
UWSBRIEF
\edef lands Geologisch l\4ijnbouwkundig Genootschap

_ TNHOUD

Cenootschapsnr.u*s
nljnbou{kundls Ni€uvs

Genoolschapsnieuws

vc.sch'Jnt 10 naal perj.ar

Aben.ht iet i ) ldres\ lar adturti \cnertt.
Rct.a Publlcileils Senice

R.!. utre.ht (be)

R. u. l,eiden (bs)

Utrecht (bs)

seologi€ !. v.4. (bs)

vAN p./a s r.P.M., EP/22.3,

,Liuscat, surra.:te oi onan (c)

16{s rP Irsen (s)
D,]aLan']boU.{

v.Ln het Konii

II$. N1.K vu

:lm RA. Leide
Tel.0rl-i,1831.1 I)r. Ch. B. Bar

Dr. C.F. \Vinkler Prnts
P.O. Bor .r-rl, 2010 AH Zandvoon
IhcNcth$lands Tel.02507 18480118.181

V aa r ged r ag e n vaa I het I i d naatscha p

c€€n s.hiirt.li jke
als rid zijn bij de secreia-

yofden als lrd (ar!,3

stude.t 8.5 (bi.1osi€ €n
gcolosi€) u. v. a. (be)



IAATi rr,D!8, J,ri.p. nooldsrrddt 2,
2351 AJ LelderdorF (bs)

riroNTrRANS, D!, H.M. VAN - p/. RlJks C€o-
logrsche Dl€nst, Postbus 157, 2o0O AD

NAS, D.s, S,J.S. DE FriE v.n Ltsn€stlaar_
23, 2274 XP Vo.iburg (s)

OPRINSEN, DTI.
1r9 A, 2312 DN Lciden (bs)

PAsscl{IEF, Dr. C.lt. - \dt-y-{r.ch. Salon
Road! Llandyblei Dyred, jlur€s (u,x,) (g)

PTAAo AX Drg, N, - F/a S.r.p.M., Clrcr
van Bylandtlsan 30, 2s96 HR s-Cr.v6!-

sPEI{SNlJDIR, Drs. A. {itte 51ns.t 50,
231r Bfi l,61den (g)

oude Doctenlrade 35r
1621 BH Hoor! \.ts. ( s)

rAE(^ilD, Dr.
92rO4, u.S_A. (s)

L.J- - c/o Departrenr of
ceoloal..I Sciences, Quee.'e Unlv€lsr-
ry Klnge!on Oa' rrlo r?L 3N6. cqnrds rs,

i,rssER, /r.c, - alknaars.acht 75, 1324 pr,

zrJLxtR, rr, y,a. - J. Birderssr.adr 50,
2595 EJ 's-c'av€nhace (bs)

Becindiging lidnaatschap per 1 1-1983:

rTJA(, prcf. tr.
srraat 54, 1065 Hx absrcld& (g)

BEmS, Di. C. - Nrddertres 44, 22{1 AR

DEEMTER, H. VAX - c/o Ststoit-roruE,
P.0, lox 300, N-4oo1 stsveaer, NooF

E, P, - BiJemeent:3, 12!3
c,c Httvorru (c)
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IURSTN€R, Dls. J.M.M. - vorig.dres: c/o

Te.ro'rc€ studies crcup, ?,o, Bor 194,
cle$td€, s_a.5065, rGriaris (a)

Hydrologische Kring

Lezlng€n ovet
vai,erk{aLlte!t. De rczincen vord€n e€houdc.

1942 in het Provlnclchuls te

de voo.zitter
14.O0 - 14.45 !.:Beinvloeding

u,rc**ariteit in net inflrtrarre-
gebled vatr de N-vetu{e (Dr.c.a.J.
apnero, Insr.v.asrdc vua)

seohydrorostrch
ond6!zosk oost xederrrnd (dr..
J. H, Hoogendoorn, Dcv/rNO)

ls.30 - r5.45
h€r sYnPo'' d

"rnpact of Agricurtlrar a.ttvtty on
Grcundvatcr Quarity and quahrtty"
gchoude. s-11
(Dr6. r. Rorijr, voorz. Hydrcr.xrins)

