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Afd. Noord.Ncdedard: lsins over de ryrcn€en.

Oeowlie; lsins "voo.al op woensdas v€.I wind'

PGK: lezing "superqcles, giant engiie! reonstructcd ftom rbe physical and

202lal KNMI/IVAU/RGD : wor*shop 'The R@mond arlhquake ofAprn 13, 1992

(2ie pa& 6 hn dee Ntr )

Cdwsie leing'H€r notrdiale nilidprobl@n . fictie s feiten'

cq,vusi€: leing 'Ove. dinosu.ie6'

KNcMc.Contactdag, NIOZ, Tcxol (zie prg2 lnn deze Nbr.)

Palynologisho kring, lezingen oler dateringcn m.b.v. dend.ochronolosie. (zie

Lov : Dies vicrins van de tujksunivean€it Lcidei (zie pa& l0 van d% Nbr.)

PCK : laing 'Envircnmdral impa€r of E&P. /\ cas srudy.'

NCMSOCongre acr her A@eicum (zic pag 4 qn d@ Nbi)

EuO.neeting in Srraalsburg (zie pag.5 van d@ Nhr.)
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v€rsdiJnl10 mdlpff jaar

REDACTIONEEL

De vorige Nieusbricf is, n.ar wij hier en J,a. opvi.gen, pcitief onEaogen. van
veEchille.de frankn bqeikcn ois suggeniG aa.gla.dc ondeoerp€n di€ de Nieushrief zou
moeten bd.tten Hoewel her a.nbod van kopij de omrlng van de Nie!*sbrier vaak
overyhrijdt, en €. dus @n sl€tic moet w.d€n gem.ald, bljven wij uw bijdragei (bij
voorteur op floppy in WP 5.1) tegenoct zicn.
Dc redactie van de Nieuwsbrief wcnsr u prefiiSc keGrddgen er een voorspoedise

C.W. Dubel.ar, R.G.D.,
lostbu! 157, 2000 AD Haelen.
J.C. Bloo, T.U.D.,
Posth$ 5028, 2600 CA DeUt.
Catuspgnr|ntie en adtiehtie att@ /
AiW$ lq ade.nitenaits :
Mw. M.K. van Helden, LV-A.U.
PostbB 80.021, 1508 TA Urrahr,
rcl. 030.53$52 (Da en di.)

INHOUD

NGMso-Congrs

ccol/Mijnhouwk.Ni€trws

h Menoriam J-D.de Jong
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Zoall in Nienmbri€l 92109 rc€ds *erd a{i.
gekondigd z,l de 23€ Contactdag plaatwindcn op

vrijdag 29 januari l99l

bt her Ned€rlands In$nuut qbr ondeuoet der

IId b@k zal on 11.00 uur beginnen. Hct
NIoz ligt vlalbij de aarnegsteiBer ran de vcer
boot na.r Dc. Helder. Den Heldcr is uiteB.rd
per auro, naar ook per rein hcel Soed bcreik.
bmr. Het is de b€docling dat men de aulo in Dcn
Helder laal staan. voor de veerbool zullcn er
voordelisc sroepskaanen worden sckocht (ongc-

De boot die aa.duning geelr un hcl hegin vdn
hct progianna verrrekr on 10.35 uur uil Dcn
Helder (eD ledolsens ieder uur).

11.00 !. -welkonstwoord ddor P..iJ. WO.
Mook, dir€t€ur van bct NIOZ
ll.l5 u. Korle inl€iding d€r b€t NIOZ en dc
Afd Marieie cdlogie en cechcmie

Pi.her p.oEamma
Va. 12.00 toi ongry€er 15.30 uur wordt een bczoek
georgnniserd aan h€t lraaic entrlm too. wnddcn'
cn Nmrdd, h€t zeehonden €n vogclopvang'

Dc Losren vmr ragang en lunch op 'Ecoma.e'
tomen v@r €igcn rekenin& hel reo@r { heen per

Hei geheel eindigl om 17.00 uDr met ecn hodel,
,ingeboden door her MOZ, cn een din.t vsnaf
13.00 uu. in bet Havenreslaurant, dichrbij de vec!
bool De verhinding met Den Hclder is 5 minuten
over hel hele uur Mel hetrestrunnt h afgesprolcn
d,t lcl di.ervoor 20.00 uur is atgeloten, zoddt Dei,
tlesgewens de boor v,h 20.05 uur k,n hrlen.

De kosten van dde Cootacldae bedngenl
gewone leden en partnere/inrrodncees

t 45,. !p (incl. dineo
f. 12,50 pp (excl dine.)

L x,' pp.(iml. din€o
l. ?,50 pp (dcl ilinei)

De hedagen zijn inclsief tolfie, rhee, lunch NIOZ,
en voor delnenes aan hct partner p.ogramml het
v.flocr narr "E6mare'.

Her auncl.linssformulier too lcelnrme rrn dse
A,nlacldag vindl U in de vorile Nieu*sbritl
@!a).

Wilt U dit iormuliervoor l0januari lt93 loesluren
run Mu M K. lan Helden, Adminislratic KNGMG,
p/a I'stroor Aardwelenshapl,en RU Utraht,
Posrbus 80.021, 3508 TA Ulrecht. U klnr ?ich ook
t€lefonisch op8even voor de contactdr& op dc
nunners 030' 51 50 52 (ma er di) ol t13435.1 2l 12

He!tota vershuldi8debedragsv.p.voor 10januari
1993 or€rnaken op poskekcning nr.40517 t.nv.
Pennin&beesre. KNGMG re Deltr. onde. le.neldina

Vanaf 12.00 uur rcrdt het proS.amma 860|n$ i.
ccn wcten$happclijk Sedeeile cn ccD partner

welen$happcujk proFamma op her NIoz:
1200 u.'lzing door D.. tj. C.A vrn WeginS:
'contou.ielen en paleo oceanosr ie in do N.O.

1230 u. Lsing door Dr. JILF. Jlnsen Diop-
zeesedinenten: rchiei van de ktim{{t-
o.twikkcling in zee en op hot land"

13.45 n ' Lezing door Drs AJ vin A.nnekom:
"De silici.ctclus;n het m.rienc milieu
14.15 u. - s.J. van der Gadsr: "Nano-krhrallijnc
compon€nten h sedim€.t€n cn bodcm; e.n
bel,nsrijkc oaa. o@ilijk te bepalen sloep'

15.15 u. - B€od Nlozi afdcling M..ic.e Cro.
losie etr Gch€nic havetr (op vc.&ek ook
,nde(e afdeliosen),:in veEhitlende srtupcn



i{:94lig$}!9,N1{!i!!tL-o.n|4;i

N€eende Themali{he Conferentie
Ceologic Remole Sensing
8-1l februa.i 1993, Pasadena, Cal- USA.

Op dse conferende zullen vershilende aspecten
vai redote *nsi.g belicht w.rden, vaa.bij de
nadruk ligi op dploraie naar mineralen en kool
walesioifen en op ingenieu.sg6logishe toepas

ERIM/ Thematic confere.ces
P.O.Box 134001
Ann Arbor, MI 48113-4001

Fd:313.994-5123.

15e ICID consr€s (30/8-11/9/1993).

