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GENOOTSCHAPSNIEUWS dcrzoer, zijn srote werkkracnl en zijn rrakrn.he aard.
Dat laarsG leiddc crroc dar hij v€le vralg(ukken bc
studecrd. do.r m del ran ecn bil g.ologen hindcr
Eeirnrik€ltke mclhodc, nanelijk door hel doen van er,
perimcnld.. lledc daardoor vond h! de verklarins van
i rijke, voordien onbeeElcn geoloenche ve$cnijnsd-

In lolrd ve{chcncn er van hem mcei dar iNceh.n-
dcrd $ctcNchappelithc publikrties *aalondcr drie
bocken. Een draflan, Ilarine Ccology, is op dir scbjcd
lang cen nandlard!.rk seweest. Ook schrcel trij ats
nede-auteur van prot dr. L N1. van dcr Vlerk, de aig€'
mder geoiosische inlcidine rol hcr boek CchcnN.nrifl

vooral door z'tn lerk ov€r de geoloBie va. de zee-
bodenr eD ovcr s.dim.ntairc procesen (in hel bllzon.
der over zogcnaamdc iroebelingstromen) he€ft
Kucncn zich grote inter.alionale bekcndhcid venoF
ven. tlij s,^ srelld van tien buitenlandse academics cn
grologischc rcnootschappcn. Van drie trniversiteite.
h.es hij een eredo.lurat, nanclijkvan di. r€ Dubli.,
Krakxu cn Lxel€r. V.oris k.nden ge.logrschc genoot
sch,pPen nr Ncdcnand, Belgie, Duitslxnd, r.nseland en
de V.renlgde Staten henr zes mcdaill.s roc.
Sinds 1946 nas Kuenen lid van.le Ko.inldijke Neder
landse academie vrn $elcnschapp€n. ln 1963 $erd hij
benoemd iot rdder i. de Orde van dc Nedcrlandse

De crematie is in stiltc ecscnicd.

IN \'IEI\IORIAM PII. H. KTJINLN

Jp 74'janse leeftijd is op 1r decenber nr Giden ovcr
leJ.r d_ P1. ku.'.r. "ud- 4oL, r'i ' o r'ul :1(
en Paleontoiogic re croninsen, een groor Nederlands

f\ ro . ' k'-.' groo op 2: . .o0)
Dund.. in Schotlnnd, studeerde i. Leiden seolosru,
q,aar hij in 1925 Flomovc.rde bl prof. dr- B.G. Ii.l'er
op een proclschJift orci hct porueJlebied var Luerno

In 1926 wed h1j asistent in Giden: van 1929 tor
1930 nan hlr ah geoloog deel aan de Sneuiuie{Feditie
rd. d vollr'.'ee.j'. rld.h d. \!r 911 I,
1972 ws hij aan de Cronlngs. univesiteii v.rbonden,
.(. rol. or.p\.o,d,,rd I lc o cr ..d.lo-b
als hoo8l*aar. ln hci jaar 1960/1961 \!as hij rccror

("' ne.l.1J v or (. n n v. (o , n c nre .nbU
.ordpts b.lr.t r(ll. 
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L \. v('( I pp"liL 4. LV.J.U. van STRAATIN
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Het is de bedo.ling mcdio 19?7 eer nieu$e l€denliln

D. lroccdurc voor dc srnensteurng woJdl gcwlzrgd.
Zie hiertoe de lo.rlMisle lrladzijde. (hcrhalins van
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FORMATIE
WERKGEMEENSCHAPPEN

Op l5 novenlrer had op hct Bnredu van Z.\{-o. i. Den
Haag e€n besprekins piaars usen dc hcr€n Pror. v,n
LierhouI, .tirecteur Z.w.O., dr. Weijnr, medeNerker
bureau Z.\lj.O-, Prof. l-:nAelen, voorzillct Aard\€t€n
schappclijke Coitrdinatie- cn Beoordclin$sroep
(ACBC), dr. Varks, sccretarh ACBG, e. dr. Thiadens.
OndeNerp van gcsprck qas hct nruciuteren van de
proccdure voor he1 verkdjsen vli bijdmscn uir de

t$eede scldstroom voor iardqeten.chcppelijke onder

Z.$'.O. hcclt mct nadruk sestsld, dlt de hashvan een
goede sku.tuur werksencctrschappen ziin, Nlarn zo.
vccl noeelilk tle ondezoekes in Nedqrland in cen
bepaaldc dncipline (en hisr 

'noct 
nicl te ens gedacht

wordcni verenigd zijn. Hel bclangvan de werkeemeen-
\chappen blijkl ook uil de Nota Weicn$hapsbelcid
{o.4. p.?5) Nd zc ccnlrldl geplaaut norden voor
projectge\ijze o.dczocldigcn.

^ 
h c.. $rkgemee.*hap $ord.n dc ooderzekineen
van alc lcden secoijrdineerd en beoordecld cn \rordt
ee. pnoriteir opsestcld. De deelneme. aanvaardcn
vrtNirlig hel oordeel en dc plioriteir van de {cilge-

Bij anderc dnciplines is rebleten dat zodoende h.t
uiveau ran ondcrocknr8cn lc$elerd Noldt en dat dc
coijrdinrtie en sanen{riking alnzir.nlijk tocneent tot
iede{ tevrcdenheid.
Hct is eebleken. dat rlc individucle leden van de  CDC
geen tijd beschikbaar hcbbcn on toi oprichr.n cn

laand€ houden vm Nrrkeenden$chdppcn i! nun d$r
plinc tc kom€n D.eom is b€tolen i. ond€rli.s over
lc8 tusk. Zltr-o- -\CDG .n Thiadens, dat de laatstc
een dcd vd zijn rijd beschikb.ar zrl stell€n on te
poee. aad\€tensh4peltk. \wrkgcncc.schappen
(ol nrn.t te bEngcn.
Oe tern .oii.dinator n hieryoor bedlcht en Z.W.O.
heeft op zich genonen de tostcn vdn de codldinator
ie drascn. ln een vooserladeling vM vcrte8enwooidi
ges van her B.nuuv@ de Scctie 

^ardw.tonscnappenvor de (,N.^.v.W.. yM de ConFissid voor dc Ceolo'

D|RMITZAKIS, M. ynn (bg) ndar (!)

VFYER- D$. H.c.c-I- vorig adre!: Casicr O.N.tr.,
Rrbar, Chelah, Uarotko (g)

ROSMALL\. Il.c- vAN vorig adres: Ccin$ijk 66,
anslerdm Bijlnemc4 (bc),

COORDINATIE
AARDWETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK

I

cischc Wetcnschappen lan de K.N.A.y.W., ndt Besluur
vJn de ACBG cn l.c' B.r r'r v"r de \,\.', o.-hJppeliJki
R"Jd uovr J. HcFau. 'r --19 o.J l clrcmbcr l9-o
s4. besl.'rn vn r r'oo^r I i ' de/c InhrinE Jun
z-w.O. te do€n. De hecr Thiadens had en hccft 2ich
brr.rd vcrkl rd Jl. (.'ordmJro_ op re rFdrn on vE.
Mard., d.l ht !eke.i. nas op dc ncdc\crtinS vxn
dc led?n vrn dc 

^('Bc 
cn d. m^'ele cn dJJd\erlcl'ik.

sleln van de lndcrc iNrcllinfen-
H.t lrCr nu in d< bcduelinr drr de,oii'drnrlor in dc
rom.nJ.. trjd rricr!.r.nJc b. pr, ||neen /J 8J 'n 

vo(.
rcn ncl dc ondctzoekes op rle veschillende institute.
rr l\cdenrrJ,'rf.1-d. rc .or hr rii <(n.izkhr.n
'' ' t.orl.l ! r r.s.lii(. r.l er 

'e,. l':pp(r ctr
'c' li.\t !j ond!?otr Jic 'is-r.Ji-qd o!ri1
woden ofi tot die *erkecmccns.hrppen toe tc trc

op Jc bcrDrc\'r8 \Jn . no.cnbpr krr/.\{.onra.
!ollc n!dc(.rl ns hkRrrr ro"e./.sd cn n' v.rJicr
h(l !oornrmrn uirgc.proLrn 

^'n 
na eueJl.uriDe 'lo^-htsr !c{uur vin Z.\r'.O., /odrJ dri 'n.r<|jl ^ 

tc to
men lol crkenning van dc $crkecneenscllppcn cr
/olinF dn noe nie, moerliit L om dc fr!to de \(.rl{.
mecn{h.pp<n i.o. 'e beschou\rn ,h Rcd\ crkcnd<
\er(8(nc.n.ch!fp.n. Drr Ir'pk.nr dar rndrv'JuLl(

a Lirchrrd \olgcn. de ro rJ p \r turc doJ-
Z,w.O, bchundcid zullen wordcn. Naarbij hc1 

'nosdijkc advjus cn dc priortellsellinsvun de b.iroli
\.r {._i8cn1c.1 \,p/lo.n' r'tn,tnnS)
cen nt zrLlon w.lcn;

b tc\cns!nJr \.La s. ',' d .ll.n{ordsn.D./.
zet hadr werkzrlnheden voort-

Na ertennin8 vd een {erLecmeen$nrp zal als reg.
Z.w,O,llleen lubsidie aan projctens€vcn die vja zo'i
serkg.neenschat tot hd g€konen ztn.
De \dkge.ren$happen zulen op de duur in ei
rerh^pcAoon rn'ddn $ordcn ond.Fehrr,h'. Op di.
norn.nt is het nor 1i.r dL dcLrtl
lichaah dicnt tc ziin, of daidehuidisc ACBC dlurto(
kan *orden o.18cbous'd. Dit lichaam ii drn in stalld{
gelden van Z.W.O, ir1 onivdSst ie nencn cn door r(
Sevdr cn ook cen begiotingsbcrvakine van de vcnnelde
rverk8Lmccnsch4lcn en dc projeden tc lolvo{cn.
Motivltic vdn !.n en nlder $ordt ccvonden ln de

a. d,dr d( codrdinlri. in \e'lecmeen.chdppen nrg
vcrsacht worden dat hct nir€au m dc projectcn
hrlcr zd komen re lie!.n <n dal de conmunistic
tsscn dc instittrtcn amzie.lijk yerbelcrd 2al \tor

b- Z.W.O, {il Nat dc aardwelenschappen betcft, mct
ee. soorlSelijke organisatie {erken ah Naamec ze

