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Geolysische Kring

Tljdens dc.r3€ Alse4enc rieigederinB va! de
ccofystsche {rins,
r932, heert een
Fevonden, tsct

Dr, tr, J. n. vort€1
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MinbLri. van Econoniiche Zak..r
Riiks G€ologische Dienst, hooldal
deling Oi€pe Ondergrond

Funcllc-lnlomalie: op welenschapp+
ijke bas s vetrchlen va. geolog sche

inlef pretaiie- en compiialiewerk2aarn-
hed€n, a smede e dl.g geven aan d6
medewerkers m b.t hun werkzaam-
hed€n I av. zeer gecomplceerde
geo09isch€ s1r!cluren initeren
snmLrlefen en verchten van w€ren-
s€happ€lijk ondezoek na nieuwe
en evalueren van b*taande gezichts-
pLrnlen ler bevordenng van hel in-
zichl in de geologie in hel algemeen
en van Nederland en hel oederlandse
deer van hel contrnentaar plal in hel
biizonder oprreden als projecneider
ol codrdinalo.i onderhouden lan
(inl€.)nationale coilacten en deel
neme. aan co.gressen. werkgroepen

Verebl: universltaire opledi.g . €€n
van d€ aardkundige wetenschappeni
ru me ervarinq n de erploraiie vano ie

St ndpl€.t!: Haarlem

S.brb: mar r 6500- per maand

EovengenoGmd 3llaris is in het
.lgem€€n alhanreljk v.n leettlld, otr
lel.llng €n €daing en ls ercluslel
7,50/o vrkmlle-ulft enns.

Sch n.llik€ sollicilallF onder vec
meldlng Yrn het vacatu.enummer {tn
lhlettrovcnhek van briet en
€nv€lopp.) €n uw huisdres mel
tio.lcod.. in:en.b^ v@ 23 ir,ll 1982
aan de nlB3 Psychologbche Dienst,
Po.ttu3 20013,
25()0 EA !-ct'Enhase
Em m€ded.ling van ontvangst van
w lolllcn.tlebrl€l wordr 0 d@. dc



Rrjksde€un van cBorosro en
trttrerarosle (5 otnut€n rop.!), *iar drn

aoDlil" te b€zicbtisen i3, Dcze tentoon'
adgeven {at

ienlls. A€n unleke
Ned€i1a.d, di. ons ook €e'

cmti zar hierblJ oe!
c€otr.re rol vernlr€n (ir
Nieu*sbriBl zar vah!1t het RcN ncer 1nfo,-
Eatie over deze !ertoonstelrins gegeven
vorden). Dnk€re korte rnreldins.tr over
steenkoor, aardolie,

toonetellrng in, Tijd€ns do bor.eI heett
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b!i el ve4achtcn,

-rPe 
conractcobni€Ete.

Jaarv€rgader ng 1982 K.N.G.ll.G.

Noturon v.n de ?0ste Jaarvcrgsde!lrs van
g€r'oud.n oP dond.rdag 22

april 1932 l! het llrop. sotel, zworso-
Haas (schevenlngen).

glderrng en veNerkont Prol,Dr. H.r- Fliisel
dle z.I sp.ck€n

De srref,er seelt €e$t een overzicht vrn
aePubrl.eerd,tethtE. xiJ vefg€Iijkt darfbij d.l€ opvat-

tlnsen n.r. die vs! suess (1333)i di€ van
sr lie ( 349,51)
Toer j.ie. vu o.a. Lrurent (1e?2),
Johnson (1973) en Tartlng (194o), BiJ d€

'ordt .oa uitgesaan
oceaaD. De lonc-

-cte 
.rvatllns€n houden dalrert€sen rekenirg

Dc spr.ke. vercerljkt v€.volgens.s de
a,otar prcfi€1cn de fecies

Tethys-gcosyncrin.re 21 jh oPgetred€b.
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schil1..de d!scipline3
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h.rd€te ulteenz€tting
&en net b.tretlins
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onderbrolinc ae Det hot huls'
houderijk sedeerte Jaarvergade-

3.

