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Geaccepteetd als lid:

- 231r s! reidsn (c)

3512 NS Utrcchr (bs)

3571 aC utrecht (bs)

utrecnt (bs)

cc voorbure (be)

RN zoeterneer (bc)

3532 rir urrechr (bs)

3723 HB Bllthoven (bs)

HM ltrecht (bs)

BH Urrecht (bs)

!trecht (bc)

3562 rc utrecht (c)

6\ Blltloven (bs)

r !elthuij.enrran
Leidschendan (bs)

vc Utrecht (bg)

- F/a N.A.It., Postbus 23,
e4oo 4a Assen (e)

Voargedrcgen vaar het I i d n aat sch ap:

ceer schriftelrjke
zijn biniengekohen bij de sc-

(Art. : v,n de
Als€neen R€slencnt) -



seolosrc (hoofdrichting st.atisrafie/pa
reont.losie) R.L utr€cht (bs)

thoof dri.htins gcograJische hydrorosie)
v. L, ansterdsn (bs)

HoulnNx, H. carthuijz
nijnboultund€ r Ir.

de vasre a,rde) R u,

de) R. u. !rrecht (bc)

sttuenr nrjrbou{kun-
de r. H. D.1Jt (bs)

nijnb.u{ku.de r !. ,erit

E.I. o. ./o coarrrbed,

{,!a. 2s3or, u s.A. (c)

,612 xlj DelJt (s)

zx zierikz€e (c)
vax r/a rirliLon

zuid, surinane (c)

's cra!enhage (g)

c/o U.r R.N. canpus,

5s5s Ac i,alkens{asrd (s)

(c Anst€rdRn (s)
rlinteidi jkstraat 3,1/lI,

10?9 Gv Ansterdan (B)

,145, Xisali, Ryanda (g)

2

- Projct d. Re.herches
inilres, B.!. 1160, Dujunburr, Bo€ro€n-

v1} Dn - p/a

A. - c/o christ.ns.n & Rod.r

s30 Pauro, Braziri! (s)
c/,oPetr.]eunDev€1op-

nent (onan) r,td.,
sultanate or onan (s)

(c) nasr (bc)
niJnbou{kundc (iogc.icurs

ecologie) r. ts. D€rit

Adtessen gevraagd:

(.iras€r ran Iat.rscho.i
'a. 

der cracht Fenning)

Paranaribo, surinaDe (g)

426, Erlulushi, z$bir (s)
P {. voris adresi c/o

stat€ oJ B.uoci (s).

Verslag van Irei Konink ilk Neder ands
Geo og sch [.4 i]nbouwkundig
Genoolschap over hei jaar '1978

Eet ja' 1!73 rar waarschijnri:jt.cn zeer
soed jaa ord€n

j3ren €n ook 'l€ pcrsoonrijke

toond€ een duidelijkcr
icn zijn zeker

nijninc.nisurs.

en nijnincenreur3



blJ d€ e:ploratr€ naar

zoscnaande soit-ro.k (xu.!t,rr) seolog16

1ing. fict betrekking
v.rzond het cenootrchap

lclsorsaen voor de hc!6tlu.turerins d€!

Sub-facurt€iteh voor C€ologie en c€ophyBr-
van de lfderins nijn-

d€ aeorogic in
u.c. elcl tljdens dc second

tot 10 nei, Bcvolgd doo. e{n

-{crd 
brJse{aohd door 331 deelncncrs trit 20

Thldde.s en d€ o!.nlnasr€de, ve1k. f,.rd
gehouden door

D.s. v-II J_ rlcletran,
begonlen de 13 (eynore addresses o.der het

zek€r gesrarsd en de x6op
gekoz.n BrldsrDs comrttc6

slcar Associetion succes boekt. Moselljk
kln Ecr de s€oloaonvcreld van Nedcrrand

en irijnbous reeds het €cvar,

arc6 ir ons tijd.chrlft

dc oud-!.oer
rrng Linburc vernaaade verder. nen posini
vun dc Derl3tolkundiac xrllg db noe de aan-

rezrng en.r.u.s'P 'n Lln-
bulg tc krijsen nlsrukt€.