Ner*tbij andele lakken van {etensclrap.
Dii b nodi! omdal mdes de raidw€rensclupPen
brj dc tockomliile otrannarie vd de tNeede gcld-

stroon via do R,W,O. uil dc boot drciccn tc villcn.



c. verwlcht mag worden dar de iwecdc !€ldstuoon.
zolans dic slroomt, in dc ichdng dei aardqcten-
schapD€n betcr l€tanalis€erd zal {6rdcn.

rierm rvil ik 4ls codrdinator graag hel ddn&ndr
vezoek t{ievoegrn aan alle udwelen$hapPtlijke on
denoeli€rs in Nederland on hun nederverkine tc rvil-
lcn verlcnen tcneinde, als hct kan in seliembcr I97?,
ner enkele welligcmcensclupper i.o. le functions!.n,
zodanie dat dnn alerk€nnins door Z,W.O, zou kunncn

Indlen sepierbc! nict sehaald zou Nordei onv*
hoopi, du ir ct $alh$dr seen man over boold omdrt
h{ echccl dan eenju Later iotcrkcnningzou kunncn
koncn, naar dan zouden s.cl pasdevoo.delcn ran de
.ien$e ptoctdurc voor d€ subsidi€s voor l9?9 gam
w*ken en niel voor 1978.
PcBoonlijk hcb ik de indrukdathct van belangisaoor
de aardv€tcnschrppelijke onderzoek€s in Ncdctland
om te probcren Dst z n allen onze schoudcB hieron-
der te zeucn sn vo6r scptenber 197? lot orkcnning te

lnnlddcls llcb ik op een besprdkinE op Z,W,O, dd, 14
januari 1977 v$nomcn dat het bcsluur vln Z,w,O.
iryctlcmd hccfl hel de bovcnomschreven planncn,

ecn bed'rs h.cr't liIs.rrok(en roor de koncn vrn de
coitrdinarot cn ncl dc t€ksr van bovcn8cnoemde ne

Aedcnhou t, I ? januari l9?7
A.A, Thiadens

GEOLOGIE IN ZUID AFRIKA

uci behocfr gocn betooe dal zuid Aarika ruihschoots
is voonien van nin.ral€ bronnenv& demccsl uileen-
lop..de aa.d. Dc iraatsnan ld Smurs hccft eens op-

eemerkt: rry,ms.lenk ik dar God nog icts oyer h.d
e. zrjn btuckzukken bovcn het Zuiddliikaansc ko.ti-
ncnr l..lschuddc", De ninenal voorkomens hebbcn
indedrad ocn veiBsende omvans, vergel€ke. net de

eroeralhche uitlestrckthcid van hel lDd, dic minder
dan aan proccnl van de loiale landoppedhkle van de

Aarde vertegcnsoordist.
zuid Atrik! bczii vid naal zov€el coFnelciccl Soud
uh de rcsl vdn de \tEld, vcrrc\rcg degroohl€ plari.a

roorton€ns van toper, nikkel en

tzer, mier dan 2/3 vun \ wdeldl cnroom voo@dd,
unniun, mnngun, de Bocdkoopste stecnkool, $!arde
vole d'aDantcn,.. !n de lijsts4iverd€r cn vcrdc!.

l:lke thiveriteit !an zuid Afika hceit cen 
'!kulteitsaal de acrdqetcnrchappen worde. Cedocecld, Dc

nudie is gebasc$d op het B;tse rysiccm, NaarbU
nen na 3, 4 or 5 - 6 jd€n studie rsp. alr BS.,
BS.(Hon) of yS. in de ceolosic de Uniterit.it lets

B! de studio moet net hooldvat Ceolo8io rorden se
conbineerd mel a6n ander hoofdvak (Nat!ulkunde
:i.heitunde, Wnku.dc of siolosie) cn c€n aanlal bij:

De verplrchr( ecolocF,h. n.hrnApn voor hcl rcr\lc
srudicja& zijn llsenene seologe, t.isiallocslic, en
{rrrisrafie vrn 7!rdehJr alI(a. voor h?r h\redc .ru
de.dJ' .kutrukl. scolosi^. Innrl(hr'rrc. oph..l.c
mineralolie cn pctrologre, teNijl in het dcldc rtudic
d.' de .konJn.r.he y.. i . rdinerr!loer... . d i

Brl.rbLi..nAlt ipld.' rorr, fr'_ rCFr"

\d d. e I (udrejrrJn !c.lril-qr r.i l( FSr srtJd In df
ColoAk. In hLr llscmecn r d. minrmum ksJlIUrh
voor ccn g.oloog in Znid Afrika dc BS.(llon)8brdc. -di, houdt in dJt dc BS {udi( nrr nog (cn lJJr }cl

tunJd(hr wi{Jr t'Jd.n, drr rJr t"rrt'l !n,1..ru..
rt l, cr.l r-!r<. mincrJo$e. p.t .l. gi< .n rlono

v 1'lrn.l? ptulril .o . I iid(o. Jq qLdre f"
!ol8d trord!n, Op\rll!' J i. h o n nd! vcldtrLrl d-r
de student vctricht. ln teire gcschicdt dil llrtsle paJ

sedurende de sludic voor de MSc Araad, dic noc ccn!

I r n een verpl'chte dcclname aJn {nic, m.ct drn, rsct
crkuBies rijdcnsd. sludievoorde BS. elaad.
De stud€nt in de Ccologi€ is in zuid  lrika m&rpnk.
tnch g.oli€ntqd dan in Nederlandhe!euvll ir, Gedu-
rende dc zomcnakanties krijsen zij tijdclijkc belEk.
rilc(. rl. q.rk.trden -r rdL ti.lc in!kl||u o.
bij dc nijnbouw cn zirn delhalve direkt betrokkcn bij
hcr prattische werk dat ovenlgens nnt altijd van soed

Dc B.oloeischc lklivittilen in zuid Aank! b.Ncg€.
zich hoofdzakdjjt op nel sebied van etis cn steen.
toolexploratie. In mindcre mat€ is e! Vrakc van olie. 

-explorali€ cn $el voomafrclijk op hct konrincnlalc
plai da! uich ninstens 50 km vxnai d0 kust ritstrekt.
Vecl eeologis.h ondcroek \eordl veiiichl door de

Zuidaliikadnse GeoloEnchc Dicnst en hicl ir looral
p dlc \rn pctolosi n. '(\' 'an.h, 1.1",{ r'.t ..

tnche en geolysischc ondertreQen. Aa! dc bionrari
cm'.e al\n.dc JJn 'l- 

pJl"on'o oEic \rn J. rn\cr'!brJ
tcn wordt (nod weinigaedacht lre\teed,
Men vindr in Zuid Aliika ccn aantal grocpcn dic zich
beldten mer *etc.schappelijke Dnderzockingen. Dde
gJoAe. behorcn tot univesitain insreuingen die trun
Mrkzaantc<len ricnr€n op veschiuendc onderwerp€.
(ci rrecahbtun Re$arch Uni1, Univc$ity of Cape
Town). Vocl pronovendi zijn bij dcze studjcs bclrok.

HeL dJnrrl in Zud A- rld tr \en rll.n vJkatLn! vv.
seolus.n trnlelr rc8cLnar.. m de \clcldk 'rjurr'
ruur. l. een tijd lan tcruggng van dc e(onomncb€
iturue In de wdcld an/ol In /uid  fril, r.li, (cn daa.
is moneDtccl Sewis s?rake van) zal er edn Uein aantal
plarl3inghogehtlheden voor seoloeen bt J. indur



tiite inslellingen zljn. Dil geldt niei voor de werke
lee€nheden bt sraarsnstellinsen zoals de C.olosnchc
DicNl en de Soufiern Oil Exploralion Corporation
(soltKoR).
In Zu Airika rvordt veel geologis.h €xploraiieNerk
uilsevoerd door buirenlandsc naarschapprjen, Toe-
komilige rverknemed moeten zich echter redkeren
dat zij op *n konlraklbasis worden aange.omen en
dil konrrakt kan soms van korte duurzijn.
Inlichiingen voor plaatsingsnosclijkheden van Ceolo'
een bij de Zuidatukaanse overheid kunnen lrel bestc
insewonnen qorden op de zuidatiikadrc Anba$adc
in Den Haas. Voor bctEkkin8cn bLt parlikuLierc i.s!dl-
li.gen zal men s.hrlftelijk of nondeling kontatl moe
len ncmdn mer de betrellendenrrrsclrappijcn.

Tj, A.Snsrerda

GEOLOGISCH EN
MIJNBOUWKUNDIG NIEUWS

PROMOTIIiS

Op 10 deconbcr 1976 pronovecrde aan de Vrlje Uni
le$ileit te Ansrerdm de heer T.J. Beukcboom op
€€n proelschrift getiteld: Thehydrolo$ of iie Frisian
hlandi. Als tromotor trd op proi. dr. C.B. Engelen.

Op 15 decefrber pronoveer{le aan de Vrije Lrnive^i-
teit te Aflnerdam de heer t,T.F. Zinmeman op ecn
proeft.hrifi setiteld: Mrine md flushing or tidal em
baynrents in the $estem Durch Waddcn Sea.