16.30 - r6.15:Drrcussie

Alde ng Noord-Neder and

Lezing "Isotopc! en klinaat" door ?.of.Dr.
n.c. Mook (R.u,croni.sen), op 2t okrober

20-oo u, in rotel "Dc N!6u"e

Bij het ondcrzoer na'r krirast3choe.Iinsen
€peert de beBtuderrng v.n

een b€I.ngrljk€

nog,Alljkh€d€n d1e hct .adioscrtcv€ lEoroot
De tlld!chual

nsen a1e Hengerol
D€.er anp, BClllns, Allerdd en dre b{nnen

ztji vastger€c€d, 1s .€n r4c
ri jds.haar. Asnduidirs
zerr vo.dr d..rbrj

aansijzlng v.n kri'aatschomcrrnc?n rordr
rao/160 v,ria_

ties, r-.r.nd€rl.g€n i. de verhoudtng tue-
van de t*ee stablere

zrurstorl6oropen.
sinse. s! r.h1eden eherzijds 33n kark t.

vaarbij de naf,eh vsn En11!anr
de bekendste zrj i, and€!ztjd5
glctscherrjs, a.h velk onder

onverbr.k.trJk 1s



D. H. van rlijhe, secretsris.

lngenl6urs-geolog sche Kring

van de nosclijkhcden dic

/.o'i'|.'r'|.'1

op velke rilze de vef-

vlrlen *a:Ibij
iespectieverijk de

scrrarFelijke
I 1s,- voor 1ed€n

I ?,50 voor srudenren en seren-
| 22,30 loof

bedracen t 15,- exrra.
bedrag dient bij voor-

de deernene.(s).
zaar is oak nos€1ijk. !oor

DC!/rNo, D-A1r!

(ves aanles in onan) door Dr

Geologisch en Miinbouwkundig nieuws

van Loer€zijn (ge.rocie)

van crans (petrolocie)
(petrolosie)
(strukrurere

ceologle)
r. N. . H€ij€r (strukturere €n
toecepaste georogie)
H.u. (ooper (st.ur<tu.€1e eeorogie)

s ." f i./ c.o
raleontolosie)

(!errorosic)
\'i.M. G. Pool (petrcroeie)
n. c. rankc (srruktu.ele seoroej.)

(petrolocie)

BNs (kwartsirc€olocie/
laagrrndcenese)

(kvartairE€o
r.gie/la,grrndsenese)
R. {enpers (geosrsrisch€ hydro-

lkeaii!ircaol.ci€/lraslandsenese)

xe!zcr (hyd.oscolosie-uii-
cebreid)bij d€ s€cretaris,
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18e Lustrum d€r Mijnbouwkund ge Vereenlg ng

.!tso !tjnbolrroP

de Teebnlsche
zaa1, yekeryeg

procrm of long-tem dru-
coupon€nt ol res€r..n

scierces .nd

Future drllling ust b. part of a rlrger

s€orogy rhould FiosreEe Lh!oush scienrl-
r1c d11lrlng Frogrsns,
I.terr.tto.ar

de cronar EyDrorer, i.p,v_ d6

nos6,Jkhclen
ohstudlshed€n, €n de nos.rllkheid n€er, 6ok

aar boord te huls_
vesteb. tllerdoor zurren dabkzlj de (veryachte)

bijd.agc. de jaarrlJk3€

toee. zrjn da!
Dar ch&rlonget p.oglama. Bovendien,al d€

ander€ proalan-
1. trc huLF-

nidder kunncn zijn.
(ceseve.3 uit: J, Rnbr., 1932. scientittc
oces Drrlltas Progru Approved. AApc Ex-

re32: 12-13).

Sesmisch onderzoek

besin sebaakt
de zEn. concersie

cen eEbted d.t rofdt begien.d door d. Flrrt.
sen ven..yj Roenond, {e€rt, ooterhout eh

heeft,o.iR jr.r in het se-

geYo€rd, Dc resurtrten
v& BP v€€1b€lovend en varen

asleidlnr t. herzerrd6
Epbied opni.tv

verfijnde 3chaar.

(rr€ussas, Hsnrover)

Subser blo{outprevenrcr conttuI
doo. a. cope (n_cddrirr)
ShlpshaFe vs.
doo. r. sto.kton (Neddri1l)

tndust.r door
Prot.rr. L cordbohtr (chrisr.
t{uygensrab., roordvijk)

synposiun,ot1e-

DelJt, .anvang 9.15 ulr.