lIg9lllc le::g:!:g::lere
-Dozc afdering hicrd dlie bij.enkonsten cn

pe! rczine dnldel1jk ro€, u€t contact fler
dc afdelirg croningen
ceorogis.hc !€r€nialns bree? zeer socd,

D" q99!!r:1i9!9_1t1tC olguiscerde drie re-
zihgen. flet streven 1. erop sericht zoveer
flo4cl r rk 3"oe.r.n

dii doer t€ b€relken

to! v'.I i 's'L'eld
D. 9!99!:11:9!! {:!!g ond€'n& een geslaas-

rroroaische xrins een nlddos bijeeDko.Et ie
De voorJalrsbi jeenkonst, {!!r-

ov€. d€ g€ochenie van tln

D" l3lI19i9C1!9!! rring r6tr 34 lede!,
1id zijn van het x.N.c.u,c.

en dc ov.!lae! voor hei norondeol rid zijn
van de {onrn'.rijke

H.t brlJkr dai een derB€11Jk.
net €eh { N.G, .G. r€g-

d" !r!r919cl:!!: hins. Dezo brriI. frink

verer.sj.at vler bi jeenkon-

neesc{c.kt, De (rinc h3.ki dce! urt van
d€ str.htlng

rijke 6t€unplr"r vofit,

Ir191!19c1:9!:--.1 !!11919c1::!:-I11crvce v€rgade!rnsen {erden gehouden, {aar
re! .tc unie van

Nineralosen van Belsie. Dc .ndere bijeen

telde op 3r decenber 56

De !991r9!l9l9cl:!l:-Il1n3 had drle bij'c'-
rsnc *c!d s€acht drr ran de zlJde v.n h.r

dc arpen oI' basis

oosteltjk d.er van overljrscL Deze e:cu'

.en aant5t l.den van de sedl!€nrolosische

23 septeibcr 19?9. Uer

Itc9l!9!:::_o:9l9El:9I:_I{!rns. D€ze I{rins
e€n zeei sesldoade th€rad.a

voor de rnseo-xrlng {e.d door
de rsd€n goedgekeurd.

helft vsn sepNenbo! 197e
over de,,Enstn€€rrnc seoloslcal problcns

De DerIstofI!!9rse r ns ho€rt zrrh bes,asn
bedjzen- Ien aloot deer van

dc Litrburs'e !ijnilcenieurs
tact net d€ ltjnbouF verlolen.

kon nict doorg:an {es€ns geb.ck aan be



s.hijnt d€ kv€str€,

v.n de ondercrondse nijnbou{

sfdeling Mijnbou,

D. !9919r!9!9Cl:9!:-I:l

Hiervoor lerden bijdrascn

l:!r!1!!9 9:?l9cr9rr:

lencnt (io .on.dF.vorn)

kuDen z ijn,
bjj d! orsani3stie vrn de bij.enkoisiei

D. !9!911"!!:!:9:IT1::::

,,,-i6;6-;;i;----

ilcj. u. r. B. G. coesten

rrej. Drs. x.

dat Me.j j. co€sten vooral
zich bcijeerde

den bij het rrc re rnsdEde €n bii akzo

g.ed geslaaed. bi j--!nk.nsr

nei h€t v€rtrijsc.
d€ plaarsincsnos€ri jkh.
deelden, zij

uir;;;;; b;si;;A ;; h.i .'"d

Bi nn€r h€t dascrijks

van ce.rogl€ en urjnbou'
brr Diukkerij.n Dc Bussy

2€€r bcr!ngrijke
!eiensctrapper ijk

jaar beq.hrkbrsr
sf. zij h.bb-d'
lijke F€riode

B€lane.ijke v€rbeteringen zijn een rost€n-
de tijd, e€rc



I
seBUnrtisetg

1011

Bcransstcllcnde I€-
den met pubrlcatreE

den zonder pubrica-

srultinssdatun voor kopij
en het ver3chrJne.
nerlelrjk kon

De Ercurrlccomls5le bestaat in feite niet
,e.;:-5;-;;i;;-;;;i;sr.
\ederrand dl€ nog kuls van
21 jn d. spectdlisrlrche.
orsanlEcerd door de x!lngen.