Het l5e consres van de Int€.national Conmission in
krisatio. and D.ainage (IclD) al worden gehoudetr
van 30 auguslus lot €n net 11 seprembe. 1993 in het
Nede.landr Congrsgebow re Den Haag.
Het Thema van dil @ngr6 is Water Ma.agenent in

Paral€l aan dit ongres wordt van 6 11 *ptenber
1991 een tentoonsteliilg m€t als then4 'lrrigarion,
D.ainage and Flood Control' gehouden in de Staten-
h.l van het @ngesgebouw.
Voo. verdere infomatie:
Dr lr.E.S.hultz

Fd: +31-3200.34300

(ldvcr&nric) 

-
vertaalbureau

Thema geologica

voor vertalen, corriger€n
en redrgeren van
ssologisch€

en andete
natuulwetenschappefijke

teksten

06. Thea v.n de Graafi- Ttouwbo6t
geoloog €n beadigd venal€r !n9els

Sn Winuon Churchillhan 1009a

2286 AD Rijswik
Far & r€ l. 01 742-98022

Nalionaal twee daags srmposiun
,REACTIVITY OF SOLIDS'
17-18 nei 1993, tTc/Dih horeL Enschede

Op initiatiet van de Koninkrjjk€ Nederlandse
Chenische Vereniging, in sanedwerking ner de
NederlandseKeramiehe Verenigingj wordt ot 17
en 18 nei 1993 een tweedaa8! synposium gm.
ganneerd ove. Reactivity oisolids'.

De hoofdthena! zullen zijo : voo. dag rlrans,
port in de vasre srof e. voo. das 2 'Bijzondere

Naast e€! lezingencfclus ove. genoemde thena's,
kuoden recente oorwikkelingen worden gep.$en-

voor nadere info.m,tie :

Dr.J.P.P.Huijsnans, EcN retr€n
re\.02146.4682
Id 01246-3491.

De NCMSO (N€derland* Geologishe en Mijn-
bouwkundige studenren orgaihalie) is een
same.werkingse.band tussetr de Mijtrbouskun-
dige vereenieins (Delft), ceo\rusie (AmsreF
dan) en de Utrehtse oeologen vereniging,
Ieder jaa. wordt een nieuwe NGMSO @nmisie
Sevomd om een ongres t€ o.ga.isren. volgend
jaar, id l9tl, is hei weer de beurt aa. Utrdht.
Wezouden dqe gelegenheidwillen gehruiken on
ee. dimssi€ op te we*ken over het Archaelicun,
de oudse rijdsperiode in het bestaan va. oue
planeet. Hiedoorzijn sprekersuilge.odigddiede
Archaei$he eereld van dive.se kanren belichren.
Het consra zal plaatsvinden op donderdag r
ap.il 1993 in Utr4ht. Het voorlopile programma
is hieronde. weergegeven. De vernelde stiekeo
hebben hun aanwqigheid reeds toegezegd.

11.15 - 11,45 Pnf. N.T, Amdl (R€nrcs, Fnnc)
Kooatines / lgn€ous Geolog/

11.50 - 12.05 ? short leclu.e
12.10 13.25 lunch
13.30 - 14.00 Pol S,H.Wrlt. (UtFcht,Th€ N€th-

14.05 - 14.20

14.20 1,1.45

14.50 - 15.20

About A.ch€an nioe.alizarions
Dr. C.W. Ptsscht€r (Utmnt, Tn€
N€lhe.I&nds) .short latDre
Structuralasp4tiof Arch€an geolo$,

Por, lee (Sta ord, USA)
Archean sedioentation and sedimen'

03.30 - 09.00
09.05 - 09.10

09.10 - 09:t0

0935, 10.05

10.10,10.40

10.45 - |.10

15.25 - 15.5s Ptua, E,C. Nlsb€t (tirdon, Enshnd)
Liie in the Archean

16.30 - 17.15 Sunnrrymd dtrcusston
Pmt A. xJdner (Molnz, Ceroany)

17.15 ' drinks and refreshnents

Kosrenvoo. de das (inclusiefrunch en boiret)
w€l.ome oddnss by Pmf, A. Kri|.

Prcf, H.N-A. Prleb (Uiaht, The

Pdt NJ,Vls.r (UrNht, The

Aboul thernal dolutio. in rhe
Arch€a. and relation to dynahiA
Prer. J.F. TrocJ (laicesl€r, Dtr3-

Abonl crustal growth trocesses
and lhe influen@ or rrace

: I 50,00

Opgave door KNCMG leden krn g*hieden door
bet opslurenvan onderstaa.de lntwoordstrook, liefsl
binnen 3 veken na her ver$hijnen van de Nieuws

tel nr. UCV:030 532019

tt,
studenr / Nier-studeil (doorbalen war nielvan roepa$ins h)



l'HA AIENNIAL MEE IINC IN STRASBOURG,
4-8 A?RIL t993

SCIENI.IITC PROCRAMME

'lhe s.icnrific ProSrlmnc comgises tso types ol
symF6ia: Int€rdi*iplinnry Union symposia rnd

The Inlddi*i0lin!ry Untun Synpcia will dDsisr
of or.l pr*nbttuns b, invncd sperLes only.
C!ro€qucnlly, the* symposia nre noL open for
@ntributed oapers. conrrit'dcJ prF€.s ,re
aaomodrled wilhin ihe Stsirlized symFsir,
wnich are Broupcd into sn serio.s (A rJ F):

Geodynami* (lynrmics ol the mrnrle, dcforrna.
lion/rotation ol lhe Errlh,tostglacial
.ebouid),ratonophysics (ttre bounda.y l)ro-
cesses,|nhos0hercdyndnli6),sfu vitytelqphysicrl
ge.desy, palcodlgnetism.

3D Eadh sttrdurc fronr ge.yphysical d.u,
shmolo6,, *hnk3, hclr now, graviiy and mag

T€clotrics, st.uctlhl gcolw, experinlenr,l rock
deromarion, basii nodellir8. .rusral sr.u.lure,
narine Seophlsjcs, EconorpholoAi.

Igneou! ?cfolory and lolcanolos/, metamorphic
petrolog/t isotoPc gcolory, geochemislry, mineralog/,
nine.al physi.s, or€ geolo6l

Sedimentolog/, stratigraphy, hydrology and
hydrogcolos,, pctroleDm geoloA/, coastal r€*arch,
q!2lcmary S.olory,envnonmental Scocheniery,

Conparalivc olanetdog. palco'@nography,
paleoeolo6,, palcelim.toloA,', global change,
hiose@hemial cfcles, oriBin or lire and evolution,
paleontolos,, pulyrolog and paleobotany.
scveral ol the Specinli2ed symposia cover ficlds
whi.h rre inrcrmcdidtc beNe

IOS'|ER PRESENIA'TIONS

?oster sessbns wiu play a. inpo(rant role in lhe
tr.grnnme. Bolhspncc and tinc wil be reseoed to
€nsur€ rh3t apt'ropriate au€.tio. an be givcn ro the

ABSTRACTS

Abshz.rs of ord procnhtions and postm m61 b.
recived by 15 Dcccnbe! 1992. One o.iginal and Nd
copies dlsl h. milcd lo the EUc vll secretarial.
'ltletaxed copjcs {rc .ot ddepied.

iJI'ADLINES
D€cenber 15,1992: snbmisst{'n otabst.r.ts
Ja.u{ry 5,1993: bw registration tue
Jnnu.ry l5,l9r3r lcgistration of accomodalion and

ADDI€SSES

EUG vll Or& nising/S.ientifi. C.nni(@,

Tel: +3123lml12 / Fa* +3123151614

(Jeosclences

PITHEC{NTROPUS CENTENNIAL I393.I993

'llun.n crclutbn tn lis slql@l o ext'