Voorzitter Eaerer opent de r.rg.d€rins
velkor voo! de erer€d.n

Verder ro.den ve erkood
dc verres€nvoordl;er vsn de Dlrectte
sherr Internationar Pettole6 r{i j.
(D.- lrurris),

olre €r G3s Explor.ti€
cn Produltrc Assoctrtio (xocE! , lrr,
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rahdse Georoglsch€ verenrsing (Hr,

Jacrve!gaderlns
staar ondei punt ! Ir. A,J. Mulder ten on-

ar. Pennt.gdr.ger, xoet

onder d.nkzessins

D€ldt de ontvgngst vBr:
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Ir. l. A.c. schreferd€ct
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d€ ieded€1tds d.t hij i-v,D. vertrek

nret in aanderking kan

a) In het alseropen jaar o.tvicren o.s

de .ters.hoot van der cr.cht pennins-

a,q. Fodenhuis, tr. c.ir. ean de. Tou*r
r!, M.c. Brandes. In 1932

overl.den Ir. l|J.u-1{. de Quut€r en

rti r t€ he.d&ht.
b) Met d. sut6natii.ring van h.t redenbe-

stand ls go€de voo.taars geDa.ir.
Dr. Ch.B. Biir vordt .peci4rt bedc.kt
voor zljn behoell!ser 1n deze,

c) Dr. E. oelc .ls r.dactre-
ziJh taax is
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F@ de rijhoverheid vraagt

medewerkeni (mnr./vrt.)
t.b.v. hel proiecl invenlariiali€ ned€rltnds€ kolen

Ministede van Economische Zaken
Rijks Geoiogisahe Dienst

De .jjksoverheid wil meer
vrouwen in diensl nemen.
oaarom wo.den vooEl ook zij
uilgenodigd le solliciteren.

micropafeonloloog vac.tu 2 5210t1.x,a

Funclisinlomalie: verichten van micropaleonlologisch onderzoek van hei carbooni ver
ichi€n van onderzoek, m b.v. microfossieen, van carbonische conodonten en oslra

Ver€ist universila re opleiding geologie, specia isatie in b ostraiigrafisch onderoek.

Salads: max 16500,- per maand.

WelFsfle geologen vac nr. 2 t211 lotx

Funclie-inlormali€: h j/zil stelt u t hem/haar ter beschikking gesielde ovezichis , delail
kaarlen en proiielen, adviezen op voor de exploralion managel. Hierloe inlerpreteren
van archietgegevens en op de hoogte blilven van de stral gralie, de lthologie en de
tectonische sior ngen van de ondergrond, i.v m. het maken van d epboringeni de
funcllonaris is op de boorste Ing beast met het toezicht op het regislreren en dateren
van de boorkernen, bemonstering, enz. De werkrjden zijn onregelmatig

Ver€ist univers taire opleding geo og e, b.v.k. in de stratogralische ol sed rnenlolog sche
richling. Eruaring als wel-ste geoloog slrekt tot aanbeveling.

Salansr max f 5644 - per maand.

Voor beide runcties geldi:

Siandpla.ls: Heerlen

Aanslelling geschiedt voor max 3 iaar

Bovengenoemde salarl$en zijn in hel algem€en afhankelijk van le€ttijd, opleiding en
eflaring en zijn exclusiel 7.5'/o vakantie-uiuenng

Schrltlelljke solllcllalle6, onder vemelding van hel bl, de g€wenste tunclie geno€mde
vacalurenummer (in linkerbovenhoek van briel en enveloppe en voor elke vacalure €€n
akonderlijke briel) en uw huisadres mel postcode, inzenden voor 23 iull 1982 a6n de
Rilk Prychologlsche Dlensl, Poslbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhag€.
Een mededeling van ontvangst van uw sollicilaliebriet wordl u door de Diensl



PETROLOOG/MINERALOOG M/V

Rilliton R.\ear{h B.\' rc Arnhcn ir hct rcscarchlabor.rorium ldn
de Billinnr Gr'tp..ri \.d.drnds. mra\ch.ppij Ncrkzaarh op hct
Bcbicd L.n !xplorrric. nijnllN$. mclallurgie cn handcl in non-leiio

Ddorccn untal aldrlingrn {ordl in h.t | .hoftrori(m onder2oek
gcdun.p hct gchicd !nn.Dttring. {innin-! cn !cr*crkine uo