andere georosische verenr
v!uchtbaar, De

forn.tlc; dcro

{as eert€se'ldrdicd bil
de r€c.ptl6 te!
jfig beetaa! vu de Rijks Geolocische

bij de viering
jalls besta.n van het Rijksruseu v{ aeo-
logl€ 6n filler.losie

I_€ryqqqr,1_nie-4

Voor het versr.S
rlng vordt voNez€n
no. 3 !an junl 1e?3.

ln 1973 rold€n ond€r auspicien vsn het
d6 vorsende vetenschalFeli jke

vcrtaderinscn gchouden.

1e jriuarl, !€1dei, lrof. Dr. D. Benoui11ll
fiegozolc contlne.tar

3 t€br{.rl, $agenilgen,

dlng to63€p.st

1 naa!t, s-Gravelblse,
C1ob.r.hlnBes

16 nadrt,'s-Crsvcnbase
The ]lalEinal

19 otrtobe!, st.rlnglezitrs, uirecht, Dr. lr.
0. {. Y. LiJebach:

04 nct r€brurI€Irjke
voor2rrre! 6velhandigd.

Dr, C.L, (rol r6!d benoe.d
fliJ l<.ee8 dczc ondcrscheidins voor zijn

tre van 6h. Genoot€ch.p
*eLke ln d€ Jar€n 1969 en 1s?3 onder zijb
rerdlne praatsvond!

Rl_r-rL-e_'IstI

tee o.nt.l rullverkecr-adressen b€droeg in
h€t ve!aIrgJ.a! 190 (onverrhderd). Uit
een nleu*c tclllng
d1€ken, u!taevo.!d
lan de aldelina dc. Mijnbou{kunde, de he€r
[, J, Ouw€n6€],

ller rte Colorado School or uines *e ecn
.orreEpondebt16 gevoerd over
handh.ven v.n

het feit dat

1

tn het velslagjadr hebben !ijrrien.jeu{e
Jt€vonc lldnaat6chEppe! en z€ven€r'ijrtic

ccn rcer vorhcuEgnde ontwlkk€1ing.
)." 1 januelt reTe 1!3Ln -r !:i rr.\r:3

ridndatEchoF, Voor zcv€nenve€rtis buit€!-
-e!d per r j-1r,.: h.t b :

i.nsef,oon lldhaatscha,
yoon r1dnaatg.hap,
den n!. drt linrncrile
sannce. z1J ln 1979 966. volredic beta,rde
bet.ekiins krijBen.
vun afscEtudeord6n kent het x.n-c.x-G.,
*dneer zrj ddarcD

, ttj.of .d_b3€Jrr.u,r,,eg9€.nootsch.E!3!4
De 5.fre..rcl11na

Proi, !r, H,N,A, P!tcn, voorzitter

Ir. B. P, l183€nan
Dr. v. r, Stccnk€n

op dc 56sic Jrarv€rgado

be3ruurslld Ir, 3. DlJtstlr alsetreden.
ver3rasj6ar v€rs.derde hct

hooldbestuDr a E.al €. de



hondellngen neef
H.t Hoofdbcstlur 1B ook dit jBar veer zc.r
e!kent€rlJk voor
tljd !a. nct K,N,c,Lc. hebbcn seBeven.
In bopaald€ opzlchten

or lchands vrlJe trjd is noeirijker scyo.-

n'n dc p.r6onen

[,lineralogische en Petrologische Kring

E! z 1Jn rn 1g?a

!MtaEL (Unre der sri.er3rosen w:n Bersie)
ln Eclgii! 0n sezMetrlijk ne.