In 1993 is hel een e€Dw geled€n dat Eugene
Dubois, een jotrse Ncd€rlan6c aetcnshappe.,
zijn o.tdekkhs ve d€ 'missinS li.k' tu$.r de
Aap €n d€ MeN olfici€€l aanlo.digde. zijn
ontdetting in Solo op Java lan €en ehcdeldalq
en dijbed a 6 l.nd van e€n rehtollotende
aapmens, door hen ftli@nttuP6 Eecta Ee
ncmd, snokte de w€teNnapnelijke wc.eld. ztn
publiati€ l€idde €cn nieuve f.* in de reon-
siru.riev o de ge$hiedenisran de mensbcid in.
Een aspal van lan Dubois' qcrk is in reenle
publiqties enissiis achtergeblwcn: zijD ber
o.ienle.ing ren opzichte van ode pluats in -en

om aandacht te seven aan dec bclanSrijke
mijlpaal in de studie van de mcnselijkc evolurie
in relatie toi nel milien en de r€lcv!ntie hi€Ran
voor onze huidige eologi{he trohlcmcn, zal een
a,ntal aodehi*he en culturcle vicring€n plaals
vind€n gedurende dc hcrfst van 1991, zow.l i.
N€derland als in Indoncsic. D
-Een ifidmtionaal conere ann dc univ€rsitcil

Een qcuEie mar de g€hoon€plaatt van Dubois

'E€n intdnationa,l consrG cn qacishalplijle

-Een sr.le lenioonstclljns vo(tr het nublick over
Menselijke ontqiklclins in E@logi$h velband
h zowel Leiden als Baodung
-Algemeie publieke leziigen en culru.ele rcrivi
leiten in zowel Nede.land als lndoncsio.

Als thera loor de titheqntropus centennial is

The inpact of rhe cnvironmcnt on lhc
evolulion of lbe errly humrn rnd lhe
impact ofth€ modern humanon hisenvi-

Her hoofdthfla van de @ngr(sn is ondcNcr-
dceld in 6 ssi6 vm gcrelateerd. eHi$i0lin4,

I Cqloee: Sn-l9el qucfrtutidal
2 Paleo-anrrcpologie: Evalutbn utul

Ecalap of Hono EredBi
I culrureleAnlropologic:HumaionPanh:

5

6

Menseujke Eqlogje: Artaptine to chanBe:
G.ogt 

^li.: 
Paborattogtaprvi

Filonfrc / Gcs$ialenis: Matt, Ape, Apuw:
Chqgin9viM tittc. bN.

Hel wo.lopige progranma begint op 26 juni 1993

met de openirg En de li..ingen in Ncddland d
her .onsr6 van 23 juni ror l jtli l99l, r4ijl de
vieringen in Indonesie voo. d€ herfst va. lt9l op

l-12-1992: Tweedc aanlondiging;
1'02.1993r Sluitingsdalud voor abslracts;
l-05-199:l: slujtingsdrlun voor r€gistratie;

Een lormllier voor het inzcnden vin 0bsl.acls is,
evemls verdere informarie, tc v..krijge. b1j:

Pith@ntropus Centennial
Pi€rq dela courr au iling

Telefd: +31-?l'21619.

WORKSTOP TITE ROERMONI' EARTHQUAKE
oF aPRIL 13,192!

seismolecronics and seisnic hlztud in the Rhine
C.abetr sysiem, Janu.ry20.22, 19t3, veldhoven, The
Netherlands. (rce ior more informllion pr€vious
.Nieuwsh.iden KNGMO)

Coresponding addrs:
OrganizingC,mmitte R6rmond wo.t$op
c/o Royal Nethc.la.ds Met@rologiol Insrnlte
D'vision of sennolos/. P.O. Box 201

3730 AE DE BILT, The Nerherlands
rel. +3r(0)30 206342
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AFDELINC NOORD.NEDERT.AND

De Afdeling Noord'Ncdedrnd ran hcl KNGMG
organbe.rt in het nieuwejaar een .ieuqe ldinB-
e.clclus. Als thema is eekozen voor'On)gencn".
I\.{eerdere sprekcB zijn reeds be.adeil en hcbben
hun medserking loegezegd. P.ol.dr. H,J, zwlrt
zalopdonderdag12janua.i 1993 om 20.00 uur de
cyclus openen net €en voordr.cht over d€ ryre-
neeco. De€ lains zal wordcn seholdcn ii De
Stadsherberg', Oude Molsstraat 79, A*sen.

S@rcla.is Afdeling Noord Ncdcrl.nd
r.l. 115,20.64317

PE'TROLEUM,CEOLOGISCHE KRINC

On JaNari 20th, 1993 D.. ,.F. hpre will pr*nt a
leclure enlilled: 'Supcrqcls, giinl engines .eon-
nructed lrom the physial and metaphysical rqrdJ.

On Februari l7th, ltr3 k. C, Bos froh TNO-Icc
will speak about: "Envi.otuneilal idpact ofE&P. A

Bolh meeti.gs will b€ hcld rt lhe Kvl-hnilding,
Prinsesseg.acht 21, TIE I laglc and will nan at 17.45

From 17.m hF. d.inksa.e avail,ble.

Mv-Drs Th. nn de Graaft Trouvhoct
seretary PGK, rel. 0l?12.9802

INSTRUM!NTEN
AN SOFTWARE

MII,IEU

@AGG
H€l advieshurau mr C€otysi.a en C@logie is een onaflnnkelijr adviqbursu en biedt eo
(ornpleer pakt€l geo!6i$Ie nelhodcn voor de diverse ondezocken. Iaens rerhuurt €n
vcrloopt A.c.G. geotisiscne instrunrcnlcn en soitware.

' Vcrlcgcnwoordiger van ABEM & CEONICS
V$huurvrn rlle instrumenten uit de ABEM rcnral pool en
cconis EM lrllal:18.

.Locntie un de !€Ruiling en monitoringwn het
gclcidingsvcrnogen rondon een vuilrto.t,

BOORGATMETINGEN . Wecrshnd' en gadhx l.ssing in boorgat.n her een PvC
.NinB,

OEOLOGISCH BODEM - Zand. cn grindwinnin& g.ondBalq, 8ellopvlllingo ee
ONDERZOEK
ARCHcoIOGIE - Vcldwe.k met divcGe nethoden
CIVIELEPROTECTEN -L!tulslides,h.demond€mekhouvlostics,

Adviesbureitu Ceorysica Geologie
Dr. D.T. Biewinga

Johannes Vormeerplantsoen 45
2251 CS Voorschotcn, I.Iolland

T e|.0 7 l-6 16'796, Fax.071-615933

PALYNOI.OGTSCHE XRING

P.of.B.Beker, ve.hond€n lar h€t lnsdt tur AG
tanik le stungafl, al op I en 4 februa.i 1993 een
leing geven over dalc.ingen n.b.v. dendro

De leing op 3 iebruarivindt plaais in het geboDw
van de tujksdienst voor bel Oudheidku.dig
Bodemodezoek le Amciiioorl, aanvang 14.00
uur. De (voo.lopige) titelvan dc l€zinglnidt: c14-
dateringen, qlibratie cn dcnd.ehronologie in
verband m€t d€ Jonge Dryas.
De tRede leing op 4 feb.uari sordt gehoude.
in her cdgrdfisdr Inniruut re Ut.eh! arnvang

