
Dirk Jacobus William Schoof (Nijmegen, 6 mei 1941)                               
milieukundige & tarotist 

Milieukundige loopbaan 

Dick Schoof heeft een exacte achtergrond als scheikundige. Hij promoveerde in 1988 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in de beleidswetenschappen op de dissertatie 
Integratie in het milieubeleid, een milieukundige benadering. 

Schoof adviseerde in de jaren zeventig en tachtig overheidsinstellingen en bedrijven bij 
het concretiseren van hun eerste milieuplannen. Hij richtte als eerste voorzitter van de 
vakgroep Milieukunde deze studierichting in aan de Faculteit der Wiskunde en Natuur-
wetenschappen van de Radboud Universiteit (RU) te Nijmegen. Hij publiceerde op het 
gebied van milieukwaliteit en normstelling en de ruimtelijke inrichting van stad en land. 
Hij was onder meer initiator en medeauteur van de Handboeken Milieukunde die in de 
jaren negentig verschenen bij uitgeverij Boom. 

Tarot 

Dick verdiepte zich ook in I Tjing en Tarot en de onderlinge relatie van beide systemen. 
Hij is voorzitter van het Centrum voor Tarot alsmede de Stichting Bevordering Tarot en 
doceert en publiceert geregeld over dit onderwerp. 
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