Als pronotor lrad .p proldr. l, Groen,

Op t6 decenber 1976 promoveerde aan de Rijl{suni
vesireit te l€iden dc hcer R,O. Felius op ccn proef
s.hift gelit€ld StrucruFl fiorphology oi rulile and

TH DFLFT

Ter selegenheid vd de 135 dies natdn van de Techni-
ehe hoees.hool te Delft {erd een viertd kone vooF
dla.hten aehoud.n ondcr hei morto 'TH Delll i. de

Protlr. tl.J. de wijs yerzorgde een vxn dcze voorllnch
len, Eeiiteld: Ler bron vd de mateiaalstooh: de

DR.IR. L. SCHI]PERS

Brt de 1ls di.s natalis va. de Technisctre Hoseschool
te Delil is aan n. L. Schepes, oud'direcleu! van dc
Koninkl!ke/Shell Croep en elide en laahte prcsident
curator vd de TH het eredocronar in de lechnnchc
wetcnschappen vcrleend. Ilct laboratoriufr voor Zee-

5

ntnbouw, dat op instisaiie van Sch€pen tol stod
*wan, heefl op vooAtcl van dc vaksrocp Mi nrechno-
losi€ .le .aam Dr,lr. Schepe6 Laboralonun Eekrc
scn. De erepronotor! Proi de Wijr ke.merklc dc
cadare yan Schepes nelnet w.ord "oeaiivileit".

PERSO\liN

Dr. a.N.P. AGARWAI- docenl aan de lndian School
of Mines re DhMbad, h vrnaf I noverber 1976 voor
de duur van l jaar als RescaEfi fcllow" \,erkzaan in
hel t2boraioriun voor Oeo$,sica van d. afdctins dcr
Mijnbouwkunde 1d Delil.

I.:XAMLNS DIIIT

21 otlob€I 1976 slaagddn voor het docLoraal era.ren:

SlIBOKA

ln de.emb.r 1916 publicecrde de Sriching !o.r Bo.
denkartedns tc Wascningcn zijrlaaryorl4 over l9?5.
Hierin Nordlde stand van de kartcinc vcrklaard.n oF

velc onderwerpen ingeEaan wadvan hier willekcurig
enkele vol8en: bodencheffie e. lileimincralosic.
iysiosnonisch landschrpsondec.ek. hydrol(,sie cn
coltuurrechnick. landelijke milleuklnering, rechnis.he
begeleiding ean hcl Kcnya Son Suryey Proje.l, boden-
seschiklheidskartedns. tlei vesla8 bcvar oot lijsrcn
nei net v€richte orderoek, kaanen cn ecn kleurc.
lbto van een bdden-B.

STAATSD]]LLN I]MINC INAARDCAs\YINNING

fje Stadt zal via DSM-Aardg6 B.V. Eaan d.elncmcn i.
de {inning vd aardgas door nacid Ltd. nr dc No.d'
z*. Toen in 1971 aan nacid ccn winnirasrcrsunning

dc ee^te voor he! Nedenandse deel vm d€ \oord
zee *erd veneend. besloot dd roenmdise Ministcr
van laoononische Zdken in ovdreennetnnnre m.i ztj.
atobtgenool van I inD.idn geen C.bruik lcmakcn van

het re.hivrn de Start on deel te n.men.
Nadier zijn de omsrandishcdcn dn sch gdwirzisd
NIel nane stees de markiwaadc van het aardsds ra.
ziedijk. De Staat hceft daama dd o.k bij vols€nde
veryunningcn steeds van hel recht on dd€l ie nomcn
geb.uil genaakt. Dit wd voor d. Ministcrvan Lconc
nilclre Zaken amleiding om alsnog nr.l Placid nr oveF
leg ie tred€n over doehcminE vxn dc SlaaL in dc
winning vm addsas. Dezc hcsprckinec. zijn r'an\
bcdindisd. De Staai ecNerft.u,via de N.V. DSM,.er
belang va. 407' in de winnint vd hel aadeas dai
adsezig is in blok L 10 .n ..n amercnz0nd dccl van



f ree u niversity omsterdo m

The Departmeni of Geology of the Free Univ€rsity, Amsterdam
(The Netherlands) invit€s 6pplications for th6 poskion ol

full professor
in (ore-)petrology

in the group Ore Geology-Petrology-Mineralogy.

Candidates should hav€ a sound knowledg€ of and substantial
research as well as teaching experience in the application of
physjcal chemistry and geochemisrry to (or€-) petrological
ptoDtems.

The duties of the appointee will include teaching graduate
students in the field mentioned. He will tak6 active part in the
r€s€arch projects of the group, including thg supewision of

The appointee will b6 gxpected to act as chaifman of the grolrp,
to contribute to its organizational duties and to promote close
cooperation with the coresponding group ot the lJniveGity of

The salary fange is between Dutch guilders 76,000.- and
120.OOO.- lyeat (including holiday-allowance), depending on
age and experienca,

Applicants are requosted to agree wjth the Chfistian chader of
th€ Free University.

Additional infomation can be obtained trom Prof.dr. J.R. van de
Fli€n, Chairman of th6 committee, phone 020-548 24 34.

The applicanr is requesred ro submit his applic€tion, wirh a

c!iflcll!h vn3e, a listol publications and the namesofthree
rotsrges, beioro May 1, 1977, io the Personnel Depadment,
De Boelelaan 1105, P,O. Box 7161, Amst6fdam, quoling
reterence number 330-27.

VA



STAATSTOTZI(1IT OP DE \IIJN[\

Dc v(niqrnp.pltur\ vrn Jc urensr S'ra'\leu ichr op d(
llJ1,i i' opn.u\ ovc^\r8cn u 

' 'rbl 
h(\lor.n ij dar

d. Nerkzaamhcdcn nr de vcstisircen t€ Heerlcn cn
\'(nivcnhage zullcn $orde. v.ortgczct mei dien vc!
stande dai werkzaanhcdcn die in Heeilen *unnen wor
d0n vericht oo* aldllr zullDn plaahvinden,
ln vciba.d m.r dc lotaries van d.ze dienst op kortc cn

iddellange rernij.cn rornr hct spreidingsbcldid ccn
bclansijk richrsnoer- llvens dienr in anmerking tc
\ordc1 *nomen dar J. "isLnlrjkr ro./nhr\crkzrrn-
lrrJcl DLdr'scbonden zrjr. T.rr\e \u d. LrnbuEsc
kolc 

'jncn 
zljn thans vrijwsl seen raken meer ovir,

-rrt\iil I J. 'r, a .r In dc olre- , a.ds.' c.ror, ore
,i!l' o tt -t.erer n hc' ..' rlcr, \, . l. h rJ, J.!ok
op het conhnentaal plit, stceds nes zijn toeeenonen.
ook in de konende t'jd zal h.i zNaartepunt v.n de
actrvitciien liaqen bij de \rinnine van oli. e. gas. DlaF
bij zij noebedachr.dat hct toczicht op d€ borine.n op
lret conrincntaal plat i. .smen\rerkinE met dc Rijk5
Gcol'Fr. \e D'cr' bc\ficdr, r.r.n.i\e inB !:n dc.&
n.rre4i' L..rn .idc lirrncl .e"!rr I Ccl(rop
het , \.r '' r '. e. her nrrt .. . drr c\.nruclc
rtrLft .l.r e | \ | -. JRrr r / 

'.0.L nl ur!' ?uurr
kunncn $orden screnlise.rd.

AARDGAS('ON('I':SSIE TNENTIIIl

De Mi.ntu ean Economhchc Zaken, Ds. R F.M. Lub-
bcrs, h voomenrcns tc bevorderen dat lan dc Ncdcr
ldndsc A,rdolie M etrchappij B.V. een conce*ie wordt
vcnc.nd voor dc ontginning van erdsas en aardolie,
binn0n ccn e.bied van ongevecr 2?.584 ha in T$cnlhe.
D{ concesac $cd mnscvhaBd op gr6nd vrn dc rcsul

-. latcn van inherverledcn vcrrichtc ond€rzoekinen. Zo

'Ncd cnkcl€ jaren seleder .tc bodns RmmJbeek-2
veiiichl, dic ccn vondt v{n een ontcinbarc hocvcel-
hcid aardsas oplcverdc. Voons Nerd bij ee. hveol,l
borinsen in he1 bestdande nijnveld Ro$unrDc
Lu[r" ,,n d \\M ccn dd( AAlold'rd (\unril
rnCfroffer. Drr rc\crutr (trcll zrch. /o h u( sen.
nhch ondczoek s€bleten, uil ov€r uij erolc ifsled
onder hd i. concesie .!eera!*de scbi€d.
Dc vo"ry"nomcn tonrrnsvo.ruadJen voopicn In
linlnciele ui*cnnscn adn de Staat, dle ten opzichie
van vorige concc$ies vcrzwadd zijn. voorts is hot de
bcdoolile dar dc St al voor 50% in de ontginning zal
declncmer Daarnaast is voolzicn dat elke gemconlc
qaarbinncn sinningsinstullalios *ordcn s.vestigd ccn
z!n. lokiticvcBoeding onlvangl, dic door indercnnB
{clvaattsvdt zal zij.. De vergo€dine \.odt bcrlend
un de hand un dc oppedlakt€ van de in b.slag
senoncn grcn4 ]lan dc gc'heenle $oid! de kcusgcl!-

bednc inccns ol een jad'jke v.!8oc
drn! C.due1o . p.1udi wd,rr de rr'rlrrid( in

Het ligt voorts in d€ bcdoelins dat aan de concessic
sttinscme roonFdden zulkn $ordcn vclbondcn mcl
name voor $.t bcrrcat aspecrc. vrn n{ruur €n land-
schaprbchoud, ruinrtctjke ordcnin! en nilicunygidnc.
Zo zal het vcrboden zijn om boringctr te venichicn or
innalaties op tc rjcn!en in dc bnrnci hot corce$ieveld
aan{ezigc kselsbare scbi€den. voo! h.t ovedsc wordt
de conc€ssionuis veQlchl tot planololisch ove cs
oDttent de plhncn inzake de uiwoering van Neiken-
De procedurc va. overlc-s voorzict {in dar dc bctro*,
kd laeerc ov.dcd.. darbij {orden inBcschakeld. Zo
doend€ it en toelsinE m bcstalnde planncn op her
sebicd van dc ruimtclijte ordcning ge$aarborld,
zonedc een ecrant\oorte aanpa$in8 van dcvooigeno
nen wdken urn dc bestaandc siiualie e. dc selenslc
ruimteltke ontwikkelins vd het bctrokken ecbicd.