09.li u. - openinc
.D.ope: r€dtlenra.',

basrns and hyd.oc.rbon pmvin-
P, a, Zlegl€.

(srrMj D€n Haas)
10.25 u, - Devslopnents oflehor€ for oir-

a, stari* (TrD, Derft)
rr.20 u. - I(offi€lauze

],ok (skadoc, 1€!seke)
12.30 u. - Lunchpauze

of rhc Q-1 rield,
(unlon,Den ll$3)

r5.1o n. - Th6 enerFy projecrs
door H- nurder (aloto-B'nk)

16.05 u. - Stul ir 's
,-1':,1' de Bruln,

wetenschapp€lijk oceanisch boorprogramma

_ns' 
' 
oo'r scl€ntrr'. Board

€e! vete.schapperr jk ocesnirch

h€t fundahenr€re

het de in6 t€lri.g v$
ccn -adrancod ocean Dri:rrlng Proje.t"
(AoDP) goedgeleu.d ars opvorger va. het
bestaabde D€ep Sea Drirrlne Plogrd" en

hB ter besohlkhltrg cesteld, n€denen voo.

crusies 'an d6

Divergan

Journal ot structural Geology

Journal ol Struciur'1 Ceology
krijcen t€3€!

h€t iijds.h!1tt
eens in de t*ee (i. plrrt3 van dde) naander
2,1 ve..chijnc., bedrsast h.t

ju. srecht3 us s 40,-

vaor inll.htlnsen
Ms Jane H€d]€t,
Headinsron H1I1



SlichtingAWON

onra.gs verd het JElrvcrslss
c€erdr h.t d€rd€ Ja4.v€rSl3c rsn d€ stich-
tlng Aaldvetcnschapp€l! j
dochtc!org.nldarte
sahrsrrie voo! zuivo!-*etens.bappeli jk
oidclzoek (zuo). Dc stlcntins avoN 

"erd€ind 1973 opa€r1chr
doer de bevoldcrlng

a!!dvctcnEcn.pp6n
bet voord. zlJ
b€t Ertm!telen

dte zrch oet dersclijk *eten-
sch.pperlJk onde!zoc*

van gerdelrlke steu..
De rcrding v.n benst bij h€t

*o.dt brJse!t..n
orgad (BAO)
verkscne€ne.happen zijn vertesensoodigd,
ed door het Bur€au

i! de verkgeneen

Tijr e.k€nd, tc
StreticraJie/sedr

n€ntolosic/Pareontorocre, Pareobotani€/
Palynoroale, Eodcnkundc/rysische ceosraf iel

fohete €rk€nnins van de
$€rksenocnEch.p

rcrkg€mee!s.happen zijn
1lndc11Jk aeo.a.ntse€rd
orsebouvd utr rand€rrjk. of praatserijke
rcrkgloepen, De rcrkgroepreiders/coijdi
blto.en zrJn veret'oo'delijk voor de
jul3te ultvoe.rns v.. het Der stenn van
l*os re verrlcht€n onderzoek.

erijke oderzoe
ploJec.subsidies 

"o.den,anscvraagd, {!.rbij in ee.st€ instantie

vrn drl. Jalr.
ceh e.kende *crkgele€uc
van e.n advler
66n plojecr door e€! rerksenccnschap bij
het scrtuur lnRadlcnd,

derllka p!16r1!clts5retrin8.
\'oor h€dc*crkerE

sub6tdl€, besLast d€ noge-
rijkhied con
te3€noetk.hlng 1n rels- en veibrijrsk.sren

sen.rkt voor het project
ya*oan z1l wcra.n,

rnve.rertnSEsubsrdic
b6hoeve van b€rugrijk,

van d. voraonde ove.rcairsen:

6

vo d€ $gD €!
- 1r de kearrtett c! net $eterscn'ple1ijk

bel.ng v.n h€t

- tE cr b.kwaD€ *etenschspperijke leiding

- rc0htvaardlg€^ de.ceds v€rkrcgen resul-
taten, 1nd1€D
bctrort,.onttnue!t!3

De p'to!licltE€!erlins
scx.p aBb€urt of 1n gozuenrijk overlegj
dan vel door Ecbrrrterijke steming,

