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v.n de s€cret,ris ov.r 1974

de heer C.v, kdrnghd, hof. Ir. r.x.
J,l{.R. Brne.en, Dr. F. H€y-

bsek, dc h€€! l. tiiebooe en D!i. v.J.
xalta_ zlJ v.ldcn in erise osenbrlkke!

P!.t. Prien ned€, dat 1n
het rajaar - dondeldac .1 oktobcr - h€t
(oren synpoEru! zar yord4 sehorden ln

van het coDcre3aebou{ r!

docn do6. het aothausi
zijn enk€re koFren $er

iets utt de hard selopen.
6- l9!.+_+€_13!_s! I3tc-olrltsll€ !1s.?9

Prof, Uyt€trbogaardt
rsn b€t G.no.tschs!

ov.r 1973 o! 22 Daar! 1979 secoltro

zect, dat h?t zo juist
rooleerez€n rersrag zcer gtrnstig is

?. Beno.n1n4_I€de1 3!ll?!|ry€rv!nl!!l!9
!ed.€tl,.v3!_-q9 L!!e4nis919_19-z-q

1€den Ir. C. El.r
vllk €n Dr, Lr- varns roidon bsboe4d

ledeh *ordcn rr- r.

3 BLcl9!!41q7_9'

De beslotlns vordt gepr.jecteerd cn toe-
ser1.ht, ondrt aeol.sie cn M1Jltrouv
dadrvan bij!.70i uitnadkt, {o.dt de

het tijd.chrlrt eveneens
to€gerlcht. !€ze besrctrng lerroont ccr
nderiA 6.rdo r.a J 1a,6oo, Het is de

on dlt nsdelis slido vrn hct tlJdscrrift

D€ hee. Schemerhorn
post aan t 14,o0o

deze 1n Juir druk&raar noet zlJh, !aar-
dit jaar a,nzlcnritke

ainrooPxost€n zijn.
susseree.t de kosten re

druk*€n door leden, dic geen prtjs stcr-
a Nijnbou*, het t ijd

ve1 deserljk op d€ voors.stelde sijze
zrln. overrsens

de 2.!k €rger

e qo!-tf_1,!!.!l-9rsr!eciD€

saldo op d€ begr.
tlng, !rrmcde
t€n voo! 1930, stert h€t Hooldbestuur

loor het Hoofdbe
3ah h.t elnd vrn di!

jdar tot een

,5i- tot €en narilm va. I 10,-

set here J.lrversraE {o

van dit jdarversras z€st de heef latr d€r
I. ,d-' drr \cr
nis jong€ren de jlaNersaderinsen bczoe-
li€n, ter{1Jr or toch kennerijt brJ de

uor eerar rerrcF

vardasg re ur'ccrrr een rezinsehbrJe€n-
konst georganls€€!d.
and€re dag aekund. D€ dac vdn de jaar-
versaderrng van

bekend. voorts z€st

te zijn v6n d€ vergaderinsen, getutge
hur auvezigh.td hed€middas. Bovordl€r
biijkt ook shcl I
kveken voor rezlngen

De n€er Dljkgtra
sraas vlJzen op dc srot€ b€1argstcrI1na

s. Jaanersr.. v,.t d. }€.iin@ee-+er o!e,
t9l9

van ceoLoale
er rijnbouv en

pc.ninsne€ster n€t be-
hurp van de 6!crh€.d proje.tor to€3.-
1 r D. G.noorschnp. rcr

een nadeltg sdldo var 113.432, Dlr 13

ceheer te {rJr6n aan ceoroele en rljn-

tijd.chrrft zlJt
noeren de lanzi.nrrjk
uit bitdEgen

s /'Jn ve.)be,o-

!it d. .crgaderlhs up d d- v11!s Ecsrerd

Milrbou{ *erd
drt €en iet'at ncterlge
d.r deze overschrrjding tc

*itten,a. aan het tert dat bil een

zijn auzienrlJke



stuu zlcn zcll meer tinmcl€lo 'ulnie
nachtr3lns een htriru ve I r0,- e.

t 15j te 0ak€n,

Fai q I{€t bcsruu' @oe / .h z€Il, tcz'<'
necr reewa, ee-

viaast nu de v€lgrdertna
net eer nacftralns roi

!€rhoglng van
ninioun vlr I s,- en een naxl's van
t 15,- cn daarnee een deer van d. voor-

r€rsaderine gllrne over-

de hecr de voogd voo! her
beleid 1973 onder

ro. qe,sllurrverkt4t!s
deert de vcryadelrng rcde

dat net uttacv€n !u h€t trJdEcbrrli
ceorosl€ en MrJnbou{ de berangrtJkste
kostenposl ts van het ceno.tschap, Blj

hct tijdsch!1ft no€t 1n

b€t.okken, Ilet

neend, dc voorzitter v.n de Redactle-

sestetd als Hootdbe-
stuurslld, reacnkandid.ten zrJn blJ de
sccfctarts nlet
voor d€ lrandldaatsterlinc Areva ale