DStf

!'ijf sta{iaires van de NrliodL Coal !o,rd, hei hooEne
bcstuuslichaam van de lritsc kolennlijnbouw hcbben
in okloba bijna cen week larg intensiei kennn
gemaakt hict DSM. zij bezoclitetr vcschillende libric
ken, werdcn op de hooBr. sebucht trFt productieprG
@ssen en bcziclrtieden Nedcrlands cn B€Ench Ljnr

LN[R()F

De Minisler vdn Economis.he Znken, Ds. R.F.Il
Lubbers. lrecft op 26 oktober 19?6 dc Besluurrard
seinslallcerd van de Stichtins voorliclrtins Lneryiebc
\Ddirne NeJ.rland lS \.l \ | Urtrrnldf r. dr u' lnl
satornchc opbo!$,van d. S-V.E.N. volrooid. Dcz.

- hel Dagelijl$ Bestuur

hct burEau S.V.E.N.
Hct doel vcn de Stichtiry is heL bevordercn vm
cnergiebespalirt door het gcven vai voorLichiins cn
adviezen 3cn bedrijlslevei er panicrlicrcn. De starva.
her burea! S.V-E.N. zal daaibij zovccl noAelijk se
b.uik makcn van d€ kennn en inforDltictanden van
bqlaandc organisrics. One€n en andcr ic bcvo.d€ren
is een aanlal van die instclinse. recnBtrccks bij her
werk van de stichring belrokken door hun declre,rnrr
in de Bcrtuutslaad. De laak van dczc Bcsluunrud is
vooral scleecn in hel adyiscren van ller Dagclljts
Bestuur v$ de S,V.E.N. ovcr lct le voercn bclcid en
het daadwcrkcLijk steun€n van dc nafvln S.V.l.N. bij
had voorlchlcndc Nerkzaanhedcn.
Op diI B€bied is ook de Nederland3c !.uBie Ont\ik-
kelinss Matschlppij (NF:OV) \.erkz!inr
De in lqkortc vorm $Ergeget?n i!!t vm NF-O\I
i.o. is het sclccteren van voor Ncdcrbnd van belanc
2ijnde energiqnojcden zowel lirgendc aar de &nbod-
kanl als adr de vraa8kmt en deze d!dh( tc doen
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AlLas Copco s e€n begr p
voor ederee.demer

p€rs Lchr re maken heeii
Ee. wereldor9a.isat'e

van zweedse or g ne mel
15 iabr eken en

18 OOO man persone€
Hel levenngsprogramma
sraat kwa rar ef aan de

top en wordr v a een
net van 350 verkoop en

servicep!.Ie. n a le
de en van de wereld

op oe markt gebracht

bo!w.ilvefhe'd en
mUnbolw vinden d€

produkren als we kom€
pro'lukt eversn€l ers

een qev.r eerd
roepass ngsgeb ed dat ook

vee perspekti€t biedl

o

Persl uchtcentru m
Atlas Copco Nederland B.V.

Door toenemende aktiviteiten van Neder andse aannemers
in het buitenland is er n ons land een groe ende vraag naar
Atlas Copco rotsboor en mijnbouwapparatuur. Dit maakt
uitbreiding van de verkoopstaf die zich met
aannemersuitrusiing bezig houdr noodzakelilk. Op korte termiln
beslaat er derhalve plaatsingsmogelijkheid voor een

sales engineer mining
and construction
H j za in deze funkrie n nauwe samenwefk ng mel de
bestaande verkooostaf de verkooD oD zich
bovengenoemde apparaiuur, waaronder ook anclere
persluchtuitrusting, zoals kompressoren, sloophamers etc.
Naast de kommerc ele aspekten houdt de funktle in beJangrijke
mate een adviserende taak in. Een qedegen nterne opleiding en
produkttraining behoort dan ook tot de inwerkperiode.
De funktie ressofteert organiek rechtstreeks onder de
mafketing manager van de produklgroep.

Voor deze be angrijke job is kommerci6le ervaring, liefst in de
verkoop van kapitaalgoederen, onontbeerlijk, terwrjl bovendren .
de voorkeur u tgaat naar iemand die kornmercidle en,/of
technische ervaring heeft opgedaan bij de internationale
aannemefij enlof milnbouw, dan we goed vertrouwd s met

Als opleidrng is HTS (Weg en Waterbouw/Mijnbouw)
noodzakelljk Een auto van de zaak wordt beschikbaar gesteld.

Belangstellenden wordt verzochl hun schr fte ijke sollicitatie,
vergeze d van een pasforo, te richten aan de genoemde
rnarkel ng manager, de heer F.Y Nljdam.

-

"fltLrshp@

-

Atlas Copco Nederland 8.V., Merwedeweg 7, Zwijndrecht. Tel.078-240

o
oo*

a



ontNikkclen, Hierbij $at lEr oln projecien die uit
cne+ie-oogpunt aanticklelijk zijn en uil eoonomnch
oospurtj evcntL'eel Pas op wat lanserc tcrnijn, renda-
bel lijken. Bij voorbaat t geen enkcl terein op
entrgicscbied uilgedot€n zodat dc selectie op cen zo
breed molcUjke ba; lcn pldtsvindcn, zoah ook is
ungesevcn in de Enercicnora. Daarin is verneld
imme$ dit activileiten van NaOM kunnon lrc€cn op
lr€t gebied van zonne- en windencrci€ al6ook op nel
rcrrcin v.n b.v. kolenv€4.ssing.
It de emenst€ling vm d. Rrad ve Conrnissarisscn
van NEOM Cold als seleciiccriterium. lrct zo soed
nloselijk kunnen vcFullen door de R$d van d€

hicrboven omschreven tdk ean NLOM.
De runcti.s vrn de lcder van dc Raad van Connie
srrispn qn d€ Ncd€rhnd* ln€r-qie orr{,ikkelingr
Maat$nappij i.o. (NF:OM), medc op bash wlrFrn zij
zlln vezocnt te wilen iocti.den tot dezc rald zijn:

lr. G.W. v(n Sicin Callerllls (voorzittc!) Directeur
Tecnnobgische Codrdinrric lan lstel N.V.l
Piol ir, D,C.H tjtzko (ph voozirlct: lloosle
raar a. dd Tecbnische l{oecschool lc Dc|ft €n o.n.
ld,an de  kenenc Ereryielaad:
Ir, C. Kardlun: Hoofddirecteur N.V, Nederhndsc

- \II. J.A. de Roy vm Zlyd.wijn: voorzitlerva. de
Di.ecti€ tan de N.V. Provinciale Nooidbrablnhcne
Llecticit.its Mratschappij €n vooEitter van de
Verenising vd Directcurc. van !,lcctricileitsbedrii
ven in Nedcrl,nd (vDlN)i
l.B. Schepcrs: Ud van dc Raad van BestnDr tan
DSIrt N.V.i
Ir. 11.C. van Veen: Lid vln dc Rrad vln Bestuut
lan tuln"Schclde Vdrclnc N,V.

POEDERKOOL

Dr. Stephen Klajcolic lok uil WashinAlon (t].S.A,) is
bezr8 net on$vikkeline rd eei nra.rncll'ode waarblt
ste€nkool tot d€elljes vrn 4 nicron vchalen kd
worden. Dn koolpeder zou d@ veo€ngd met olie ol
b.n/ine ah bflnd{rol kunnrn dionen. f,ir prq;d; /ou
de VS weer dutarkisch op cnersi€Eebi€d kunnen ma-

Tol nu 10€ is men bij malcn nog .ict iijner dan 7,5
nrro. kunnen konen, Iok hoopt ,geld te kun.en
k.ije€. om ee. procfnolen nct e€n apaciicn kn een
lon koolPciuu! le gaan bouw.n.
Itn proetilbrick wordt op 30 miljocn dolla!lcrarnd,

NEDERLANDS AARDCAS

b 1976 *erd 95 miljard nir Nederland5 latdgas veF
kocht, rvmNi. 45 miljaid n1r au hel buitcnlund. Dit
ir een stijging van 7 pro.ent icn opzichie van 1975- D.

dc Caslnie bedroee jn l9?6 l1

9

voor t977ve^!a.ht mcnee.alzetvan 98miljardmr,
waaaan 48 niljrrd nr h het binncnldnd afsezet zdl
rvorden, Van dit sas zal omsrrceks 15%van de Noord.
zee cn lndcre voorkom.n, buitcn Groninecn afkom-
stie 2ijn. Binncn Nederland 2d een jnvtstcrinespro-

srMna vln 300 niljoen ateeNerkl Norden,dal onder
meer de danleg yan 130 kn leidi.s omval en uitbrci
ding vrn de compre$or c{pacrleil.

WERELD OLIEPRODIJCTII]

vergelekctr neI het sldppe iaar 1975 stceg de wercld
olieproduolic net 7,692 in 1976 ior 5?.2 miljoen vlten
per das, De2c s1ijci.B. die dvens€ns ten opzichl€ tan
1974 naar 2,1? is, it voornanelijk tc danlen aa. de

Erolele ploduclie in de So\rj€l Unie en Chira.
Produccnt nunmcr i6n h de So$t€t Unie, dan koht
Saoedi-Ardbid en op ile derde plaitu de verenigdc

De Europee Cenee.schat is nor ste.ds voor hel
sroolrtc gcdeelie (963%) van zijn v.rbruili op import
aur€wezon, voomrnclijk uit de landcn van de opcc.