Nad€re informatie omrr€nl dere leingcn al
worden segeven in de volSende nieuwsbdei

ri 
:ctRsal,{4..!tti 

u

KONING, H,w, DE- OraafAnrelodek 4l,1434

SEETERS, h, R.J.M. VAN - Ilaav.g5,6709 PH

voorgedrasen Ymr hct lidmaarshap:

indien binntr 30 d.s€n na dee puhlikrde s€a
$h.ifaelijke bw.r6 tcgcn lo€lating ab lid ztn
binne.gckomeo bij de Seretarh hn fier Genoot-
shap, zunen hiercnder Bcnocmden toegelaten
wordeo als lid (A . 3 vin dc Staruten, AIl. I nn
her Algeneen Regleoent) -

BEKHoVEN, J.J. VAN . LB. Bakke.laan 45,

3582 VJ Utr€ht, stldent geologie R.U. Utrechl
(bc)

BREE, J.E. - Ruychrauaan r rr, 259? EL's.c.!v6.
has!, s(odot gcolosie R.u. Uaedrt (bg)
HOII.KLOPPENBURG, Mv A. -Erialaan3,2555
LD 's-Or.veDhage, studetrle geologie R.U. Ut@hl
(bs)
MILNE, D.. AJ. - Dennewee 130,2514 CL'3.Ora-
lenbagc, geoloog sheu I.t. Pelroleum Mij, 'soru.

OOSTRA, J,WJ, - Nieuwe Kei&Ggracbt 28 bb,
3514 TX Utr&ht, sludent B€loeie (geshemic) R. U,
Utrehl (bg)
RUITENBEEK F.J.A vAN - van Hooroclade 199,

355t AV Urent, sludent goloAie (gsh.nic) R.U.

SCIAMANDA, Pl. - Zwlnw 40, lal5 AC Nielw'
esein, stud€nlss'losie R.U. Utrcht (bs)
slDES, Dr. E.J. ' r/a lot.lnst. for Aercstace Sudey
and Earth scicnes (lTc), Kanaalwes l, 2628 EB
Delft, !ni!€6ikn dcent IIc Dellr (s)
VEEKEN, Dro. P.c.H. - p/a Ned. Aardolie Mij.
B.V, SD!/11, Postbus 23, 1950 AA Velsen Noord,
seismoloos N.A.M. vels€n Noord (s)
vEllTRA, J. . van Lieflandlaan 124, 3571 AH
Utrcchr, studcnt geologb R.U. Utreht (hg)
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28.08-e2 M. van der valk (seosr. hydrol )

Dottonalqafr en geolosie
14-10 92 R. Kl.in (kwartairgeolDeie)

T.U. Delft
Doktoraalsamen nijnbolwkunde
26 en 21 11 92
H.C. Alkemade (petroleunwjnniDs)
E.r.M. van Berkon (nijnkunde)
J.F. Breedveld (grondsroirentechnologie)
M wP. Dile. (technishe seoS6i@)
H. Gu.ooslu (Ft.oleunwinoing)
o. Kelder (petroleumwinnins)
v. van d€ Pas (srondstofieitehnolosie)
R.B. Petetr (nijikunde)
R.I Pinke (pelroleumsinnins)
M A J. Sandberg (peroleumwinning)
M.J vielvoye (pet.olelmwinnins)

Dokoraaldanen rysishe geogralie
27.1192 N.M. Kruyt (tBrl)

Doktoraaldanen gologie
2J.1t-92
P. stolzenbn.s (exogene ge@hemie)
M.M. verheul (petrolosie)

PROMOTIES

or' 2 november leez tromovee.de aan de tuj}l'
universiteir Utr€ht M.A. Goossem op een proel
rhrift getiteld: 'Pehogenesis of the oineralized
grannic inrusion n€a. Los Satrros, W€stern Spain,
and .emote sensing a.d data integration as a tool it
regional exploration to. granite relared

Pronotor sas Proid.. RD. Schuiling.

Op 9 november 1992 promweerde aan de Rijlc
unive.sileit Grcningen H Heijnis ot een proef
$hrift geriteld: 'UraniDn/rhorium d.ting of tite
Pleisrocene peat detosih in Nw. Europe'. Pro.
motoren waren Protdr. wG. Mook en P.otdr.
wH. zaswijn.

op l0 nwember 1992Fohoveerde aan de Vrije
UniversiteilAmsleilan Ch.J. B€ets op een proel
shrifi getiteld: "Calibration .f late @oozoic
narine strontium isotope varialions and its
.hronosrrarig..phicandscdhemicalapplic.iions.'
Prohotor was Protdr. J.E. van lIinle.

op l3novenber 1992 p.omoveerde aan de Rijks
unive.siteil Ul.aht s.wJ. den B.ok op een
p.oefschrift gerileld: An expe.imental invesriga-
tion into tbe efi€t ofwarer on the noN of qua.rz-
ite." P.onotor was Pr6ldr. H.J. Zwafi.

op 16 november 1992 p.omoveerde aan de
Rijksuive6ileit Utrecht PZ Vroon op een

F.oefschrift getileld: "Subduclion oI co.tinentrl
naterial in the Banda Arc, Eastern Ind.nesia,Sr
Nd-PB isotope and t.ace elenen$ didence from
volcania and sediments.' Pronolor vas Protdr

MIJNBOTM(UNDICE WREENICINC

Her b€sruur van de Mijnbouwklndise ve.ecni-
giog heeft het genoegen u mede re delen dar
voor hel verenigingsjaa. 1992.1991 de smen

R.J. den Tex President
E.J. Lldwi8 S€retaris
C.w'Bore.mans Penningneester
C.H.w'Lolwa.ls Archivark/Vice-fresideit
J.T.M.aiman commissarh/Beheede.

Het adresvan de Mv is:

2628 RX Delft
Tel.015-786039

LEIDSE CEOLOGTSCHE I'ERENTCINC (LC9

Dies Rijksunie.siteit L€iden

op 6 februari 1993vo.dt de disvan d. Rijksuniver
siteit L€iden gflierd Zoals gebruikelijk o.g.nheert
ook de LCv op die dag een ldingenprogramna.

c. Diephuis: De onrdekrins van her crijFkerk-

R bgenan: Elcclro-rel,matie
R. KulTer: c2ucia revisited
Na hel lezingenprog.amma wmdt ook dejaanijkse
algemene ledenvcrgadering gebouden, gcvolgd d.or

Pla.ts: Nationaal Naruurhistorjsh Museum, Hoog,
landse Ke.kgrachl, Lejden. Aanvang 1000 uur.