Llboratorlun .," !..echt.
oP de voo!Jaarelersader
lridlns van dc

vdr h€i xorinklijk

z1cht1s.l en {erden
m!srz1j. aldd!r

logiscl' lnrtituut

d€ doo! Plol. Dl. J. Morea!.

Dc najtur'versrdering

sprak 6ve! 2ijn

Busslnr bchlndclde de resnltaten lan zijn

rijdcns de *-1rmm
van Danosqulr.i

rljdcns de voorJ.arsver
pIaats adn Plof.

s.crcrdrls-Pcnnlngheesie

Dr, A,H. van der !ecn, vaorzitte.

Dr. R, H. lc'schure, 1id

De l{ling terde
sccn rid zi jn

kr 1 jk rcdorrands aeolacisch Ni jrbou{khdis

InEtltuut voor PrchiBto
r!e, Brocal,radt 37, 23rl cK l,€rden.

Peiroleum Geological Crrc ei
Wadd6nzee Excursion

ro giYc thc detairs of

G.olosi.ar cir.re
rh€ pr.nc 15
consequentry

09,30
3ri!uur, Garemerkt

09.i5-10,15 Lcc!urc
and H, D. Johbsob ({StPr)

or q!i.k 1un.h (ou
cxpens€3) dnd corree

r1 45-12.30 T!anEport

1t you do nor

(sublcc! t. .onlirns.ion)

15. r3-16.15 Ceremonle

rrnd/bar.

arro*ing rhe Iright to procecd, tne

and fi, D. Johbson ((slPI)

!11n/Slldca p.osram€. The
engrlsh version

(ceorse srui-
z€!) hds been
t1ln 5hov5 the chsnses in

throu3h the centuri€s, 3nd thc
fl sht ol rhe



Drinks in Pardo€za/vatt€sat.

' rijnbouwkundig nieuws

siprliPlri (s. surinsi)".

30 03 1e7e: rrej r.r.N Brouver (drrrDl
s.n€ se.n.rr.1osie)

schapskunde)
vro slobb. (Beonorf. €n

1ys. s€osr. rardbes.Irrjving)

Iardoes (tcktoni.k)
B.ou{er (!€troroci€hiDers

logie)
r3gsie (petr./ nin€rrroci€)

d€ Ruit€r (tektonielr)

van luy€n (Xvrrtrrr-
geor./r-arsrsndsen€se)

Aische d Prof. lr. A. J. van der Weele

o! 2e nei j. r.

(lrc). Hicrnc€ {ordt
.en b-A1lncrilke

dssfvan is bij
h.id o! zijn !1a3!s.

(!rt d..i.! rr.d hij in
a3t, {r!r hij rn

re6r zi jn loopbaro

nij benoend tor

vas hij r€ctor

bijzordef, tijd.ns lan der
zlen elj de olkonst vRr

hij ar in een

bij de opri.htine van NI{ARS
(Ncd.rlandsc

sins) in r970

jarr e€n s!ec1a1€ tv€e
nrsnd€rijkse
sirser en nosclijkhcd€n

ker bijdro€g



rfselopen jar.n,

reer.ien jaren
s]lken, nn hij
k.n overdraEen, is b€s.ij-

ne' ziJn bel.nc.ijke advie

AWON Nieuws

selass-.erd bij dc nota-

rrjr {erksen€enschalpen

ppelijk t€rf€in

r3n der veljden,

bij deze erke.nins .aD drt

slcchrs bij !i!zandcrins

o.a blrjkt uit

^rc. 
ce.r. d. R. o. (nij.

rer€lant€ onde .)

rierorder vorst de rijsr

a.!d{-A(enschrpFeli jke pio jecLen.