\IIINRTCIITI LIIKf VLRANDIRT\EI'N SIOT I9iN

Het mccst opvrllendc nieues op ntnrechtelijksebitd
i. dc lartstc 4 nraanden vrn 19?6 is 1vol, dal rot eind
1976 van dc derdc, door de Staal cebod€n moselijk.
heid on op3ponrysv.rCunning€n lc verkrlg€n, ditmarl
teeen de nicu&, zNaardele vooNaardcn vrn l9?6i
slcchh s.buik n eemaaki door de Nedcrlandse Aard-
olie lUaatschatpij lr-V, en dc Naamloze Vennoors.hr!
D.S,M, (Slcrt,218 yrn 28/10/76). Vanaf 2 novenbcr
r976 zijn dez. gezam€nl,jk lroDd.r van de bloklc. 35,
56 akmcdc 53, net nnzond€.ins van het in bijlagc ll
vD he1l(.8. vm 6 rebrlari 19?6 lertjklal Bearcecrdc
ccti€d. Voorts n nun blok 13 verleend (Stcrt. ?23 van
r6t\\t16).
verder heelt de staat, vi! dc Nv. DSy e€. 401z

aand4l voor udsas vts.one. in Pl..id s \rinninA$
vergunninl voor blok Llo en een dcel van Llt. Bij de
venenin! in l97l had dc Sllnl, eezicn de loenmalige
gdpijzei, vi. uitoelening van zitn olticrecht !fgc-
zi€n. Bij de huidte gesr€g.n pijzen necft dc Sraatzich
door onderhddelen ner Pl&id alsnoS iryekochl
(srcrt. 225 vatr 18/l l/?6).
Voorts h het ingds tan I noyenber 19?6 de oveF
drachl van de adndelcn in de opsporinennokkcn Q1l.
Ql4 en P4 van Saga Pel.oleum A/S cn Co. aan SaCa

Petrolcun Nederlmd B.V- vd kracht ee{oiden
(Stcrt.223 v& l6/ll/?6). Stdtscouznr 178 vo
14/9/76 v.rncldl voor elt ve die blol*.n.te lijsl der

Ten slotte hebbcn Noordzee Sun Oil Conpany en
Union Rhcinische Nedcndnd B.v. met ingane van 26
trovember 1976 hun minrcchren op blot ! ll opscse-
vcn (srcrt. 240 vd 9/12/?6).
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lcn aanzien vdn hcl land zii nlcdesede€ld, dil de

Vininervrn lcononis.he ZaLcn te kentu. h.cft ScEe'
v.n de NAn, conccssie re \.illcn verle.envoor aardolic
or dard-eas voor 27.584 ha in T$€nthc. De Staal zal
v.or 507. in de ontEinninc deelnemen (Stc. 227 van
2311rt16).
De ]\tinnterhecfi rich a..oord vcruaardnet hcl resle-
me.t dat dc Beoodelinfscommisie \tijnscnrdc lreeft
opxesleld. Het is verkriFbNr bij ner $crLl,riral:

!NIR6iEBESFARINC

Xod na dc behand€line v.tr de Fnercicnou in de
Twccdc l(lmer sifle dc vooni.Itinescanpagne Vcr
srandis mer l.lnclCic" van starr, ln dez€ nc*jdrige
loorlichtinAscrnlpigle pdlicipclen de casunie, de
Verenlsina van Fxploitanicn vun Gsbedijlen in
Ncdcrland (Vl-:ClN), de \.ereriging En t\ploitanten
v.n Llekticileilsbedriivcn in Nederland (VEEN) ca
lrcr Departemcit vm Iclnonischc Za*en, h dc oerrle
iase s d. .amtdgne rooral gcrichl op de nroliverine
ldn hci publiek tot ccn bewurtc cn Dosiliele lroudins
ren aanzien van de nrog€lrjkhcdcn !n hd cncrgjever
bruik zoveel npe€lijk re beFrken. ln toeneiEnde
mtc houdt .!c voorlichtingqnrpaene lev.ns in hel
Seven vrn concrete tips cn advicTen aan parri.ulicrcn

Fen zeet cscntiecl elencnl oI het texcnr vln mccr
geri.htc voorlichlins der cn€rgiebcspann$nogclijk.
lEdcn aan r$l lrt pub[€k rh aan ne1 bedijlslcven
i, onllnes B*ciljreerd door dc o?ncltnS vu de
Stiohli.-s voorlchtinF Ln.lSiobcrparinE Nederland.
Ilct voorlichring$urcau n on{lerE€brachi bij TNO in
llcl conpGx h Apeldoom. HicnDcde n gccn Croot
nicuN inslituul gcschapen, naar *n centrxal puntdal
dr nioomv.lzocken om inlbrnDtie kan kdrlis.cn en
wur nodic krn Seleide! nalr inslantics di€ ter z.1c
rueds xdici z'Jn, Dczc dcskundige insrandes zullen als

Iid lan de bestuulsJaadsn dd Sticntnrc, pciodick nrer
hct dageLijk\ [cstur. bijeenkonrn om hel bcsiuur 1c

ldtiseren tr! bctrekkjng tor lrci bcleidDnher bureau
en nienN€ idccijn Nt b€rclil,inE tol encr,gjeb€splrin8
nlrr vorcn lc blengen.
Dic idccan kunnen ncbrt in sahcnwerlnre nlet nel
voorL 

'ri-i.l-rrcJL 
rov' n,ddcl 'd ' L ochur( ul

ioldeN hetzij via de voodrchiingscampasne sorden
getlblieerd. ll.l voorlichtin&jbueau kijsl dus nicl
rll€€n ccn pNiet inlornatietaak maar ook ecn
actGve, vaclbij tdyens, .a dc Mnloorlasc, Sedrchl
mo( ,. rd._ Jin h.r e'. 

'rcrJn 
v-. .r'\us<n. Lliri

D. .uhsidnrceclin* vuor nolrrid vJn b.slaanJ< $onin
scn h(rfr /r.r tlrJlvyrrnd Cc\crlr. Per ullimojdn
'76 wM.n voor 213.000 \oningen $rbsidieb€schi*in
gcn xfseseven nct een subsidicbedug vao ii totaal

/ 130 nnljocn. Met de dadmcd€ vuor .cn w{arde van
409 nllura euldcn pcredhqerdc voor/irninecn sorJ
voor/rhrF gcrrJmJ ,rrlrkl ronJ ln0 dltoer n'8!!

Bil J. . iiepldc gr"rrij/"n eool IJrnrrereaLrrn!nr /3
he r.olc .i. dr\1, rule"rJ .l"Jr sord. , '.rli:l.ri.jLeJ rpe- kunnrl r 

' 'oc_..n 8(bedtsr or b'!i. rJ
cen af\\c3!19 vJn ko{cn cn uphrcne{en ihedrhl
dient re \urd.n dJl arrJll{ voor soninqen no8:r*d(
rclJri(r ld.t In prU: vt'rro"lrr \rordr, ond.r echjkrrdrse
te Lsb c-pr rf vJn [cr ' 

'r " 
t.e'clenrcnr. In J.t kJdc. .

pcr rrr< nber l9-6 hrl p e nicper r 
' 
r.A mct ia ""r'

ln juni 1975 is en sub.idiqeseling u! krachl

INERCIEBEIIOF TI IN DL LL(;

Ir ccn rcsolutic van de Eurotese Rard vu Mi iste^
tan de EEC vu 17 decenrbcr 1974 zijn lis bekend
doelstelineer vrslselesd o dc ailDn*clijtheid vo
inBevoetdc cncrgie terq tc brcnscn tor 50ri, indien
iioEcljk zelis 4Qti, van de totrl€ hehoeft. i(n en€rgie
vln de (;enccnschap. Thlns is dczc nog 63'l,. Tcr
rcilisc rg vrn deze doclsiclliis 21ln o.n. ltudies
Fande inzik. 

'naalrceelen 
ler hcschcrntusvrn niensc

inveslerirycr. In dii veturnd $ordl ove.lee Ccplcegd
over d. noeelijkhcid vnn hDt unschijven vxn liura
t.nrleninEcr nrt Let ooe op linanciernU dool de
c€neens.lup van kenrc.niral4 en verleiglis van
sicunverlening in dc oke! €n de cok stolen$clor
beslend voor de ijzrr e. shanndusrrie van de
Ccnrcnscnrr. Tendottc 2ijl voorn€ll€n in loorberei-
dins ov€r conxnoauraire steun tooJ crplofttieproj€.-
Lcn voor koolwxle^tol1i!, llldelijke opn!! cn afzei
kn slecnkool en hct sebruik v(n n€enkool in tllernri
sche entrales, udniunHploElic cn inran.iering van
invesreture.! oD energies.bied.
D. Ninistcr un Econooischc Z.k€n is6n nenin-q dat
Invcslcrnrgen op enersie8cbicd loor een belaigrllk deel

oselijk mo.ten wordcn setrurkt door rocln$ingvan
ccn adequa.t prijsysteem. l:en de8clijk sysleen zal
dop g.ri.[l nroctcn zijn voldoeMc limncidle nidde-
len beschituiar t stelen o nicun€ acriviteiter in
grng te zcllcn, Voorts odk orh invesbnngen vajr her

Frliculierc bcdrijrsleven rcndabcl te doen zlji Aihan
kelijk un de wija r€rop l&1 prjlsinslrulnent \lordr
Behrnleerd, zon het bovendi€n moseiijt zun dc besr'a-

.in.s vm cncr8ie te bcvordrr€n cn nier gerechrv.lrdiede
prisveMhillen tussn d€ en.rgjesoortcn op ondeF
.cneiden d€llmarliten i. dc EEC te verklcinen ol re
clinineren. Dc Minnter ir voornemens binnenkorr
initi,iiclin dcze 1e ondcrncner.
Ovcr de rdds eeruin:e tijd Eclcden voorgcstclde
rccciing in c€n crisisiluatie is nos stceds geen ovcrcen-

Het is nur dc mening hn dc Minister van srool
belaDg, ddl ecn dcrgelijke rcgclinE spoedil tot stand
komt, dr na'ne vanuir dc \lrnselijkheid van en
Semenschrppclijk belejd.