1; lnrecendeel,
31r€e! bcwll,en van inste@tng.

heer arew! en lnrt.llccrr

In een uttvoerls woord, eolrcht tot dc
v€rgaderrng, zegt Prcf- PrieD *at aedu-
reldo de Iaat€ie 5laar.ndor zrJn bc

is voorgevArlen.
Hij ne'orcert ver3chilrend€ sa!llante

zijn nedc-bestlursred€n, Hrj dcht ecb
harlerlJk eerkonst{oord aan zrJn op-

.tslle€rt dczc ars d€ nieu!€ voorzltter

11. !qn!y-!gat
De hee! Bezener rs blij dri hcr l{oofd-
bestuur dc'orseriJke {erks€1€gcnherd
voo! g€ologen
h€t Hoofdbesrulr posins€r l! hct {er*
{ir .t61r€n d€ze te velbet€r.n, In drt
verband zou htj het liooldb€Etuur tn
over*€alng slrren
ondeNij€ voor

clansus voor georogle

d€z€ zorgen. h de a{g.Iopen laren risi
hei aEhtal aankon€nde georoS€! rand€1ijk
roBdoD 150; z€rl3 a15 dc hel!t liervar
trJdenE de stldie afvalt 21Jn 75 afstu-
deicnden Jaarlijks 16g tc vee1, rD het

huidts€ b3n6n aanbod. Bij

Echappc. ts,

oP eEn .Ianderiji<e
lnEtrooi vs 1oo studertcn, wrarva. eeD

d€ w€lk3clcserneid van A.ologcn ln ko?!e
ttjd rtelk zijn sevijzlsd. Het universi-
tar!€ beleid is b1€r log nl€t op inae 

^
D€ nl€urc voor4, rrFr b€.ut drl. tc "erigeresenheid brijft een ui!er3t boeirijk
vr..gBtuk. sij
tte op korte tenij. in het

verd d€ velgad€!1na gesroten.

opgav€ v€rkzoekende fysts.h geografen, cco
los€! cn nljnbowers ia nalrt 1973, sert€n-

r9?3, volgens h€t Dircc-
tornat-Cene!ae1 voor d€ ArbeldrvoorzieniDc.

rotsal lnd, lnae.ch.ever
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rensch.ppelijk

bij bedoeld s!€ur-
{er* zija r3n
!aast nr jntechnoroBiscrr

der vorden v€rfijnd,

rezeuder tijd

het beste 2ijn _

erkaer ongetvijJeld rrken eo

belalgrijk. Da3rbij

lars op uii,erndelijk s!c.es

schapperijkc
ben die ceiiteresscerd zijn

e€n bijee*onst te oryurseren !'n de bij

20 coed nogelijk gecoij.di-

qis,.

'a,ept.'73

Geologisch en
Mijnbouwkundig Nieuws

Sleenkool onder Nederlandi
Energie voor de Toekomst?

bij de ov€rreidj voor de nog.rijkrreden die

.t-d€ Nmrdree

amvendrlgsnoceli:lkre_

t€ns) , nitsebracht
tot e.n ie.nijn

ter bij h€t aanr.ppcn wsn d€ze potentiele

ceza€n1ijk .rcanise.en



st...r |.ort, oDd6r20€ker

B€id€ syrpo3lc, het Dlddagsli,posiu in Den
Haas op 4 oktober 19?e .n d€ bijeenko&t
rn zuid-LtnburE bealn 1930j zrrrer t.z.t.
nrd€r vold.n darsekondtad.
voor inrl.htrng€n b€tlcJfende het niddac
3ylpoE1un w€nden

'rei {aEp, Coniicabureau
30424, 2s00 Cx t-GRAvtlfilAcl, en voor de
bijeerkonEt tn
J.J. stulfk€n, Centrlal r.ba.rtoriw Ds ,
r'6stbur !3, 6160 ilD cnLEEn.

xonlnkrijk rnstrtuut va.

op 2s 5prll 1979
s1r€rt v.n anEtordM
:rroets.hrlft g6trteldr "A
study or Holoconc

op 25 ap!rl 1979
R1€tn61ier op een lroel-

schrilt sctl t.1.t:
rrch lgneous

trad€n op Prot. Dr. R.D.
scbuiltng cn

Examen

27-o{-1979: 1.H,1,M, steyaert (dyn. seonor
rologre),

AWON.Secretariaal

De ArvoN h€oft
Drs. L wrjkhllrcn.