I)0 rldclirs Nirrcrldlkrfu krrrjs(rjrg h..lt ccn.ndcnrcutrcid( luk
hjjh(t pr)c!\ cn f,,d'klolrdc,n)ck i h(tl-rho,rr(riunr Lcrgrolc
r!,\.lisjd.ih.i!l \nn n[rc,irlci wonlt !.Irrrkr!ri\eerf mei hchul0
!ii dricrdcopre. r.ntgcndifhr(ric cn lh.rni\.hc anrlt\e
l)(!tr uirb'. nrr \rd d. re\err.h-N{rkzrrnrhc{tcn a).1.r {ij !\tr

(1,. \cr!nr\oo.drlijr fll zii,l \oor hct trfuLt!'ra.rcn ran kool nh
ondcr\lcudiDg rr. cr rn nrrtrlc srrt0fNcrkir! ncr d. !(Jcn dlc
\rcrkr rrn k*allrclr$.rb.r.rjig un kool DcTc krra\lL'ris.rlig
liou(Ll (inrl.r nrc!i n hcl bcfrlcr !rr !Lc 

'nrrcrrl. 
sxmcnslclling,

dc dIo in!\!.!nd cn vJn r;,,d ci ( (li'rg vxn nrii.r]rcn ,r *oo .

l)MrrrN\r zrl hii r.r.rrso(trfsllil / jn \.., 
'1. 

h.c.l.ilins \ri
[]!itnincnlo.!L\.hc rnrl!\.5

\\'ii^J.kcr \d.r d.zf tunrrir rcn plirdl,!)e oI mnrrral[lsm.r ruii)!
c^uogin d. t()epAsing \inr n'icueopi! ()nr. voorkcu.garl uil
nrrr \rnLlidrrfn m{r.rlrrinrot htr !.bi.d \rn lool cn

h(i(n u gcnrcrc!\ccd bcnr l(nr ( schrijrcn nri' ..2.
ridcling ltTn'n.cl (\\c\tcnoorls(djjk 6rd- 6rl2t ,4T ,\RNHEM)
I I r) rrv.f!l drn ccn lornrulicr {r$ i u ill(' !cg.!.n\ bclrcflcndc
Li:lludeerlpronrtic ondc,w.rp. (rvdrif ,!. c1. kunl v.fln.ld.n

I)-.l.Irr..r,r'rm ... r''..llc.i' r.1,.!. r'.,Fl,' rrl

f:l

f:l
---= 

l

t:r



(vc.'o1s v€.31.g 70ste J3arvefsadcrins)

{ijst hij op

voor zijr vrstb.uderdheidi

zijn a11ur€ a1s

ap cebnrleli.lk

k.ijst persoonrijke
voor zi jb kundise ver-

rij,icns zijn s€

hij hei voorzitte.scnsp

Hij richt zich

jaar, E1j n.nor.err

A1s voorzitter he€ft hij
een duidelijk

/oju a ra.r., d. ..o :i

jaarrcd. sezien zijn vrrae

is nogerijt tl jd

zo! nanerijk
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VAINNBURG A/d
{cckend , te1. i04406)1s333.

El.]GINEERING IIIPLICATIONS OF EARTI SI-]RFACE
PRl]CESSES, El.1G]IIEER]NG GEOI.lORPHOLOGY

J, cr€enrield, JIPEC' c/o

]iIODERN APPROACH TO GROI]ND'ATER RESOI]RCES
ANAGEMENT. rnternrtion

capii (NaPres) ,

COASIAL ENGINEERING

IIiLANKoVITCN AND CLIiiATE: UIIDERSTAIIDING THE
RESPONSE TO ORBITAL FORCING

Fl]UIII] INTERNAIIOI.lAL CONGRESS 1]F TNE INTER-
NATIOIIAL ASSOC]AT]ON OF ENG]IIEER]I]G GEOLOGY
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iand zijn bee.gercsd.

., ,1 ,1d,b'j
Yerk .nd€.?oek/ondeNi js

hi€rbij aans1!ir.

nog€lijk n*ei.

s€.reraris ccr{/nNn{.