sewotden ter bcpelkins van het energicvcrlnuik in
andetc Ecbouwen dan Nonin8cn. Po ulrino juri 1976
$aDn bij nct Vinisleric v.n Volkhnisvenins cn
Runnlelijke Ordcnins aanvralcn loor ccn subsidie in
a!.nlorkng gekonc! net een toraal invertori'ushe-
dra8 nn luan 32 niljocn. Nlrr ve$a.hl1ng is durnc-
dc ccn geniddclde jaaiijk* tesparins rc bclElen van

a, 42.5 niljoen I lardgns. Oo* voor deze r€gcling is
hel subsidiepercentlgc mei o!...n de c lcrug-

Ii dc Flneercnota is sesicld dul de mog.lukheden
2oudcn N.den nrFFln van de invcring van een
energiczuinigheidskcur voor €lckirhche- huishoudelij
l<e {fldraien. Deze naterie is bcsiudeerd cn cr lrehben
een lrnlal oridntorcnde bestrekiiscn plartrgcvonde.
mel b.langrcbDendc orsanl.rics. Aan de hrnd daa!
van i\ bedol€n inderdaad v€rdcr tc \€rken aan de
onhvi(Leling van eer zuintlrcidskeur of licler enersic-
libcl, zulks in ccnte instantic voor elckirkchc nuis
ho{dclijke !r!ai{lcn. De voorkcur wordt eeeeven aan
hct bcsrip en*gict,h€l bovcn lrel besip keur drt
locBcpasl in dc stittc 2in slechts inplice*r dar €en
apparuat, hctzt een kcur. hctzij s@n keur kijcti
dairb, I'ordt slcclrts een zc* beperkic hlormarie
ve{tretr over hel0lcrgjeverbruik van her lfpalaai
llct enersielabcl 2!l dienen aan t€ gevcn het lpccifick
energicvcrbruik hn h€l appara.l gedurendc ccn be-
paald€ periodc. H€t rrntrcnsen vln een dcrgelijk lah€l
td sle.lrts ges(hicd.n .p hsi! vrn vrlts'iujgh.idi
rveitolUk voobchrtven van ccn label zou ons voorlich
tinlsbel€id in Jtrijd b!€ngen nrr he1 EEc-vcrdrag.
Unoo.d al dc achbrliEecnde redacnlcnslng ook in
nel t:Ec-oveilera bcvorderd Nordcn.
Een pllktncn prcbleen, Mar%n de oplo$ing nog

sciui.rc tijd zil verscn, r de vaslsrelli.F van d.
st3ndlardmeetffcllloden. Daxrbjj noei ainsluning
rvorden sczochr mct hctg€en intchrtionlalop dn vlak
gcbcurt. Intcrnationrle cenhe op hel gebicd vu de
slandaardmecrmethoden is vrn doorlasserend belans.
Op kotte tenntn zal een conunilsie sord€n in8esreld
die cen en andcr zrluitNerkcn.
r\{ochr de ont$ikkcling op inlenralionaal t dein !€en
uitzichr bieden op dc torstandkonling lan ccr hiema
tiohall toescpasl steLscl van s$ndaardneetncthoden
binnor een Gdcl'lke terunjn, dan zd oN land, nmr dc
neninevo de Vinjster van lcononische Zatcn zoveel
nog€ljjk in haimoni€ mel andde rer zakc actieve
landen, dii beleid zclfn.eten opbou$'en.
ln het kader van hcl Inl€.utjonarl Fnergic Agent
schaP (lE,{.) heeft periodiek ovcrlcs plaats ovcr het
cnergiebesparinssb€leid in de xangesloten landcn. Aan
de hand en een doorlichtin8 qn hel bcsparingib.lcid
in de divcae landcn heeft Ncr een uil\risioling van
voor hct bcleid beldngrijke infornulie plaats
D. lanSe tijd, dic nodig n voo! de onlvikkcline en
inyocrin-s wn nieu$€ technologican en dc gote
onzckclheid ovq loekomsti8e commercialisati€ nraken
een blcdcle opzet hn de overhcidltaak op dit gebicd
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Gezien dc bcperktheid va! de in Ncd.rhnd bcrchik-
bde midd.lcn an DnknchI, Dterialc! en linan.itn
zrr reds in en w@8 sladium een tcuze genaakr
tnoeten \lordo Nat voor nlder ondelzock in &nnrF

Daar.aast zrl onder nrcr door int€rnatioMle smen-
serkine zovrel nDcelijt mocien \rrd.n gestuefd n,.r
een optinul€ a.n\rrnding vrn dc aan\wzise middel€n.
l. de Loop v.n 1975 cn 19?6, zijn h overles nci de
Land€lijkc Stuurgioep Lnclgie Onderzoc* (LSEO) cn
voordlopend op dc tolltandkoming vu cen Nrtio-
nal Proga tu Ene4ic.ondezock reeds een aanul
cvalualies dn onderzoektroFcten geslart. zo ziln op
hel eebicd vun de dncct omzettnr8 vln zonft{nergie
nr trrrmte! op nalionaal niveru een lijtlal Foje.tot
eestafi. Hicrmee is voor d€ konNnd€ p&r jaar cen
bcdras van c!. t3 n{n !!n subsidic Bcnoeid- Ecn
N€elal and€re projcclcn ot dii scbied bevindt zich in
cen versevorderd stadiunr hr voorbe!.idine.
Dc kosle. hi€ryan worden voor de konrende j,ren op
ruim t2 

'DlD 
g.scnat, voa an een dcel a1 sorden

In fcbruari v{n dit jad is dc ecrsr€ fase mn hct
Nltionale lrogfumnra Wj"denerse aan siart g€F!{n.
ljc looptijd var het lohlc prosranna, dal bc8root is
op/ 1s mln, is vijfjad. llet de erft hse, welke bcgin
voleend jMr no€r zijn afeercnd, is ccn bedBg v.n

Ooh xan onderzoct M,r verbclcrinA vtrn benasnde
methodc. vdn enereic-opw.kkirg vcrlcent de Minii!*
vu Econonische ZakcD sieun. Mel nahe valt in dit
verband hcl lqagneto-Hydlo-Dynanjscl onderzock.

Scricht op ccn 
'neer 

efficilnr s€bruik hn cnerg]e bij dc
op\rckkin8 vnn clektliciteit, tc noenen
Ollxn$ is au de Tll-Eindhoven in bcernsel een

subsidic van /6 nnn tegekend voor de bou\.vm e€n

emi technologischc pro€lotsteoine. Over de su])sidie.
voor\qardcn is overlc8 tu$en dc ovcilreid e! dc TH
lunde. Dit project, r.aNrn de totdle kosten nn

tll nnn lcdragen, hscft een looriijd un vijf jdi!.
Ook van d! zijde un hei bcdriilsleven is bchnAsreljng
om in de verdcre onrNili(eline van deze tcchnololie

Naast Lrovenvctnrelde flojcctcn \lnlun op een annial
deekcbicden evanrcrcnde studies veiiichl of zijn in
voorb.reidinl, G€noedd tunnen ondd ddere *ordcn
de studie van dc B.leidiadvicseroep Stldvcr\rrning
raar hct Cehruik van afvdlwamre d h.t voorlopile
rapport vin dc gespreksgocp aardwernrl. op het

lebied v.n de seothcrn e. Een arral vdn deze studjcs
zal in concrcrc ondezockroor(eUcn rcsuheren. ln
.ru\r ovcrlc8 net dc Lsl.:o, medesct€n her Nationale
lreigie Ondclzoek trogra'nm, zal dan lnoeten wor
den na-qegaun in hoevciie uilvocrins erBn mct oveF
l'€idssteun zinvol seacht nroet rvorden,
Hct belanS vao inlernllionarc enen{crhry or het
gebied vaf, €ncrgie o.d€rz€k $ordl onderkend. Dcze
shrenvuklng speelt zieh voolal af in de EEG en llct
l!A. In dezc bcide rora nccmi Nederland aclief aan
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Aardw€t€nschappen (Vefenigde
en der Fysische Geografie) vaceert

gewoon lector
de fysische geografie

Tot zijnlhaar taken zullen onder meer

a het (do€n) verzorgen van het prekandidaats ond€rwijs in de
fysische geografie aan studenren in de fysische gsografie en
in de sociale geografie;

a het ve|zorgen van het ondeMijs in de fysische geografie aan
studenten met doctoraal bijvak fysische g€ografi€;

a het ontwikkelen van de lerafen variant na do horprogram-
mering;

a het verdchten en begeleiden van
zoek binnen h6t kad€r waarin de
Laaglandgenese werkzaam is.

Instemming met de doelstelling van

Inlichtingen over de functie worden vefstrekt door Prcf,dr.
Wiggers, tel.: 020"548 24 49.