(in kt) i
Ltr. 7.1 31/ 12 3.17 6

r, D.,1. zrjderrerd u. 73
r. D. a. zijder!a1d. u.,7e

rlieruii blijkt

A1s nen bij de t 1.5.r5.300 voor de sesonr
!r.je.r€D t€1t de ca. t 350.ooo !.or de

cn rord t 2.000.o0o voo.

van rond J 3.395.30C.

Innidders zi jn

(crd.n o'er projccten saar-
nodic is en zijn 1n run con

cretaris zi jn
rrniddels zijn keuze s.



Daslrt cn hopenrijL zar bll het verschij.er
rr n€i 'an drt ja,r

toekonsrlse A{oN urrvo€f end
secretaris bekend ziJn gchaakt.

tseleids4dvtes.rs,ar lngc!terd
Dit oralu bestaar urL

v.r/oa( o! o.r
biJ het opsrerlen 

'an

nsn he. najdar

slelen alr norn
brj het prrorltciten srerren. set a.a.o.

nee bij het opste oi vn

eer rid utr het $erkt.rrein var d€ l{G}r
s. s. P. len hlc.toe

nmer is insestnurd bil het
B! ' ',- v.n de .o N€d. Al,.o

Hel derde inlernationaal symposium

21 t/r 27 ner. Ilaasrli.ht. aura Rijksuni-
Torser3estrut 53,

\L ".Lecr-lJ 
F rse€n Pr I

Dir blijkt o.a- utr de
ran dc oursieen-Ernpo

- o'" rn 1969 , - .975 rn \aasr--.hr p aa

ller d€rdc lnrerratioDaal sth!.3is over

urt xrDbure e! Prof. Dr
bijna veertig

derrie! Irnden.
is ars volgtl

24 nei: Georosische

exprolratie in

het ProYinctour te-

over opsr.vtnser_
26 nei: Prchrstori.che vulrsteeuiJnbour,

be*e.tinc va.

cr.vlns te Ryckhort
aspecten vdn au!r

Ihs.hrilJgcld, lncluEtct excursies cn .1rd
publikarre 111o,- per Fersoon voo! 4 da-
gen- toor tlee d4e. of ninder t a5i-
n,merdingen
19, 523? S6 Irs-Yiticn

Pennrngb€ester NGV Afd.
l,inbure, 6294 Ar vy1cn,

Boekbesprekingen

du Jurrsslquc ct
iu ."! d. (, D-,

R- Derolfrc s N- rlltrczo.

(rir6!_ sp6clol 2). Prijs FF 23o.

KalLgro€nr1€.en zijn velnis opvalleide fos-

!lijpplaaijes ats zodanls te

ber.ng er qualiratlewe
dirersrt6lt a.n het llchr sebrachr, Dlen-
t€ns€vorge iE

hier b.sprol{en boek voint
cen oro.tbeerlijke

vln EL! ferk€ doo! vrJr
is gercvideeld. De uir

sebieide boscrrijvinscn zijn rn hc! Frsns,
Ensers e€Eterd: erke soort

oorsDronx€rlJke dr.gno8e, srnonylle en

Datn"cnzichlichliot

brijtt utt het rrlab€t16ch ratrg!chlkken

De liter.iuurrijst (biJs&ertt tot re76)
onvat 66.1 publikarios, vaaronder 3 d16sei-
rrties bcwerkt
spritsrne De!

:



brijkt, dat d. Fhnse au-

voorr<onen. ri bllJkt ook
.r p.s bekend 1s va! de

kalkgroenvierer ran zeer srote legion€n -
zlJ dtt boe!,

c, J, Eoet3.hotcn (c!oninsen)

Bererdnd: ceoroglrche
1 : 50,ooo. Ritks ceorosische Dlenst,

vat €eD prachtig€ ka*rt€n naakl o.ze ceo-
logtrche Dienst: Dlt besef jc Et.€ds op
nreuy blJ hct yelschijnen van een exe!-

t{€edc senerrtle scolosische
krerrbrrder van n6d€rra'd. set 1r niet ar-
reen de p.achtige litvoering, dte het brl.