Boekbeepreklnggn

c.tlrogu€ ol Conodonts, vol. IIl, ed. by
v_ zieare!, s7a
sch!€rz€rb.rtsche
stnttgart, re7?. Pr1J. Dll r24.

6

Door het vere.hlJnen
cat.loacc of cdnodonts belalcriik uitse-
bretrt. E€n groot .anta1 bescnrijviDse. va!

P.!! .n Trles ts in dit deer
drle deren tgEar€n
baar naslasver]l
bezlg houdt net
tuur 15 tn d1t
schrrJv1ns€n

nu6c!lpt dat

De roortbeschrrjvinsen
rfbeerdtng van
rlrke bcccbrijvirs,

- beschrijvinsetr, srnotrynre-
lijsLen en v€rncrdins var voa.koren in tiid
.r plaar6, De deren zijn ro3bl3dis, *8ai- -do.; het loser,rk ,. o- "*. u" '.*.t,t ^
rend€ dcren v€rspreide soor.beschriivinsen

bijeen te woeser.

rot dusve.e ziJn h dc catalogus nr. de
pr.tfolt tYPcn

e€n {rii snerre evorutie en
zijn d6lharvo
l€cn .r ln het
dont zon66 ond€rkend. D€ bclang!ijrste vor-
b€n trrt h€t cdtboan
ultscv{r h€elt dangckandicd

bcnanderen. ondenris deze 16€tr-
te zljn cr nr zov€e1 sootlb€schriivinsen
brJe€Dsebr.chi

. van dsn Boogar.d (l,eiden).

Putnam 6 georoSt (third €d.) by P.r{. Birk€-
land .nd E. Llison.
€d trg. o*lord untversrty Press, ner Yo.k,
1e73, Prtjs I 12.25

bllr (2nd ed. )
Pubr. co., Nlnn€aport., 1e73. Prijs $ 16.!

eical ge6rogyL' boeken. B€id€
een dliderijke iewisie on-

dergaani adnr6sslng
zen blnnen de georosie heeft
d€n. D6 boeke.

alleen de klsssieke drle
del€n - n.teriaren,

Dllreuproblenatiek. De {iize
vatr behand€11na

ce. blek Yasrbij op stlrrte
*!Jz€ rekcnins

stond cen uiter3t
IiJr verk {.a'in ieder ordemcrp(je) b€h.!-
deld soldt rora€ns



van Prtnan zijn excellent,
ze zij! irsaier
m"r zij n vaak

veer duiderijkerj

b€stud€€rbs3r zi jn.
elossgrr', bij

Hmbrin net tekenlnceljes vcrduidelijkt.
Eaide boeken zijn aarschsf ruinschoot3

de prijs een

n,.. R.ndeel (rnsterdan)

PIiJS: DN 2',

ris.he kanr (indeliDel
stsan ran delfstorreb)
krnt (o!3p.lins,

ncdn, ge{oonrijk

roend) cn op

hiclvan afhankelijk€ mast-
tin'lpij nasaanl

en bij d€ nirreuseorogi..

en cen b.langrij!€ !rasts

de arteui (bekcnd vsn net
Netalrnilrkt€) l

yordt zi jn ererzijds
en andefzljds

ceert op bondige {ajz€ e€n

stlt (in llaats van in hct rorsende) virdt
nei ook dc cigenrijle

breide {ijz€

zlj verklaard.
og rn de prBktijk

*rilgt noet rrij

!itvo.rins (paperbscr) zijn soed en de r1
lustrsties zijn dnrdelijk, ret b.er k,i

en zr1 ook nuttle bl1jt€n
r il\ .- 

' /a@.

'.or onnocelilk
200 bledzijdeD

F- ,"deriJ ! !r j< \.er(

n1€rbij v€rstomen,

l,.r.G. sch€merlon (utie.ht)

ri€nie_ ry-ererd Petrorem cong (Boek3rest,
e t/n 14 sept. 1979). Het no€neeGe Orgsni

eh {er,-nscrrappeli jk€

en dc vijze vaaro! "pre-
technisch€/{€rerscnap!eri jke

het i€ n.gerijL

Resistrati€ rornuli€rer ziln
bij de brocnure
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