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Op 6 september 1992 overleed John Sutton, een vooraanstaand Engelse geoloog 
en sinds 1978 buitenlands lid van de Akademie. Hij werd geboren in 1919 en 
ontving zijn schoolopleiding aan de King's school in Worcester. Daarna studeerde 
hij geologie aan het Royal College of Science, Imperial College of Science and 
Technology te London. 

Zijn academische loopbaan werd onderbroken door een zesjarig verblijf in het 
leger van 1940 tot 1946. Daarna keerde hij terug naar Imperial College waar hij 
de rest van zijn carrière zou doorbrengen. Hij was daar aanvankelijk verbonden 
aan een onderzoeksgroep onder leiding van de befaamde hoogleraar in de 
geologie, H.H. Read, die bekend stond om zijn nauwkeurige veldwaarnemingen 
die hem in staat stelden de ingewikkelde structuur van de Precambrische 
gesteenten in de Schotse hooglanden te ontrafelen. Sutton volgde zijn leermeester 
in dit opzicht, hetgeen allereerst leidde tot zijn proefschrift over de Lewisian 
gneiss van noordwest Schotland. In 1949 huwde Sutton een studente van de 
onderzoeksgroep, Janet Watson, die later eveneens hoogleraar en fellow van de 
Royal Society zou worden. John Sutton en Janet Watson vormden een twee
eenheid die zich internationale faam verwierf met het onderzoek van het 
Precambrium, niet alleen van de Schotse hooglanden, maar later ook van Afrika, 
Australië, Canada en Groenland. Hierbij werd het hele scala van geologische 
disciplines zoals petrologie, structurele geologie, sedimentologie en stratigrafie 
met succes toegepast. Sutton verkreeg wereldwijde erkenning als geotektonicus 
waarbij zijn onafhankelijke geest zich in een evenwichtige evaluatie van 
plaattektonische modellen voor de Precambrische aardkorst manifesteerde. Hij 
herkende als een van de eersten een cycliciteit van belangrijke gebeurtenissen in 
het Precambrium, zoals orogene perioden en tijden van intensieve 
granietintrusies, de zogenaamde 'chelogenic cycles'. Daarnaast was hij een zeer 
plezierige man in de omgang die ook bij studenten veel gezag kende. 

In 1948 werd Sutton tot Lecturer benoemd, in 1956 tot Reader en in 1958 
Professor aan Imperial College. Hij was hoofd van de geologie afdeling van deze 
universiteit van 1964 tot 1974 waarbij onder zijn leiding een belangrijke 
uitbreiding van de afdeling plaats vond. Voor hem was dat een interessante 
periode, in het bijzonder omdat in die tijd department heads niet alleen 
onderbetaalde accountants waren, maar ook leraren en onderzoekers die tijd 
hadden voor hun studenten en research. Daarnaast fungeerde hij als decaan van 
de Royal School of Mines van 1965-1968 en 1974-1977. Hij beëindigde zijn 
carrière aan Imperial College als Prorector van 1979 tot zijn emeritaat in 1983. 
In 1966 werd hij verkozen tot fellow van de Royal Society en was vice-president 
van 1975-1977. 

John Sutton reisde niet alleen veel voor zijn geologische onderzoek, hij deed dit 
ook in de rol van diplomaat, waarbij hij bijzonder veel succes had in het leggen 
van contacten met Chinese geologen. Hij bezocht China met een delegatie van de 
Royal Society in 1973. Daarnaast speelde hij in de zeventiger jaren een 
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belangrijke rol in het Internationale Geodynamica Project dat door de 
internationale unies voor geologische wetenschappen en voor geodesie en 
geofysica werd uitgevoerd. Ofschoon Sutton een duidelijke voorkeur had voor 
academisch wetenschappelijk onderzoek, had hij een open oog voor nieuwe 
toepassingen van de geologie. 

Hij voorzag het belang van de geologie in de interpretatie van satellietbeelden 
en richtte in 1970 een Centrum voor Remote Sensing op aan Imperial College. 
Zelf was hij een aantal jaren voorzitter van de Remote Sensing Society. Korte tijd 
later besefte Sutton het belang van de interactie tussen geologie en het milieu, en 
daarvan was het gevolg dat in 1977 het IC Centre for Environmental Technology 
werd opgericht. Met de ontdekking van de olievelden in de Noordzee werd onder 
zijn leiding de petroleum technologie aan Imperial College sterk uitgebreid, 
hetgeen ertoe leidde dat een splitsing werd aangebracht in een geologische en een 
ingenieursafdeling . 

Sutton had veel belangstelling voor amateur geologen en ondersteunde hen waar 
mogelijk. Zo was hij lange tijd lid van het bestuur van de Geologists Association, 
waarvan hij van 1966-1968 president was. Zijn eerste presidential address getiteld 
'The extension of the Geological Record into the Precambrian' gaf een ook voor 
amateurs duidelijk overzicht over dezelfde periodiciteit in het Precambrium die 
we ook uit het Fanerozoikum kennen. Ook zijn volgende presidential addresses 
waren voorbeelden van de wijze waarop hij niet-professionele geologen wist te 
enthousiasmeren, en zelfs nu nog zijn ze het lezen waard. Hij publiceerde ook 
veel in de Proceedings van de Association. 

De Geological Society of London verleende hem, te zamen met Janet Watson in 
1965 de Bigsby medaille, en in 1975 de prestigieuze Murchison medaille. Sutton 
was de organisator van vele belangrijke symposia van de Royal Society en de 
Geological Society of London. Voorts was hij lange tijd redacteur van het 
leidende tijdschrift 'Joumal of Geology' van de Chicago University Press. 

John Sutton heeft lange tijd veel contacten met Nederlandse geologen gehad, 
met name met de Leidse universiteit op instigatie van ons overleden lid, L. U. de 
Sitter. Die contacten hebben indertijd geleid tot een samenwerkingsverband tussen 
het Leidse geologische instituut en de geologie afdeling van Imperial College. 

Na het overlijden van Janet Watson trouwde hij met Betty Middleton-Sandford. 
Toen hij met emeritaat ging verhuisde hij, niet naar de Precambrische Schotse 
hooglanden, maar naar het Krijt heuvellandschap van Dorset waar hij zich met 
één van zijn andere interesses, tuinieren bezig hield. 

Met John Sutton is niet alleen een groot geoloog heengegaan, maar ook een zeer 
beminnelijk mens. 
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