AUON @'dr sevomd doot
van dcr sijp (voorzittcr),

prol,dr. C,C, Eger6! (vice rcorzitter),
(sec!etaris-penninsDeester),

Prol.dr. C,lt,
Een erenplur v.n het Jaalver.r,s t<an *orden
dnsevrs.sd brJ
Dr3. F. lrljkhuizcn, p/a (.ninein sophie
srrlar r21i 2595

Bericht arbeidsmsrkl

net rsPpoflcsc ovc! de situaile op de ar

e. nilnDouec!s, Dez€ lapporragc is geba-
Se€rd op de dLor
t1.E Acadcml.t (BAA) verstrekte kvart,ar-

rn her navorg€nde vordt bericht oler dc
a.beid!narkr.1ru.tt€
j.rcn 19?3 io! en nct 19a1 er ove. de
situ.tle 1r Ju11 1932 (Taber 1).
rcrde! zlJh seEevc'€ opse.oben orcr de aar
ta11cn algcatudE€lde georosen en nijnbouyers

(Tab€r 2). rabel 3 lerserijki
de aa.!a11cn .tg6Etud.erdf n
den btnnen de Foorosle.
Dc onderveIderlnaen
zi.jn: n.ruurkundrg€ aldrijkskude, eeofy
slca, aardkuhde/seolosic/nirerardcie c.

dczc bijdrrge

frsrich aeos.afcn, goofysici, scolosen e.
frljnbouvers.
zijn seotosen scnru lars6.

91:t:1 :!!_ :g!!!.1_.:!E:!9!::.:!l:!Er dlc, r ccrEr opgeh€rk! re
rorden verneldi g€er gege

vonE '1Jn b€cchikbaa! ov€! de 1.€fiijd en
evenrue!r !rbctdsv€rr€d
Het z r.j' nie!
d1e,1ch hcbbon lat€n inschrijven, naar

d1. b!Jvoo!b.eld r€c€nt uit
afllka 'ijn t6rugsekccid !a eeh rangjeric
ve.b11jfj ot d1€ b1J 3en uNrp-prcject h.b
bcn g€v€rk!, verd.. ls x6t
vsn de rrjst .fg€voErde p€.soren een baan

hun v.kgebied hebbe. s€-

onzctetn€den &aken eei
rnt€rp!€tatie omoeelijk.



d6 perlode t97a-1932. De
aatarler inSesch.even {erk2o€kelde seo
rv.1ci en nlJnbouyers brij'en zich nin-of-

bcweger rondon n€aen. Ilct
brijkt due dat dt6 overeenkonon

a!gestude€iden
e€. b'an hcbb.n {eten te

Dc toenme btJ de rJ.isch A€oglaren doer
zich voornselijk voor bij l.nser inse-

3i'(rs het begin r941.
ook bij seoroicn doet zich dt! verschijn

Eantal dat lang€! dan 6 run-
den is inae.chrcven
rs73 ria 26-24 tot 33 in 1932,

gYS::19!t-ni!!:1_?1C9:!Y9:!:!:l
In Tabel 2 onibreten de segevens over afc€-
studeerdc rysrsch seoerrren, rcrwijl €r
3ok seen verd€re ultsplitslns is narr 3f-

!r bliikt dat het totaal

sestac€ stiJsins te zi€n
sc€ft, voofat brj de uva 61nd3 1979. nr

1932 .e. croier aa.ta1 rfge
stude€rde seologen

e dlJhbouwefs blijrt
de i.atstc jaren

y!r\1e:I:!99!-:-1ic:-.J-.999:!9!-:-!3191
uit e€n verFollJkrns

kunnen eniCe
over de lfgcrope.5

Ja,r lorden gctrokken:
b.ncr voor Dilnboure.s konr

kan ce.o.cludcord word€n dar
dit vernocdcllJk ook bet g€vEl is voor

dst het aani.l {erkzoe
renden t/h re31
ter"ijr h.r aantar

, 1932 zijtr tota.l

tenriiste eerijk is aan her
In de pr.ktijk zar

z 1Jn vernrd,
naar ook gcdeer.er ijk

oudercn. Geg€vens orer
ziJn n lct bekend.

