstructie te maken van het gebied over de laatste 150.000 
jaren. Internationaal bestaat grote waardering voor Reiss' initiatief en onderzoeks
management die de Golf van Aqaba gemaakt hebben tot een model voor het begrij
pen van subtropische. oligotrofe milieus van vandaag en in het geologisch verleden. 

Zijn vroegere studenten getuigen dat Reiss een voortreffelijk docent was. die ook 
menselijk grote belangstelling voor hen toonde. Studenten van vele generaties leidde 
hij na een gedegen vooropleiding naar een groot aantal disciplines om zo een breed 
scala van onderzoeksmogelijkheden om zich heen te vormen. Velen kregen zo hun 
eigen specialisatie. waarbij hij ook na het afstuderen als mentor betrokken bleef. ook 
als ze naar het buitenland gingen. Niet voor niets werd hij in 1984 gekozen tot 
'Distinguished lecturer of the Faculty of Sciences·. Ook in het buitenland was hij 
actief. bijvoorbeeld in stratigrafische commissies zoals die voor het Mediterrane 
Neogeen. Typerend is dat hij afhaakte als naar zijn mening de organisatie belangrij
ker werd dan het te bereiken wetenschappelijk resultaat. Daarnaast was hij editor 
van een groot aantal binnen- en buitenlandse tijdschriften. 

Internationaal had hij vele vrienden. die zijn kennis en betrokkenheid waardeer
den en zijn soms nerveuze vakgerichtheid accepteerden. Hij liet nooit blijken welke 
ervaringen uit zijn jonge jaren hem nog steeds beroerden. maar zijn land bezorgde 
hem in latere jaren, na de euforie gedurende de opbouwfase, nieuwe angsten voor 
oorlog en terreur naast afschuw voor de misdragingen vanuit de eigen gemeenschap. 
De gave van zijn jeugd (hij was cen muzikaal wonderkind dat op vierjarige leeftijd 
voorstellingen gaf) kwam terug doordat hij voor het eerst sinds de oorlog weer 
genoot van het luisteren naar muziek. Zelf muziek maken wilde hij niet meer. Tot op 
het laatst van zijn leven ging hij elk jaar graag een paar maal naar het buitenland, 
om contacten met collegae en vrienden te onderhouden. maar ook om even weg te 
zijn van de ontwikkelingen in eigen land. Hij was graag in Nederland, de laatste 
jaren vooral als een toerist die zich graag liet raden over musea of oude stadsker
nen. Maar altijd bezocht hij ook het Instituut voor Aardwetenschappen in Utrecht 
om via levendige en scherpe discussies zijn mening te toetsen aan die van zijn 
collegae. Velen zullen met ons hem missen. 
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