EEI.] B]LJOEII OP ONZE CAS}IETER
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Riiksuniversiteitutrecht

De Subiac! teit Geologie en ceojysica van de
R jksun iversiteit le Ulrechl roepl solliclanten op

Wetenschappelijk (Hoofd) medewerker

(m/v)
bij de Afdeling Exploratie Geofysica

Gegad gden d enen veld- en/ol nierpreiaiie ervaring ie hebben in 66n of meer van d e volgen de vak-

electrische en e eclromag netische melhoden voor de opsporing van ertsen oi water, lellurisch ol
magnetolerurischonderzoek electrischeer radiomevischewe||logging.

Delaak van d e functio naris zal onder meer beslaan uit:
co eges ove. elecirische en e eciromagnetische opsporingsmethoden aan studenten met hoofd
ol brjvak geotys cai
coleges over loepassing van geotysisclre mellroden ndeertsexporalel.b.v.studenteninde
econom sche geoiogie;
hei begee den van practca, excursiesen veldwerk;
hel bege e d€f van elgen onderzoek en sc. pl es van sildenlen;
helverficlrlen van onderzoek in een van de bovengenoemde vakgebieden.

De voorleur gaal uit naar een gepromoveerd geofysicls mei r!ime ervaring, elsl ook in het geven
van onderu js. N et gepromoveerden dienen over 4 jaar post-doctorale eruar ng le beschikken en
etst berecllezji een d sseftalie in 66n van de genoem de vakgebieden voor te bereiden.

Aanstel ng gesch edt in het rangenstelsel voor wetenschappelilke medewerkers en wel n liidel lke
diensr op proet,?et uizlcht op vast dienstvehand tlet aanvangssalaris hafgt aivan leeftjd, oplei-
ding en ervar ngtoleen maxim!m vanJ 7737, per nraand.

So//icilal,es vergezeid van een clrlculum vlae en een lijst van pub kates bifnen 2 weken na hel
versch jnen van deze oproep te riclrten aan de aldelng Personeeszaken van hei lnsl luul voor Aard
welenschappen B!dapest aan 4. Poslbus 80.021,3508 TA Utreclrt, onder n ummer T 45.007

nlichi ngen k!nnen worden ingewonnen
woui (iel.: 030 - 535148)

Prol.Dr. K. Helbig 030

1t



Ag€nda

7e rn&rnatio.rle Colt€rentre over gesteert€dlulr t. I,uik. Irjor!.tre btt het
aocletariaat vd d.ze collE!6Dtre, c/o l{l'a, Rue .lu cn6.! 20o, B-40o0 htt
Bersi6 (zie p. 9 ed Nrewlbrief Da2l3).

.n xrrrtlrr€ Georosl€. x.l.!.t.x.urs
v.b lll.t€ zal

}ltlerarosische en P.tioloats.ne liri,c: irlddagbrJ..hkoo!t tn bet I.t.rn.tto!.l
{r:6ning€n, Voordra.bten €n rondl.tdtrg,

IatuurhlstoriE.b Mu.e!6 ilal6tricht, stichtlng oEA en naderlandse Georostsche
ve.e.isinc: G.oro8le-w€€k€nd 1n varkenburs zuld-Ltrburs, leziDsen, {olkrhopt

(zle pa8rn. 10 va deze Nie!*.b!l.r),
volLgrcep lertt.l!€ oeorogl., nrJ..rBv.lg.d€rina vaD t,1.x,6. let

at6che verenisins.
Ilten. conf. or P.trcl€u oeorogy Iorth sea hcrudlng the

!.r s..a, I!t. c/o The .th.rrsd. Co!r!e56 centre, ?.O. Bot
a20oo, 25Oa EA De! fi..a (21€ p. 5 yan ntew.bll€t Ba2lir)

lo. Re€f Studies. ale.d. biie..ko.rt ir Kasteer "Ord-Po€lg€.3t"
t. Leiden, Thera: "Ilt.ldleclprlnary 3tudr6 t! co!.I leel .eseu.hn(rr. p. 9
vaa Niewsbrier 1942/3).

Stulllng|- rgap. verschiining.d.tum

r9a2-? 1A auguetus r€sD. 3 ..pt.!b€r
1932-3 15 r.pteDbei .esp. r oktob.t
1942-9 20 oktobor !esD. 5 nov€lb€r

Koninll Jk NcderlanJ. Ceulo8Fch \4ijrhr-skJnorr (r .,r.. h. p
SecrerJrianr Po\rbus l57.2lx{l AD Hi.vl€m
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