LUSTRUM

op 24 atrjl l99l zal d€ LGV haar 60-jarig beskan
€en symtosium over gcbe.gte.

vorning, waaiin edinente sprekers te horen zullen

Nadere bijzonderhcden volgen in de kome.d€
ounme.s van de Nieussbriel
vanzelfspretend siilen sij voor deze lnstruftlierins
zoveel nogelijk Leidse geologen bereiken gelaas

brijken nier .ue adreNijzisnrsen ors re bereiken,
zodat wi vrn een aantal lede. her spoor bijsler zijn

Bent U een Itidse geol..g en onlvangt U niet regei-
nalig convocalies voo. Lcv'aclivileiten, oi kenr U
iemand in uw omgeving die aan dit signalemenlvo!
doe1, neent U dan conract net nij op:

Frederique van schijndel, h.1. ab-actis
Mcinderi Hobbenal.an 3, 3062 SK Rotlerdan
tel.010' 45219 84
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In Menornm J.D. de Jong

vrjjdag l3 novenber heeft geologi$h Nederland
een tei un ha.r venameli.gmoeien afsta,n. Een
zeer brede Sroep geologiEh geinteresseerden:
professionals, anateurs en ieken hebben door het
ovedijden van J.D. de Jong een dierbare pedoon-
lijkheid verlo.en. Voledig onveNachl heeft €etr
hersenbloedi.g hem uil hel leven gerukl, daarbij
eeo druk bezette agenda met een lange feeks van
reeds afgesp.oken voordrachlen achterlale.d.
want ondanks zijo selorde.de leeliijd *as De
long een lctief spreker. Een hreed scala van
klassiek tol acfueel geologishe o.deserpen
stond op zijn proglamna. Niel auee. o.deNer'
I)en die hijals het wdezo un de hde kon halen,
maar ook ondeserpen waarover hij zicb voorai
g.ondiB moesl inlsen presentee.de hij aan een
kdi$h publiek. Dat zijn lo€hoof ders ge.olenva.
zijn didactishe gave. noge blijken uit het feil dal
hij argelopen zoner voor her derde jaar in sua
cessie werd gdaagd om.h geologieh ieisleider
op te treden in Zwilserland, en de uiloodiging
voor v.lgeidjra( lag alse* in de bus En .os
steeds, tot in zijn laatste, 7te lelensjaar *hepte
hij ( ccn ec. in als e€rele boven op de berg te
zijn, vd6r dl zijn srudenten, toehoorders en be.
wondemars. uij senoot hierva.,zoals hij i.de.t'jd
ook Bcoool v3. zij. b3an ah ldtor i. Leiden en
het hoogleraarsch,t in wageningeo

Hij rtunoveerde.p 28 nci 1941bij Prcf Dr
H,A Brouser op bet proeisbriil "Ceologiql
Investisations in w€st w€trr, Liraog and Solor
(Eane.n Leser soenda hlands)" e. da.kc zijn
leermeesler in zijn voofloord nedevoor'de vele
dcursies waaraan U altijd zoo\ lEziclendc
leidinsveimocht te geven. Daar beeli hijhet vrk
dus gelec.d. En in 1964, io zijn opcnba.e les bij
de aanvnrdins van het l*rorarr in de sedimen
taire Geologic aan dc Rijksunivositcit te Leiden
zei hij rot Brou'er: 'A1s er in de praktijk ooit
sprake zou zjjn van een detre.iarie van de veld-
geoloo8 konl dat nicl door U. Uwenlhocsiasne
en doonettingwernogen in helveld,waardit ook
noge zijn, heeft uw leerlinsen het besrip bijse-
bracht dat veldwe.k iels is zonder heiwelk gee.
srudenr lot geoloo8 krn wordei ' Dqe vehaninS
beetl nog niets aan actualiteit verloren Nel zo
nin trouwe.s alszijn provocatie in ddelfde rede:
'Aanko.diging van nieuwe colle8es en lerkoning
lan sludieduu. verdrage. elkaar .'et, zuh u

denten': een uiidaging die hij aanging, uiteraard, en
veletr hebben daadan geFotiteerd.

In L€iden heeft bij aan de wies s*laad van de
zicn onMikk€lende sedimenlologi€, hel ondeNerp
drl hed door A.l. Paomkoek was toryedrouwd.
Nog vele jarei na zijn L.idse tijd was hij als Ediror
in chiei bij Elsdies sedine.tolosi/ bctrokke. bij
dn vakeebied. olei zijn Lridse periode spnk hij
altijd met veel soede herinnerinsen. In he1 bijzonder
de onlacten met srudenten etr promwendi hebben
hem veel voldoenin8 g*honken. Zijn veldverkbege
leiding was steeds zeer iitensief, zowel vakinhoude'
lijk alsop het personlijke vlak. Om dat op die
manier re kunnen doen, trok hij s.nei mel zijn
vrouw mel de caravan door de Noordspaanse ber8en

In zijn rtageiinsse periode verlegde hij z'jn
aandachl van de sedimentane geologie naar de
geomorlologie, waamee hij doelbewusr een berere
aansluiting bij de bodemkunde nastreefde. Ho4el
g€ologie in Wageningen geen afsludeerrichting kon
zijn, heeit hij bij honderden studenren van uiteeo'
lopeode studierichlingen belangsteling voo. het vak
gewekr. va.k leidde dal tot hel volgen van een
arsludeeryak seolosie, en bij enkelen zelfs ro1 een
geologisbe of geomorfologische promolie. Daar
naasrslimuleerde hijbinnei zijn leerstoel de ontwik'
keling van de hydrogeologie door DJ.C. Nota zeer
serk, en ookdat bccft vcle stude.ten aa.g€trokkeo.

Zin !an$elli.g in wageningen !loeide m.dcvoort
uir het belangrijle Nerk dat hij in zijn pre'univeF
snane loopblin bij de Rijks Geologishe Dienst (dc
toenmalise ceolosische srichting) had veiiicht. Hij
was daar aangel.okken om als Chef krlering de
iieuwe ceologishe Kaart van Nededand van d€
grond te tille.. Sanen met BP. Hageman, S.lelger
snd, w.H. z.ervijn, J.l s zonneveld en vele anderen
heeft hij zij. shoudcs gezet onder de oniwikteling
van de KNartdi.geologi€ in Nederland. Mer .ame
Nas hij g.boeid doof het Holmcen. Zijn belaenheid
en brede ovezichr heeir hij neerselegd in het sun-
daardNerk 'The Qu.lernary of the Netherlandst,
onderdeel van ee. scrie geredigee.d door K Ran

J.D. de Jons is zestis jaar lid van het KNGMo
gewe€sl, en heeft vanaf zijn inl.ede in de Redactie-
comhissie van Geologie en Mijnbouw gedurende 20
jaar een niet analende reeks boekb6p.ekingen oler
de meed uit€enlope.de ondeMe.pe. geproduae.d.
Da.ibij was zijn oordeeL mnd, maar hij had geen
genad€voorwefkenwaanan de didactishekwaliteit

l€ ko.lshoor: een duidelijke alspieSelingvan njtr
eigen gaven op dat gebied Hij is op.ichler ge'
weesr lan de INQUA comnjssie Nededa.d, w.s
jarenlans voozitler van de connhsie Geolo-
sische wetenehappen. In de woetise jarcn rercn
ris bebben zijn b€sruudijke €pacireiren veel
b€tekend rm. de Vakgroep Bod€mkunde en
G4logie van de tlndbouwuniversireit.