vdr is dc lnEchiijdnss
ce! eeEigend. bar f,o t

kennerijk loelr rjkcri

Bij gesprekken, o.!. i. de Contactco'nrssic,

kend zljn on roraal aantsl
n.ncn. HierblJ

bij diverse richtih-

Hars ran Ba!.!,
(zie voor dc tabelren volgende pagiDs)

Tentoonsrelllno 'ENERGtE UtT EtcEN BODEM"

De ene.grevoolziening i3 a6n var de berang-
rijrste plobleDen va. deze rrjd e! voor d1c

ENERCIE UIT EICEN BODIM

\ede.I.ndsc deer
!entoonsterllng stsat een

N€derrandse gebled. Door een

. .aar u. aardsas, a"rorIic,

hijr oh3 door

s&nd rcidt gegund. Dasrbi.j stast prectca
w€rr€ sardlsgan

Nsrst de maqu€tte
ka,.rjc5 e! nodellei

duiderijk senaaki,
zijn eh hoe ze in die
gekoren ztjn _

ko.t videorirnpje uitseresd ho€ de cco-

t€ntoons!el_
stand is gckotren d.or san€n-

Rijksiuseun vu ceoloei. cn
Iineralogl€ en de Rijks ceologischc Diens!
det rin$ciiirc sreu vah hcr ilirisreric vai

en h€t bedrljfsl€ven.
is van 29 oktob€r 19!2

augustus r933
in het sijkshuseln

tse€ jaar ln praatscn i. her

Het RijkihuEeln !a,n ceoroale
is -aevestlgdr?, 2312 HS r..rden.
oF€ninsstlJden: naandag t/n v.!jdas van

1!_O0 - 17.00 uur; op
Ieestdacen gesro!en.

De locsang 15 grltis.
vorden blj tijdjgo aanvrsas

verzorsd (t€r.071-



(Tsbelt6r beholende

Taber r. Ov€lzicht

j uLi I982

j!1i 1982

juli I982

j!1i I902

blj .!tiL.] over Berlcht albeid8Darkt)
ins..chleve! {erkzo.kend

tt
l8
32

t5
9

7

55
58
60
12

t5
9

1l
I
9

17

37
39

5l
53
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62

--2

Msnnen-!nschrijvi.e vrou,en-ins.h!ijvins

2--

-l-

0 6 r? r8 -",E]EiE)t,'"
0 6 L2 l8 -,,61rEE"'

I

I
2

5

5
5

l9
8

22
I€
t8

-;
l

22
t2

9--t2
5tl--t
3ttt4
774t4

10 3 2 I 3

3t

45

15 l4-- t--
452----l
5ar-----64rr----
7 4 3 --- --

l5
9

tl
I
I

266326
23 15t0 t 2
28tr413
22 t4 10 5 4
29 t1 18 5

l0t13--
612----
62ttl

6tl--t

T,bel 2, 0v€!zrcht rfsestud€old.h v€!a61i jkint af ge8tudeerd€ en
rellzoekende g€oloaen seNu

.f gestud€e..t v€ltzoekeld
22?
r9 63

44 64

51 64

51 67

36* 7r':
255

geolo8d sensu l.rCo
vu UvA RlU Tolaal

t911 44t022
1973442739
19792A344t!
t93t l0 15 )2 51

r9af 2 t6 79 51

rgrr-r982 28r 64* r6i* 255r

TItD

2t

l.t
t5

t5

t971

1914

1979

r9a0

t98t

1982

r917-1982

1e76 t/o a!!i1 l9a2

aapril 
t982, oplopen.r tor 8r in juti 1982



Tentoonslelling "Metamorfose, Goelhe's kiik op

len jnleiding tot de natuurtenadering van
J.li. von Goetlre 11749-1e32).
Te! sclesenheld v.n de hondeldvrJfticste

zal 6r in het
Georoeiscn ltr3euD lt€err
tot 31 decenber
te zi€n zijn *tl vestiseh
op €€n aartsl
ruur*etenschapperijk
xoofdthena et.norfose.
In ssenv.rkin8 E.t de ,coerhcv.lkgroet

'ljddc 
net xdruutuusenn

Cron!.gen ar ee.de! drt j.ar een exlosi-
Deze expostrl€ zal n!