Schritlelijke sollicit5lies, met opsave van curiculum vilae en
reterenties. binnen drie wekente richten aan de Dienst Perso-
neelszaten v.. do VriiE Universileit, De Eoelelaan 1105,
poslbus 7161, Amsl€rdam, ondef vefmeldinq van vacsture-
n!mmer 330-3836.

fysisch-geograf isch ondeF
vakg1()6p Kwertairgeologie/

A.J

VA

vriie universiteit
omsleroom

Aan het Instituut voor
Subfacult€iten d€r Geologie



hci overleg or€r screenschappcrijke ondqz@tpro

AARDCAS

Over cnkcle narndc. zal Caiunic an nieur Plan nn
Caratiet ter gocdkeudns loorleglen. Dc versachline
h dal door qitnel yan enkdc grote projccicn, deze
rnningen loi hct jaa. 1980 opni.urv rmt hger zulen

In ov€rleg met Carmic is nagegaan in hoev€re cn op
wclke {ijze in tijden un ccn onderbrcking nr de

olie de strllesische rcscrve van
.aldgas kan worden ineezet bij dc beddjvetr dlc van
.ardgas nur stookolie zijn ohgeschalcld. Dalm€dc
zouden de nadclig€ effecten vM €en mogclij* tekort
aan siookolie rdnzicntijk kunncn Nordefl bcperkt.
Daarloc ziln nrct Gasunie rJ\t(ten ceraalt.
In het vlak vrn het prijslcleid kan voor h€t giooiycr'
bruik \.ordcn vjstgrsleld tbt de selcidelijke i.naal
naar het p.il vu <ie stookolieptijen inmidd€h nage
nocl vollooid is. lnzale de klcinverbruikdsprUzen zal
de inhaal naar hct prijspeil van hunbrandolic noe een

strpsEcivijze verho8in8 eedurcndc enr€le jdlcn vergen.
De fa$rinB vrn dcze v€rhogingc. naa*t nog onder-
*etp mn studie uit. Voor de exto piijren is 19?6 een
jaa! %n hcronderhhdelirsen wn *n amial contrac-
l.n. voor deTc o.deih,ndelinCcn ls een cxponpijs
strategie nitecslippeid. Dcze sralcg. i €rop scricht
om cventleel et een rc*ere faseins een verdde
!np!$ing ran dc exportprijs voor hel sas re verkrijsen
aan hcl sesiegen cncrsieprijsnivcau,
Ook in 19?5 ddrlde hct lolaLe aardolievelbruik ten
opzichr€ van loolafgaande jarcn ( t,2% ren opzichrc
van l9?.1), rDir blecfroch \rclondcr hel 1973{'veau
( 2',i rctp. l6',i) Dee onlwikkelirE is nict ve on
derlijt daar de lizci v,n deze laahrsenoehdc produk
len lrinder conjuncluurgeloeti8 is, lersijl bovendien
io! seen substitutic'bnnd3ioftcn beschikbad zijn.
Bovcndien is d. benzineM*l b.trekLc jt trDsincla$
tisch, dlt wil 4ggen dat mlw€lijks gcrm8eer<l sordt

Do expon un eindproduklen lop in 1975 nFt l5t
tclug. De naftd{xpoft licp zeili drastisch terus vrn
5,6 niljoen 1on in 1974 toi 3,5 niljmn ton in 1975
(dj. 34tl). Eln cn andci is het gevok van de rceds
c$d€. geno€nde conjnncturclc facloreni dc netto
naltaconsumptic dulde nr Nedcrland van 5,5 nad 4
ntljoen ton in 1975, (d.i. 27%). De tohlo Foduk-
ten-in'po en dadl.l€n cveneens, nj het met een lager
percenraee dan dc uitt@r te N€ren lot- Dc naia-
import daalde met 20t ten opzichtemn l9?5.
Met b€lrekking tot de toekomst wordt voor Ncderland
ret na'n€ voo! dc produttei bcnzines, stookolie en
naita een srij-qende afzet veiwa.lrt, Voor wdt b€trcft
n€t bczinewrbruit rcrdl d v€roor@kt net name
door d€ te.erund€ v€rkecBintensiteit. Her slookolie-
vdlbluik zal Sroei€n dooi onder meq het leeds
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gcnende aaldgsbel€id tersijl dc nafub€nalt€ al
worden verSlool als gevolt van de aantrckkins En dc

Ook de internaiiomle olie@rkr heefi duidclijk een

wee$lieeclint t€ ten gegev€n vu de conjunctuele
iMinkinB. Dc produkrie hn .n$€ aardoli€ in <ie vereld
n in 1975 afscnomen mct 5,4t,, l.rwijt in de

OPE(-cbioden de produktie zelfs net ll%verminder
de. ln dc cesre zes Manden van dir hlr kan ccnrer
!€er een opleving ssconstztedrd wordcni de rver€ld.
produkri€ tlceS net 6,812 ren opzichlc vln dezeudc

Nauw samcn 
'net 

de achiclgebleven vraag naar ru$c
aaldolie in dc lMhte jdcn, lDngt de glotc ove$cho1-
siruarie op d€ onchnk@rkt. Op dil ogenbnk bedraagt
de bcscnitbrrc capacileit ruim e.nderde mecr dd de
behcftc aln knkerunnte. De ve^lachting bestaat dat
deze oveschotsituatic zcker nog rot lcl begin van de
lacl'tig* jarcn zal voortdLuen. $el *ordl een beLang"

ijkc stinulans vcr$acht van dc ioenenrndc inporten
van ardolie ir de v-S. De invl@d niervrn al alhangen
van de enc!8ie-politiekc onttrikkeling in de \,.S. flct
ziel cr inan6 wel naar uit dat de lilunkcLijkheid van
dir land van ingevoerdc lardolie rcldo! zal blijven
to€nctrn. Op hct os€nblik is dit aildnkclijkneidsper
centaBe al tor boren 40t?, gesieeen. Ook in nbsolute
hoeyc.hedln sere*end zal de ardolic-inv@r in dc
V,S- naar ve^lachrins loenenen en wd vu 300 nil-
joen ron ii 19?s tot.a. 370 niljoen tun in 1980.
Itze ont{ikLeling slaal in tegensteling to! de afnc.
mnde airankelijkn€id van ineevoerd. addon€ in de
EEG. Op bash kn dc neest rccenta raminsen zal de
nclto invoer in d€ Cemccnsclrap ahenDn van 464,5
nnljoen roi in 1975 tot 36s d 400 , ljocn 1on in
1980. Dezc ontrvikkelingen in beidc beLnsJijkc olie
consumiendc Bebieden bij €llaa. senonDn wijren niet
oF een v€rnnndcrde alhankclijkheid an OPIIC.
Uit Elcnnlnscn blijlt dat rekening houdende mci
de eigcn (voonamclijk Noordzce) produktic, de netto
importdhankelijkneid vln olie in 1985 ninder dan
40t; zal zijr,In l9t5 bctlr@g dil Frcentage! 50tt

hih b e le i d aa rd a liep a du k te I

1bt nDnrnun pdjzensysteenr voor urdolieprodutGn
dienl op grond van dc opgedane efldingen nos op
cnkele punlcn re $ordcn adgepast, wd.na het als
delbilier lysrccn al kunncn gelden. Ccdurende dc
gcnele periodc waarin hct functioncclt, ieeft dc

Cetriddeidc ploduktw&ldc af raffinadedj eewoSen
g€niddelde opbrenest van dc b€1reff€ndc plodukten -
beneden de tosenaamde kostcnliin gelqcn: c.i,l
invoai@ardc ruwe olic plus be&as voor nfanase.
Rqclmatige rnalyse van dc prijzen waartesen do
llnvocr nr Nedcrland plaalsvindl,leidt tot hetinncnt
dat de Nederlondse invoerprijzer inlematiomle veige-
UjLinC€n klnnen doo6t&n.
Enkele Mlcn, onder mcq in alril en nei 1976, h€cft
dc Minist.r van Economirche Zak.n eeneend tc
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moe.cn atwaken var lrct 
'urinum 

pnjzensyst@ln,

De moselijkhcdcn tol utwijken vordcn onder r]eer
beerensd door dc wcn! tot handnavnr8 un een

lclensvxtb!.e, zeLfstandige en onarha*eljjle hdndel,
dnt wil zeggen handel, vclke nie!volledi-s contracrue.l
ofoddstns EebonJen is aan de grot€ olicmaNrscDaF
pijen- llov.ndien hn allee! bij Erore noodzaak tot
at\ijkins un nct m3ximun prij^nsystee wordcn
ove.g€gaan omdat industie en hrndcl hun conrne!
ciele relalies op hct ariniun pijzensystccn hebben

Het vcrdient de datrdaoht dat de Lurolese Corlnhsie
n.atreselcn besiudeert tcgen dc he€ stookoueplijzctr
te! bevordedng van de kolcnaizer (LLc-kolen), Ge-
ddchl $ordr aan ccn heilin8 op stootoli! en/of
lanm@digns hn jnvencri,recn in ktulcapacitcil.

De toule veNcru.gscaplciten van dc Nederlandlc
ldfinndorijen bedr{agi ca. l0l niljodr ton/j. Dc st!g'
nercnde afzcr vrn trcduktc!, zowcl op de birhenldnd-
sc narkr rls op de cxporlinalklen, is er dc oorz.lk un
dat de gemiddelde bezetlilSssiaad van de iafiinldc'
ijcn zich op ecn 4cr laag nireau handnaalde. Ter
v.rselijkin8 dc vdlgende cijLrs: t9i2: 1l'i. l91J:
7 4c!, 19 1 4: 63'.: 197 5: 564,.
Hoew€lvoor 1976 een lcnle stijsin8 mn de bcz.tting$
gr&d sordl terwchi (het gemiddelde ovcr de eersl€
viji nuandcn !a. 1976 he iers boven de 60'r/.) blijft
nienennn de ontwikkelilg ir1 de rafinageseclor, zowcl
naliomal ali intermtionaal, ?orselijk.

BOEKBESPREKTNGEN

Perolcum cnrnr€erin.!, by A. MayeFcijn. Palerback,
208b12., 169r1r., ll tdb, (;eology ot Pctroleun, l
l.ldinan! Enkc Vcdig, Snrrts t. 1976, P!iis
D\t 16.70.

A( rh. audror srar.s. rhis book is .or Nrillen for st.'
ciahr in thc pclrolcum rneinccine lreld su.h,s: reser
voi. engineeF, prodlciioncnginccrs. productionlcolo'
girls rnd economGls This h nore a book tur peoPle

liorn the erflorrrion/producrion \phere sho alc !c-
laled or dexlin-s wnh thl pctroldln entn'eern'8 I'eoplo
rnd who are curioui lo kuoN norc rhont Or€irrlrgon.