Eeovoud €n warme menselijk€ b€l..gsteling
hebben hen steeds eerypeerd. Hij geloorde
rolwasi in het goede lan .le mens, €n droeg dat
ook un. Zo he€ft hij niel alee. een Naarddolle
invdling seseven aan zijn eige. besaan, naar
ook aan dat ya. ande.en. zijn vrouw, zijn Bsin
en ziF werk waren h€m dierbaar. wij ,ijo blii dat
wij .og onla.gs hebb€n kunnen consirteren dat
ook hijzeli teruskeek op een harmoni{h en

zijn inreerede i. waeeninsen leidde hij in net
e€n cita.tlan de Duitse sedimentoloog Rein@k:
'Hel zichrbare is slehts shijn, het oDichtba.e is
d€ werkelijkheid'. Me1 die onzichtbare werkelijk
beid, de be.innering aan J.D. deJong, zDuen wij
noeren leren leven. Een kostelijk nens is heen'

Meindert W van den Berg
Salomon B. koonenberg

r:q{!(sti {Q.!!1xt!t: tr

Als de U€uters vol spaoning n.a. de shoor-
stee. kijken, dronnen de ondczoekeru rond de
postvakjes op de univeGiteiten. Elke vluchtise
ze.uf,t.ek op hun gelaalwordl nauwkeurig gcre
gisrieerd door potentiele aiot: loegdezc. of
niet, want Nwo-pakjesavond is nabij, en elke
envelop nel de bekende opeetrokken senkbrauw
kan het vershil lus*a 4. baan en eei DnkerinS

Dil rirueel is een vast onderdeel van de jaaF
lijkse ctclus i. hel leven van de aardwei€n-
$happer. Meestal beginl hel gewoon mct een
idee, de creatieve ingeving die ren grondsl.g ligt
aan alle weten$I,a,,. Maar o wee alsje een idee
kijgt in het verkeerde seizoen, halveflege april.
oI nos hter: dan moet je eenj.M w..hten vod
je er ecr onde@eksvooNel voor kDnl indienen,

want de indieningstermijn van AWoN is net veF
6rreken. De b€ste lijd vsr hel kijeen van idee.n h
hadje winter: dan weet je al wat je bij de lorige
pakjeevond hebt sekresen, o het nieu*e jacht'
seizoen ligl voor je. Val ondezoekers h€bb€n zo
langzamerhand €en doo. het geld gciDurde bi.lo-
sishe klok ontwikteld, net een piek van creadvneit
van januari lot april. Daarna heefi hel geen zin meer
on iets re veEinnen, dan volgi het bureaucratis.he

want yoordat de roewijzine in hei pos&akje valtj
moet het idee zich in her eenvoudigsre gelal onhoos
werken doo. vijf lasen b€stnurde.cn: de vatgroep, de
AwoN.seto@mnissiq her AwoN-bstuur, de
Gebiedsraad voor de Biologiehe, Ocea.ografishe
en A..dpeten$happen, e. l.nslotl€ hel NWo
besiuu.. Bu.rowingheet dat io desedioentologie, e.
ei zijn nog enise loop! insebou*d om de onder
zoeker in slaat le sr€uen de kuipsans van zjj.
bo.elinS door de steeds dikker wordende onb!

D€ uitkonst is vaak orvoorryelbaar. Iedere laag
beroept zich op zijn eisen verantwoord€lijkheid,
h€eft zij. €ise. b€leids.ota en wil dan ook'beleidy
rik opereren' uit ansst on voo. overbodis te so.den
aangsien. Bijna elk. laae berhikt hovendien nog
over aparre potjes, elk h€t zijn eisetr deadlines,
d*arsverbandcommi$ieE amltelijke saretarhsen,
pioniers, priorileitenprog.anma s en a.dere stimu-

Voor de beginnende ondeEoeter is het vaak lastig
hierid de weg te linden, en ondeMijs in prcj*ten'
kunde is e. ni€t Je moel de ongeshreven regeh
kenne. die niel in de roelichringen op de prcj&t-
fo.mulieren staan. schrijr bijvoo.beeld niet 'dat er
over dn ondeMerp nog vrijwel .iets bele.d is'.
Beoordehas kunnen 26 an berg ondeMe.pen
opooene. saarovcr niets bekend is, dus dat geei! op
zich geen priorneit. B ovendien, a ls er helema al . iers
over bek€nd was, zou je er nier eens een sedesen
trojectvoonrel over kinnen shrijven.

Een rweede oneeshreven resel is dar je beler
geen projetvoostelen kunt indienen die disluitend
het vemeerderen van regionaal'geologishe kennis
beogen- Ookpuur taxononishe zaked Mren door
Baahs der hoog. Her yoorsrel 'Revisie van het geous
Secrelaris, ner sp4iale aandacht voor het voo.
komen yan Secrel.rh awonios N.w.O. in hel Haag
se Holoceen" al in hel algemeen wei.ig ka.s van
slagen hebber - ienzij er fundanentele en wereld'
qijde implicaries aan verbonden zijn, maar d.n bad
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je dal ook beter in de titel van het voor$el tot
uiting kunnen latcn komen

Maar ook hel geven van Beld is oiel eenv.udig
En dan b€doel ik .og niel eens de nachtelijle en
week en dlij ke worsl elineen van bsordelaars met
dilke g,mersvol kreurele projectvooGtellen, oI
de sreeds sneller door het land cnculerende
datunbrieles on alle comnhsieleden tegclijk op
deplaalsvan sanederingtekrijgen. Maardoor
de wildc'oei van aparte potjeseelen de bestuurs
l.ge. zelf ook steeds minder of en hodeel geld
ze zulen krijgen in het lolsend j,ar NoC mrar
ko.r geleden ?gen Ne de treurise geschiedenis
van de inslantie, die opriep tot het indienen v.n
voofsrcllen voor een sp€iaal programma, en
lenslolte aan de vijf geselecteerde gelukkigen
noest berichle. dal het geld w.arop ze h.dden
geboopl niel was gelomen. Al hel werkvoor niets
geweest. Kal i. de zak, dooie mus e Evenop.
Naar verluidt lomt bet seld er nu *el, rweejadr
na daro, cn her lijkr olze nu 26 se$hrokkeo zijn
lan de vorige edaring drt ze het liehr de hele
boel maar zonder loetsing aan ean
ondezoeksgroep geven om van lel g.do.dcr ai
le zijn srerk sturen, noemen ze dat. Maar zo

Een lweede probleem vrn de geldgevers is d.i
mel hel groeien vao het aanlal advieslichameo
het aanlal onattankelijke beoodelaars alneeml.
Zo groot is ,ardwet€nshappclijk Ncdcnand nu
ook weer niet. AwoN heeli in zijn recente
ioventa risal ie vastgesleld dar er in de aardweten
schaDen een dikke 50 nin oi mcer zollstatrdigo
unive^itaire ondetuekssroepen zijn, doors.,.ns
besraande uii a€n hoogleftar met zijo UIID'S eo
UD's. Aleen al de bemanning van de AWON
secrorcomnissies, het AWON besruur, en de
aardNelenschappersin de Gebiedsraad omval een
de.tigtal funclies, en het risico van zellbesruiving,
hoe pretlig ook voof de b.l.okk€nen, k dan
levensgrooi. cebruikmaking vrn buirenlandse
refe.enle. heeft drl probleem slechls re. dele
opgelosl,Nanl de adre$enmoeleo nogsteedsvrn
ddelidemenseo komen. Envecl rctcfcnle.zilter
bepaald niet te wachten op dit soort klussen, en
makeo zich €r mot een vluggc jc van at

Hoe groot is je slaginglkans? De honorerings-
p€rcentages bij AwoN en woTRoschondele.
20 tussen de 20% en 40to. Bij demedi*helegen
hanger van aWoN, MI]DICON, is dar slechrs
107a Dat beGkent dar hele dronnen onder

zoekes zich lam ehrijven aan ondezoeLwoorstel€n
die niet wo.den gehonoreerd. Kennelijk een

se.@epteerd rijdve.driji dar n$htans nersens terus
te vinden is in de rijdshrijltijd*hriffen van de
unilesilane boekhoDdere.