rc zleb zijn.
nlnS€n voofa, g€ue.cn op cocrh. E rolnrcJ-

e! di€ren{c!€ld en dc
ve!serljkende

a da.rnaast praats tngeruid v@r ztjh re.ren:rp Feorosisch,

augusr te sskscn-weinar,
Daa! rordt hil

nljibour te rlncn.u te her
tattcn. tra grondlgE

*ordt zo noodzakerijk.
De nijnbou' is lat€r ook nin of ne€r vef
snrvoorderijk voor zijn inreledse op het

pare6ntolocie: tn d€ onse
!1na van de ertsaangen

cedurerde zrjn jaien
Goeihe zicb o.a. ook bezic

cn de vergctrJk€nde
ontdekt hij het tussenkaak-

beon blj de nens. voorheen slng n6n er
tuEdenksakb€€n 311een biJ

d1€len aansetroff€n
polcnlek bet de

rt.rte inspireert Goethe tot
een veldere verdleptns
blJ prant€n en d1e!€!. Dc telh

alkonstig. Hij

sljst o! ver!.Esende san€n-
hais in d€ vorn€nrljkdon v3. d. naruur.
In het *ezen vsn de rotarit€1t, het g€heel,
vlidt hij de verkl.rins voor dc 8aD*ezis
h.rd d6. onde'delen.

net zijn xet4o.los.-idec

tnco!1€ van ch!!1ee D!r{in (1309-1432).

Ars dlchter is co.the bij veren bck€nd.
ziln natuud€tenich.pperijke {€!k€! ge
nleren die bekendho!d ni€t, ln 21.)i rijd
senot€! zij.

vakeenoten, rat
dat al!en zijr

zijn *ett.rs dichicr €n zrln
scn,ppeltJr !€.k belnvlocden elr.a.! red€r
zijd6. De hatuur bicdt h€n vere boscltjk-
neden zlJn dichte.lijkc
nenen, Hlj hce?t "eooreelpeni nodlB on
zijn g€d8.hten t€ lolDulelen.
Dar dn zrJn oc
cEl, Jkend oDdcl/oeh.

D.r$aast onderhoudt hij
bar Lalloze I rjdscn6ten

sielen) €n een drukke veten3chapperijkc
briervlss€rlng. Arleen dc €igen {.r!nentns

nc duiderlJ* laken_
bezo.kcrs van de renroo!-

st€l1h9 daartoe
opsrelllng v"r
1o!ende plrntensoo.t6n en ecn v€rs.hclden-

zeri de saBenhane 1n d.
vor4en!lJr.don
Iet ontdckker van deze sarenh,ng op de ia
nier zoars Goethe dar aangeeft krn Iclden

r€rbondcnheid oet, en een
veianrloo!delijkhcid

trierin tlgr de
ncns 1n hct j,ar 1e32,

Fei ccorogirch Iuseur/ceorociscb surcN
aar de vo.kurren{cs 131,

oleninsstrjden: na,ndas t/b rrijdss v.n

14.00 - 16.o0 lur
zon- cn l€estdascr ae.rote..

bindidg eterren net D.. x.s.J. var aheron,

te1. (0.15) 71

Congrelten

NEDERLANDSE BODEI'IKUNOIGE VEREI\ICIIlG

tn do tropcn.
.e e1c 

'r.tenschapperrJke 
Bijeenkonsr z.r

plartsvtndc! op donderd.g 11 nolenbe.
1sa2 in het starinssebouu, ia.ijk4eg 11
te {as.nlngen. D€ organisrtie ir tn hander
van Dr r.. B.H. rlhsscn,
v.orlor1g plogranna:

xeuren (cABo) : Potenrl6t.

hoelte in de t.oDen.
Dr-Ir. L. Stroosnijdei (LH): xutriEn(en-

krinaroop in de naruurrijk€ vegerarle

(nanens D..Ir. P. schnldt)
(l,s) : ]lutriertenkrlngtoo
Di3.h r€gensoud van su.irm€.