, h.ar oo* 2rjb

De lcgcrdr rs nMollJk gebasceld op pro

de ondtepe onderarond ir de Loart *ordt
afgebeerd. arreen dtt aI naakt dc kaait
net bcstudereh raard voor onbekenden net
ret g€bruikte leSends-systeen.
Inlomatie orer de d1€pere ondclgrond ver-
.chlJnt ib p.ofreren en bijkaarten. De

ccn sch,t ,an tntormtie.
Een pogrns rijkt
v,kgenoten d€ toes..s te veEchalfen tot
geolog!6.ne infomat!€.
H. E, nondeer (Anst€rda!)

t0

Physlk d€r lrdkru.tG,

Pfll. Dr,4?.O0

van dlr boek
rorEchung von

tcn naar ge€ft
d€ aeotysische bcthod€!. uer
de scofyslcns of.te eeiore

z 1Jn eigen varrs€bred.

dere uttl.g besiilpon
*sr zegs€n, zo,r3 b.v. bij

.orrecLics, enz,,, woldt cea
boek, dat een

{e orreikkeriDgen. sons sa,r het d..rbij

besteed dln ont*ikl(rr in
passing op 2ij q

zijn. De rtof sofdt e.hter
en i3 o'.!zlchicrrjk

De bijbcno!..de
riteflruulrilsten zljn uttsebrerd en de

verzorerng v.n het boek is
de b.ranssterllna vu

Gerken. ( assenaar)

Congrgssen

Vlllh Internalional Congress on
Medilefranean Neoqene

A.hene, s€ptehber 27 - october 2 L979 
^

tnt€ thc sciertirlc cttort. Ior lhe atben.
on four eajor flerds of

prin.!y lnportan.e
or probrens o. iledlt.rra-

strai13r5phy, Pareoa€ography
ud ceodyr&ic Bvorutto!.

ireG {ldery

Res. Conn. on

b. the LG,c.e. lioJccts nos-:
in Tire (Pmject r.ader:

C. *. Dmocer)
25: Sr!.cigraphlc

(Prolect leader:

correlation {Projcct

:

-

"

";



lerder u. B. cita)

noux and r. sic!r)

boundary (.hai.nRn: !.

rrRjor rields

Str. {nehs (143), cre€ce.

3rd lnternat ona Symposium of
Water.Rock Interact on

UranlLrm Geo ogy and Exploration

a) seocbenistrJ
b) n€chsnisns

c) ha.r seolagic

,l) exprorstion

'irr be corduct€d (weliher
p€rnrttins).

3o.r01, (3o3) 27e-0300, eat. 2321

(.1) ontvincen *ij een
stukje ove. iet

Sluitings. resp. verschijningsdatum

ner re3F. 3 juni

eenkolen Sympos um

t1



Agenda

24 t/n 2r nei reTe:

2-4 jnni rs?e

23-!a juni 1e7e :

3a/6-r1/7 re?e

7 j!1i 1e7e

r. n, vln tinte (v.u.)

xsEPr Lab. Rij3v. 16.30 u.

nalr (o2en (bij st
riuiden, Bersi.) i

Nadd€nze€ (s€e
n..5).l,ectur€s

((sIl'I, Rijs{. )

Najaars!€rcaderinc,

. P13at3/tiJd

l6t6l a3?qu!^Er0 s. tl I0SZ 
,06t snqtsod :jEeuEral]]S

deqJsroourC srpunla\noquirt^J q.srBoto.D spu€F.paN )ifrrluruoX
:rrpu:zJY

gNrudhtl
NOIAY XVd

12