waarom ondeNerpen Nij ons allenaal aan dn
knnkziniige ctcusr Consumeerde Newlor's
vaks.oep een niljoen foiotopieei perj,ar 6n heh
of her ideevan de aaartek.acht le brengen? Hoe
sraat het eigeilijt net de conrinuerinssaanvrasen
voor Mendelejev's onderzoek aan hel pe.iodiek
systeem? Wie beoordeelde Einsteins
prcjetvooKrellen op wetenshappelijke lwaliteit,
h!altraarheid, urge.lie, en, godbete.t,
ontwikteljnssrelevrnrie? waaron lope. eij als

sekken door het hun net shoteltjes, kopjes en
cnmerc om elke druppel geld uit her lekkende dak
op te vrngeq in plaais van rustig in de kamer te
znten we.ken? Mis$hien noelen Nij het dak
gew.on reparerc. en NWO v.agen hel geld in een
wasmand voo.de deur re zeueo, zodat wij net als de
kleuters nel Sinle.klaas z€lf de pakjes kunnen

i,r !qDK!trP.B!q!.iqF!{,r:il

Applied Cmnndwat€r llydnlosr
by R.A. DoNning ard WB. Wilkinson (eds),
331 pp. Oxlord Uniee$ity Press, 1991.
Price: I80. (H/b)
ISBN:0 19852 139 I

Toen ikdirboekop mijn lafelkreeg da.hl ik, alNeer
zoi 106 eeprijsd vezamel*erk waarin voor de zo
veelste maal d€ continlirejrsverseujking wordr ais€'
leid om veFolgens een aanlal l_,ekende technieken te
bchandelen. Niets is minder waar: Het "applied in
dil boek sl.at op een uitgelden serie thematishe
case sludies uit Gtool Brnlannie, gcschrryen door
een annrrl vodnansaande aritse hydrogeologe., op
initiatiefvan de Brilse afdeling van de Intemational
Assmiatio. of Uyd.ogeologisrs (lAH). Volgens her
vootrooftl wn dit {erk de aandacht veslisen op de
cobplexiteit lrn $ondwaterbektens, de hnee ler
blijitijden va. het grondwater, hnn gdoeligheidvoor
veroifeiiigins en de moeilijkheid,zo niel o.nose'
Iijkhe , om vemilingen terugte draaien voorlswil
her de div€triliernrg illDsberen dic de bydrogeologie

sedert het b€gin van de tachlige. jaren be€fi
onderg.an. Uet boel omvat l8 .ases die vmral
b€trekting hebben op de volgende theha\:

! Grohdwate.b€heersing, inclusief conjuictive

' Crondsalenerontreiniging doo. zowel difuse

' De microbiologie van diep grondrat€r.
' Opslas lan radioactief afral in kristalijne
gesleent€n mer een stndie van her hydraulish c.
g€@henish karakter van deze gesteenlen,
alsnede het hansport door b.euksystehen.r Geostalistische m€rhoden io
Paramete.k.rakleris€.i.g.! Geolhe.ni$he energic.
i Toepassing va. isotopen, o a. van edelgasen.
' Hydrogeologishe elnluatie van nijnlokaties.

De aut€u6 zijn zek€. in hun opzet geslaagd. De
behandeling van de onde eAen js zodanig d.t
denier spdiali$ ze kan lsen, zonder dat de teksl
in oppeNlakkigheid blijft stekeo. De voorbeelden
zijn sprekend en sms spe.lacnrair, zoals de
onQloffins van huizoo als gevols van de
onde.g.ondse losiroom van gasen uil een
nabijgelegen en afgedekte wilstorl.

Van ha.te a.ohevolen, temee. daar er helaas
maarweiniSboeken met goede case sludis voor
handen zij.. Als zod.njgvult bet boek e€n leeole
en veflull het een voorlxeld'fDnctie. ln de hand
boeken verehij.€n vaak de2clfde FhoolvooF
b€elden uir enververleden, teBijl de v€le eses
die in de conferenlieverslagen worden gcpubli
ceerd doorgaans lan erbarmelijke ksaliren ziji.

Ondanks de uitstekende uirloering yan tekst en
figuren, en de lin nen-pra chlband m et goudopd rlk
viid ik de prijs aan de hoge kant. Men zou zich
kunnen afvra8en of de Britse IAH niet neer in
ove.eenslemming met de doelst€llinB lan de
Assciation bad sehandcld wanne. zij deze bij.
d.,gc. had gepubliceerd in d€ lAH-series, die
g.atis onder de leden vorden ve.spreid.

J.J. de Vries (vrte Uoivefnen Anse.dan)

PGMesat Csloa/ ol lb€.b, edited by R.D.
Dauneyer & E.Martind-Ga.cia.

sprjnger verla& BerUn . Heidelb€rg ' New Y6rl!
1990
ISBN 3 540 51792 8
Pri@DM a

Th€ Iberiatr Massif consrirutes rhe largesr rectonic
element of the Amo.i@n pl.te and ir rhe.efo.e
Plays an importanl role in any .4onsl.uclion ofthe
Pal4rcic t@tonolhernal evoluiion of the circum-
Allanlic continenis.'Pre-M$ozoic Geolo$/ ol lt eria"
has the lberian Masir as a subjet. No artenrion at
aU is given to Varisn elenents inluenced by the
alpine deformarioo. Th€ ryrenees, nor rhe Ibcrian
ranges or lbe c,talonian @ast ranges are di$nssed.
fierefore, the nle of the book is slightly risleading.
"Pr€ Mesuoic ccolos/ or lberia" is a najor rerer
enc€ to. srrent understandinS of the evolution of
rhe lberian Mlssii The book is an ourcome ol $e
IGCP Prejecl on Te.ra.ec in the circud-Atlanlic
Paleozoic OroSens. Il presents a tumprehensive
oveNiew w'lh precise an.l delailed inlornalion and
well'referenced. lr syslematicaly d€*ribq the selen
major hhote.tonic zons ol the lberian Massil in
terms ot slraligraphy, paleontolog,, sedimentoloE,,
erudural geolo8/, ig.eouc aclivity, nelamorphic
elolution, melaUogenesis, and tectonic signifi@nce.
ln the last chapter of the book, rhe evolDtion of $e
Massil is disuss€d as an evolution of Precanb.ia.
Terranes Nith superposed depositio. and deforna-
rion during the V..isan.

H.E.Rondeel (vrije unive6iieit, Amsrerdan)

Fmdured corc m.lysls: inre'Tretatioo, loggirg, and
use of nalural and induced fractures jn cors, by
B.R.Kulander, S.L.Dea. & B.J.Ward, AAPG
Methods in Exploftrion Se.ies No. 8.

rsBN08er8l6585(H/b)

The book here presented provides a mmprchensive
relifl oI lhe ch.racte.istiG ofnatural a.d indued
f.aclures incores.ll feuses oo lhe nany modes of
induced f.acture developnenl in orienled and non.
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orienled co.es. Thecompilation and utilization of
inlotmalion gained lrom fractured mres h
disussed and damplilied. A standardized
nomenclature is provided spdial allention is
given io lracture surlace slructures senerated
during lra.rure propagation, of us€ in c.re and
oDtoop iolestigatio.s. The relarion with rhe
stres field is $e leading concepr.
Fracture syslems .re nor in.luded in lhe
di{ussiont the subj4t of thc book are lhe

a large nDnbe. oI photog.aphs and sketches illus-
irars individlal hacturc denomena and rhen

H.E.Rondeel (Vrije Universilen Amsterdad)

S]'M'T GTIAPIiIC NO]IIENCI,ATURE

De Rijks Ceologishe Diensl heeft in ltto het
i.ilialiei gc.omen om 1ot een hezieningvan de
'slraligr.phic Nomenclatufe ot rhe N.tlcdands

De eerste uitgave van deze Nomenclaiulr, een
gezmenlijke publikalie van de Nederlandse
Aaldolie Maahcha rij en de Rijks ceologhcle
Dienst,dateert uit 1980. OndersupeNisielan een
sluurgroet zijn achr werkgroepen gefo.meerd
welke ale een speciliet onderdeel lan de
nomenclafunr en de voor Nederland relevante
delen van de geoloBiehc kolon bcsr.ijkc..l. de
{€rkgroepen parliciPeren wetenscbrpters
werkza.o 6ij vereheidene olieraars.happten,
rwee univesiteiren, twee consuhlnts en de Rijkt

De redaclievar de Nomenclaruur wordt eevoerd
door H.A.vao Ad.i.hem Boogaerl en
W?.F.Kouwe. De he.ziene Nomenclnluur zal ain
het €indvan 1993 Berecd zijn.