Drs. ?-S. Bruynzeer (vU): Biocheri3.h
krinar@pondezoek th Indonesiijr toplr-

beho€r vah boded6 en



Dr.Ir. B,H. Janssen (Lfi): Rera!1es tussen
bodenvruchtbaarhcid €r nur!1€nt€nonr-
trekrrns door eehJ..ise tropische seras-

de bijee*onst cr de ruhch
(d I 3, so) blJ

FMNSE OCEAANEXPLOITATIE

De Stichtlng Toekonstbeeld der Techniek

Iidustrialc Rad voo! de oceanorosie en

op viijdrgnlddas 3 oktober 1932 e€n bijo€n-
konsl, *asrb!j vertegcnvooidtacls vu het
frose instttuut cNExo (centE Na!ional
por r.Exproitation dcr oceans) zurren

h.r sebied vdtr de oc€aan-explo1tatie.
De bij€enkoDst

23, Den fldag,

lnleidirg: The org,nl-
(c. Rrffant)

14.15 u.- Exploiatlon and exrloltation of
(r. Lenaire)

necen door Prof.Dr,
E.lr. Adcna (!nl1)

u.- rhela lrreu
!rs. E. t, J, xruijtbosch (Behctu*,

Thcrnal P!6cesses
sprerding zones (H, Bougaulr)

in the r.ench squd-
curtuie (?, Ernourr)

B!usser)
socleali!etenEchapperiJk€

aspectcn v.n
door r*-Prot.D'. R. r, Homes
(Er.snu3 Univcrsitelt, Rotterdrn)

12.15 14,00 u. l,opend. lunch €h poster-
srle rhena s

R NO en Pros.melinss- en

D. J. (uencn, stxo
14.30 u,- D€ hocerrjkhcd€n

ondc!zoek, v1s 1e

r5.oo - 15.30 Theepauze
15.30 16.30 Discussle
16 30 u, Inrolner€ sfsruitrne,

dcernentng bedr.ge! t 4s,- ^
per persoon, incr. docun.ntrtic, runchi

rednctl€bon Ns.
diFde bedra3 dicnr v66r 14 noa€nber 1932 t€
eorde. ov€rgcnaakr oD giror€hentrs 55 30 5

o.aanis,ite TNo, ren Haac,
onder verlcrding van s.udied.s olderzoet
Illien €d Nutuur" of na* de ArE€nene Bank
NedFrtsrd. tnpu,.fdlJk ., o-n Haag ot rc\c_
nlns n.- 51.16.12.0?9 t,n.'. de central6

Den H6ae, ondcr vcrreldlng

te Foschi€den door nidder
uri€r (e'cntueet

scro-rno, Posrbus 136, 2600 aD D€!ft, ret.
(0!5) s€ ca 30 tst 2447 of 2359;

TNo, rcl, (o7o) a1 {4 a1 tst 43.1

AARDI{FTENSCHAPPEN EII INFORI.IATIEVERZORGlIlG

0! dinsd.g 26
h€t IYstsch c€ografisch

van dc llnlversttclt

CEoI z (Rohstoiree{lnnuDs und Cco{issen-
sch,iten) dir

bev.tten rezmen ongeveer
j2inceD op het seb icd

v.n de aard$€tenschappe!. hydrologie en h_\i-
d!och.nie. Ecn ritersruurversij2r.c best!at
url F olbrlJcra-Ls.h€ b.snriJv--- . 1r€-

".d.) en '.n inhoudd ijie ont
sruitir (abst.!ct, trel*.ordcn) van een
riJdsc!,ifr.rtikel, boek of lspport op de
h1e.borc., gsDoende vakgebieder.

Dc bijeen,.onrt vansr ra! o! r0.1s u!r_
!oo! nad-"f{ lnr.matle en een g€detsir-
leerd lrogrrnhe kunt IJ zich Mnden tot
B, Bolr.sr.al, ceoroglEcb Instrrult der
u!ll, \ielre Prinscrgrschr 13o, tlsted.a,
ral. <o2o) 522 242r.

bij her IrM congresbureau,
l,!insess€grdchr
kosten bedragen voo! KIVI lcd€n I 10, €D

I 15,-, te voldocn aa. dc

R N0-Las0l,1 STUDIEDAC'0NDERZ0E( rlILIEU El.]