- Parli.uhrlr. lhis book $iould bc inrcrcnire 1o field
dnginec^, driUing cnsinded rndproduclion e\pcIls. -
It troDld male a nindy r{f.r.nce book for .nerkinS
on c\pressio.sand (cnJ c.nincup in *ork nreerings.
liutlirer studc.ts intcrcsrcd in the oil indunry nrighr
find it $Dnh rerdinp. StrNnrizins. this book olaers
r cdncisc journey tnrou-lh !llApects oflhc pcftolcutrr
lnginceing {orld, llc book lives many gruph's dia-

gfum s and rchcmltic d@wiqs that nlakd Dany rub-
jecls unde6r?nd!blc r'or the inr€restod nonipecialist.

R. Lluizinga

Elinr.nls dc t..loniqne malytique, tlr P. vialon, M.
Ruhland & J. (noIcr- 128 blz., l47lir{. Marson, Pris-
N.\ York. 19?6. Prijsi 110 Ft.

Hcl boe* bchandcl! in ko bcst.* d! no'ncnclatuur cn

seoDetric van tcktonis.lre elemcntcn s plooien, b€u
kcn en splijlirg$, \'!rrni i.terclitios, conbinrlies e.
superposities v(n d.zc elenenten d( rcvu. pas€re..
Aan de ecncse vl. d. srrukturen *. 1\.inis orc€en
mdachl ecschonten. !_crol-qcns cen gcdeclte nct de
tilel e\ploratjon ef ohclrique cl cinirlaliqu. saain
vnl seomcuhche technieken $ordcn bchandcld, nu
zells in triterst kort b.nek. Het i\ duidclijk dar de
snrilv*r en do c\plodtion dynaDnluc rt cind-
docl, sravilaricvc kistrlliatiediffcrcnricrie in in{ta
bieie, bij hi ds 'lcctonique analytiqlo' zeu\ .let
seda.ht hcbbcn lij lret s.hrirvcn vrn {lit werkjc.
Dc prcscnratic, vrijvcl in telesaanBtijl uitgevoerd.
naakl dit bocli cen steun bij hclhalingsoeacninecn:
een p.aktnch nlslag\rrk. Als studicbock ishervolto
ncn onscsclikl door de uitcrr SebrclLigc areumen-
uries of lrct ontbrcken daBrn. lld t\oc* lijkl ge
schreven tc ,iji met minachtins voor bcstaande lile-

bcsimnde gewoonlcn om na.r dczc
liiefutuui tc v$wijzen. ln de eerstc 52 bhdztden
teldc ik ncchts 17 vcnviizinsen. $aaNao een tiental bij
dc o.deAchriftcr dr iigurcn. Vrn con 0vcn lroot
&ntal vswij'iigcn n dc iitel allccn tc aclrtdrhalen
door een lczcr r'.t soede k.nnn vln zlken of ber

H-E. Rondeel (An(crda'n) ^

[infnhrung in dic Geolo-lie dc DundEsufublik
Deuschhnd, v(tr D. Hennin-gs.n. 139 blz., 70 is.. ge.

d.clt.lijl i. klou!. f.fd. linlc V.rlas, StLxlgai, 1976-
Piijs: DY 9.80

Dit pekcllrockje geeft in uiterst ton bcst.k ecn ve.
eenvordiEd anl{oord op vragcn ah: Ns.uilcnhoeis
seolqisch sczicn dc lld2 .f cDir andcr physioera
ljs.h gcbicd binncn de Bo.dscpubljek opcc
bousdli Wclkc h dc r.larie mcL otrlliggcnde gebicdcn
cn \elke trulligc delfstolien komun .r voor'l Het
bo.kje is van Nezenlijk nur voor ieder mcte.ol.gh.hc
belanesrelling (.n kennh) dic $el erns dc lond$epu-
blicl b.zockr. DL auteur hccti hs\ ust litl rruDrvu\ t-
2r.s.n niet ops.'troDen. gezicn het besrck van deze
inleidiq ii de goolo8ie vrn \rJest Duitslunr.l. Cocd
ui .lcelofd cn l{!g scprijsd, een adtrctkdijk boc(F.

H.t Pordcel (AmrcJdrm)



Nscmene Gcologic. rod, A-1. taDnekoek (2dc druk).
533 blz., velc lig- l].D. ljce.k Wulnk, cronnreen,
|916.Ptijst J 54,15.

Dit boe( behoeft geer xanbcveling mccr, bele.d aL
het nu al ir. Nu echrcr dgjubcl over helecsrc ve*chij
ncn van ccn modcrnc nederlandstaliee inleiding in de
Aiacmene Ccolorie Nlclklo.ken is (zi€ G & V 1973.
blz. 361), pusl bjj de hvccd..nerricnc, druk enigc kri
iick omddt ook nu nogverder. herricnin-q nodir h, Dir
vGl he war\chijnljr d.or peroonlijle intercsc
ftct mee( op in dehootdslutken ovcr struklurclc qeo-

losic. Als voorbeeld enigc opnf*ingon ovcr blz.65:
lvaarom hccil een rntifom ldch can anliclinlls schaF
.i.rlt.l .n van$ad hct slijlblcnpj.: een goltc.nle
k$ zich ,ls comp.rsrl gcdnrJi al raa,.lot hct.-- ?

Warror \rolden .ilindri$he plooicD voor n)nde cilin-
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des vcrkorht .n wMron het *ooftl cF€t" gcbnikt
voor hci nederlandse tnip"? De hcrzie.ins vm
dezc druk ten opzichte van de vodee bskaivoor hcr
Arcotsle d.cl uil {rlziginsen die dc iekst natkelijkcr
leesbaar nakeni zekc! eer verbcterins. yoorrt a1s we
bcdenren {j!t de doelgroep voor hel bocL ook amx-
reu6 be!{1. D€ lildautrr is bijBe$rkl ror 1975. Hct
lanral h€gevoegde vcAvijzingcn nrar literlluut sinds
l9?2 is beperkr: 29, De foto\ zii! donker en wciniS
conirasilljk, tlct hoek Nordt san ranbevolen voor
eebruit op b6is niv.au in .lc Ccolosie cn in de ply-
sische gcosDEc studie. Briji h.t purr dat dc nede.
landsc ollcidinesinslitute. (cn !flateu6?) nidt necr
bui€n dit boek kunnen, reden waaloo het voorncnren
on de volgcnde dtuk uitcFt zorgvuidig te hcpien nu
r€eas Senon.n no€t \$rdcn,

H.r. Roldeel (An$terdam)

He! Genooschap js voolnenens een nicuwe ledcnlilst te publieren Dedio 197?.
!r wordt mar gesteefd de lijst zo (rect cn vouedig nogeUjk !e doen zijn mel
voor d€leden, G), (bnD cn (bz)lcdcn de v€r.r€ldiryvm hun huidise lunkrie€n
voor (b3) bden cniEe 3c8eveN over hun studic,
On deze voUedisneid te berciken, dicnl U zelf U* funldie of studie o'nschrijving op te gclcn, dooi niddel vd
ondestaand forhulid Niel inzcndins houdt ifl dar U\e funktie of sludiconscnrijvins niet in dc ledenlijsr wordl

Controlen U tder of rfir.{, Motu en ddrcs op hct strooJ.ie @t .le odneiide yan h.t fotulier i, dde 2iia lndi.r
noJis kunr Lr da.r d€ $tzi8ing(en) aanbrenscr,

?^aonliike gqerens vaot Ledekv!t K 
^.(;.M,C, 

1977

tr Attee, bot seLde" q leden i, de.rtqoriean @, (bn) e, lbz)

I v. \rrk8.vc'

B. Atkenrool lbd t.den

\rm
Lbiveisircit oJ Ho!€school
SrLd.rJfri.s ....

(iclieve hc! itrlevuldc ioDulier in ccn envelof tc rctourneicn.an:

De Secrelarh K.N C.!|,C.,

D!N HAAG.

(ia buienl.a.l 
"onende", 

sr@s p.r luchtpost).
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2Nd INTERNATIONAL SiMPOSTUM ON ACGLOM
ERATION
The Synpolium n b€in8 held in conjurclior with the
l05rh aI.M.E. uiud m@rin8 in Arllnta, Ga. The
topics of th€ nin. 1€chnical 3essions compnse col€
forming, plant desig! .nd placiice. fundanentds, test
tuthods ed laboratory i.v.stigalion!, pelLti2itrg,
sint rin& prciiure conlaction, ut naton of .Cor
datcs, and novel aggloneralioo nethods, The progran
incud6 a podt Synpo3ium i@ld lrip.

FOU&TH
EUROPEAN CEQPHYSICA! S@IETY MEETING

The ,lih ECS MetinA yill b€ in Muchcn, G9 S.ptcm-
bcr 197?. Chlnm.n of $e local connitte is Proi Dr.
H. Sofiel, lnstitut ftr AIE.m.ine und Ange*dndte
G€.phr*ik d.r Univ€.3iuit MijLtrcneq Th.resiwtr6*
4I, &Mnnch.F2, Burdcsrepublil D€uls md.

1978

5e lf,tchationrl. zout SymposiM, Hdburg (BRD).
Voor d€ €€nle maal in lurcpa EEdgeiseerd. De

l. Geologie, tektoniek, mincnloAi.. s@chcdie
2. Mtnbou\ geofysicr, sdi*ntmecneic4 Dijn.

3. Witrdng door lidogen, thcnbch inddpen,bouw
.n gebruik vu ond€rEonds. rlimr€r, @dergrond-

4. Verdmping door de zon, zoutprdluctie en tcd-
lologie, ontzirins vatr zewatcr, newnproduc6..

5. Zolrmarkten, voeding e. ander€ tocpdsing€n,

(v. Irtemation.lcs Salz-Synposium 1978, c/o Kati-
rc@ir c.V., Th..teBtnsse 15, Posttach 3255, D1000
HMnover(BRD))

SLUITINGSDATUM

De sluilingsdalud voo! nunn* 19?7 4 i6 24 &b!u-
d! d. numneB 5, 6 en 7 sluiicn rceectieveli.iL op 3 I
madr, 28 april cn 25 aug$tus.

z-LL6l
e3€qu.^er9-s.'.06t snqlsod :lsstjDlsrrrs
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