NATUUR lN NEDERLAND'

(RINo) en da LandellJk€ stlurgro€p ohdcr-
zoek viii,auhygiiin<Las0 )
8 de.ehbcr 1942
croeselmn, (jtrecht, ccn 3tndl.dag orer

Bij de o.sanisatie zlJr het srud!e- en
TNO voor nilicu-ond€r-

"s dc studiedas ls n, rc
Faan op $crk€ $ij,c aeenferkthgsverbd-

oni,{1kk61€n, H1€!bij }ant
is gedlan cn

09.30 u.- odtvancsi on koftic
10,o0 u.- op.nins door Dr. J. Spaardei,

d.gvoor2lttet
r0.05 tr.- Tocrichtinc op het erndrappor!

C. J. veryolde (rasoM)
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r' DSM neeml deelin een aanlal concessies voorerploratie en winning van
olie en gas, zowelin Nederland als in hel buitenlan.l. Oii geschiedi d.m.v.
samenwerkingsve.banden mel otiemaalschappijen die als oPeraior de
werkzaamheden in de concessies uitvoeren,
De Divisie Energie heeft tot taak deze deelnemingen le beheren. VeMacht
wordl dai hel huidige aantal deelnemingen in de naasteloekomstaanzienlijk
zalworden uitgebreid en dat daalmede ookde aktiviieilen aanmerkelijk

In het kadervan deze aktiviteiten zoeken wijkontakt meteen

well log analist (m/ul
Zijnlhaar werkzaamheden omvaten ondermeer:
. pelrotysische evaluaties en log-inlerpretalies van
exploratie resp produklieboingen
. evalueren en beoordelen van pLrlgegevens,
exploralre programma's, veldonlwikkelif gen en

. inlern advseren ove.en exlern uildragen van de
onlwikkelde standpunlen

Nauwe samenwerking mei deoveige discip nes
b nnen de Divisie Energie en het eggen en
onderhouden van externe kontaklen vorml een
essenl ee aspeclvan de funkte.

Voor devervu ing van deze zelslandige en
gevarieerde funktie denken wl aan kand daten rnel
. een academiscfre opleld ng en enkelelaren

eruarng n dewell og analyse
. HBO'€.S mel een ruime praklijketuaifg kunnen
zich eveneens kwa rfrceren
. be d_qstelling roo dara+eMe i. -g er Lonpu e

. zeistandrglred en gevoe voorsamenwerk n9 in
m uili d sc plinair verband
. rnvenlivile I en creativileI
. een aklieve beheersins van de Engelse taal

Nadere infomalie overde iunkte kan lelefon sch
worden ingewonnen bij:
Dr r PHM Jonqen 045 782946
k M FI Meiiink 045 782945

DSM

Sollicilaties mel verlnelding van hei vakalurenum mef HK 8244 en vooruien
van een curriculum vitae ' kunnen schrifieliik worden gericht aan DSM,
Personeelsvoorziening Hoger Kader, Postbus 65,5400 AB Heerlen.
Een psychologisch onderzoek maakt deeluit van de selectieprocedure.
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Agenda

17.0o !. (zie F.4 var Nicu{sbrief 3217)
(.inc: uiddasbijec.rions

e. s. bijecnkonst

uur (zie r. 10 van dcz. Nic!\'sbrieJ).

(zie D.1c var Nieuvsbrief 1932/6)

s. as uur (zie Ni€ursbrief)

20.1s rur(zaal zie p.3 Nieu{sbricr a2l7)

20 00 !ur (zie p.2 v.d. Ni€ussbrief).^
en Irlomatiercrzorging

(RohstoJls€vimung
schaiten) uit

lur (zie r.10 vd dez€ Nieuvsbricf)
Naja'rsveicaderins

lul (zie r.2
van deze Nreuvsbriei)

10 nov.: Mijnbowkrndise caats€ {ijnbouv
uur (zi€ p.5 ran deze

Nieu{sbrief)
11 hor. I Mijnbouvkundis

nu (zic P.5 v.d. Nieuvsbrrei)

Iarijkeles 11 {rc€ninc€n (?ie Nieu{sbri€f)

c/o rhe \etnerlards
nen Haag (zi€ p.5 van ri€uvsbri€f 32la).

bijeenkomst iD
(zie P.s ra.

Nieu,sbrlef l2l3) .

(zie p.10 ran deze lleuvsbriei).

Sluitings- resp. verschiiningsdatum

Koii'rkl'lk Ncdcrlaids Geologi\.h
Se*etxri.al l)osthu\ l5l. 2(n0r\ [)
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