GEOVUSIE l€zbg€ncy.lus 1993

14 januari H.van Do.p (KNMI): voo.al op

2l j,nuari D'.P.wesrbroek (RUL): Het mondiale
milieuprobleen - lictie e. Ienen

28 janrari ProiDr.G.J.Boeksholen (vu): crver

De lsingen linden plaats op donderdag on 16.00

uu. in zaal F123 van hei Instituut voor
Aar.nverenshappeo van de v.ije Uiivesiteit

UCV l€zingencydus 1993

Thena: Hel uileeryen van de dinosauri€^

4 lebrua.i: Dr. J.Smii (vu Amsterdan): Orisulub,
dc inslagkratef van de l<rijt-Tertili. grens

ll iebru(i: Dr. A.Rcys:
"Mereo6 o. vdlcanically induced ereenhouse? Whal
caused dinosru.s extinction.

De luingen vi.den plaals op donderdrg on 16.:10

uur in de kleine collegezaal van hel lnstnuul voor

KONTNKLIJK NEDERI,ANDS CEOI,OGISCTT MUNBOUWKIJNDIG CENOOTSCTIAP

ROYAL GEOT-OCICAL AND MININC SOCIETY OF TIiE NEIHERI"{NDS

P,o. Box r57, 2000 AD H.a.le6, Th€ N€lherlands
P.O. Bor 5028, 2600 GA DelJ! The Nethenands

Posralgno aeount: 4051?, Treasurer KNGMG, D€Ifi, The Nelherl.nds
Bankea: Pierson, Heldring & PieBon, PO. Box 188, 2501 AR The Hague, Tte

Nerhedands. A@unt no. 24.82.42 040

The membeship fees of tbe Royal Ceologi@l and Mining Sai€ty of The Netherlands are due

The rats for 1993 are as touos:

ordinary nembes (sewone leden)
affiliate membeG (belansstenende leden)
afiiliate menbers, not reeiving pDblicalions
(belansstellende leden, zonde. publikatieo
srude.ts (buneneewone leden)
slpportins institurion* sienrifiq at least
(selenshappelijke- of privare b€sDnstiees)
snpportiog institulions, comme.cial, a1 least
(@nmerci.le besunsrisert

(c)

(bs)

f 90,-

f 90,-

I 40,.

I 25.-

M0,-

1'HE 2ND ANNUAI,RUSSIAN OILCONFERENCE

De Russische olie indusl.ie en de nogelijkbeden
loor buire.landse investeringen zijn de.ndeNeaen
lan een rweedaagse co.ferentie die ll en 12 februari
lrtl gehouden wordt in het Hilton horel in tindon.
infornarie is re verlcijsen bij:
The Conierence Depdtment, The Royal lnstitnte oi
lnlernarional Aftans, Cnalham Uouse, 10 Sl Janes's
Squar€, Loodon SWIY 4LE, United Kjngdot.
Tel (aa) 7r 95? 5?00 / Fd. (a4J71957 5710.

Rcductions are posible for o.ly one of the following ategories (an a@unuLation or rhse re-
ductions is not possible):

(1)

(4j

(5)

Paynents from toreign countris:

Paym€nts fion abroad are subjdt ro t.a.sfer charses. Members vho pay rhen rees f.om abroad
.eeive a separile sheel*ith lraosler rales and paymenl inslrucrions,

o'dinary nembers Nho a.e hember ofthe'Koninklijk Insrnuut van Insenieurs'
(KlvI) pay r 6?,50.

Afliliate members of the (NGMG sho a.e nember ot rhe KVl, the Neder-
landse Ceologi$he Veren iging or of the 'Stichting GEA' pay f 67,50 (uregory
bn), or f 2a,- (caresory bz).

O.dinnry dembeG over 6,1 yeas ol age pay f 6?,50.

Former students nay apply fo( a reduced nembeFhip tee otf63,- during the
three yeas fouoNing then graduarion. Applicarions a.c oily @nsidered illhe
fornei studenr is at prese.r unenployed.
PbD stude.h (AIO/OIO) nay apply fo. a r€duced l€e of f 5,' lor rhe du.ation
of lhen PhD enploynent.
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EEN KNGMG.DAS

lo her v@daa. un r99l $eld€ d€ Afdelirs
N@rd-Nedqla.d En het KNGMC t'jdeB d€

versadering van de cenoorshapsraad v@r, om

KNcMO-d.sen eo -chokers voor de leden t.
introducc.cn, voor een cenoolskP dat un
steeds ltuse. van elkaa. staande Sele'lingen be'

staar (dc kilgen en aideLingen) is het hcbbln
van een symboolvan eenbeid bclansrijk.
g€t voorslcl e€.d verder uitgew€rkr en tjoor
benidd€lint van de Aldeling Noord_Nedcdand

e€rd in her voo.jaar van 1992 eq logo 8€produ_
..gd door ee! vattekoa.r TdeN €rdd ge'

Bdens vc@mdd waaruit blijkr dar dc laomaak
van dai€n, miL in ,cdclijkc ho4€elheden afge'

nomen voor dooNerko.P door kringen. Nfde'

linsen er hcr hoofdbesuu., rot prijzen l|n onder

'rijdene d€ vergrderingvao de Ge.oot$haPsilad
van novcmber l9t2werd opgenerK dat hei logo

van hcr ongres "C.astal Lowlands" inmidd€ls

inseburgeld wns geraakr eo best als alScme€n

KNGMO loSo kan dienen. T-'jdens d*lfde vc.8a-

derina eerd a wnwel ook op gew*n dal hel

Coa$al lslandelogo triet sas ontworp€n mel de

h€doeling hct v@r hel hele Gen@t*hao alt
terkenninglteke. te doen geldcn, maa. atlcen

voor hct conglcs. Bovendien werd er lwijtel!ngc_
sproken ove. de ariistiekekwalileiten van dit loSo

als he.kcnningsEken voor het helc cenootschlP,
reflijl h€r nieuw onFxo.pen loso het Predicalt
"snel" m.€kreegi mc€. in lijn net hel zich v€c
nieuwende indgo van hei KNGMG. Toch w€rd

bedoi€. het nieuwe logo, naast het Coashl td_
landvlogo op ds€rde wijze in fla.r/wir uit te
w€.kd r.gcn hcl silhouer En een das, en bcide

onrerpe! in de Niemhricf t€ publicc.en m€t d€
qa.s aln de l€den ear zijertan denken

Dat gebeurt bijdeze en de ledenworden veRochr

direct ot via hu. kins van hun voorkcur ehrit'
relijk bij her hootdbesruu. kenbaar te maken naar

welk voorstcl de voorkeur uirgaar. Dasrcser
v€ringen kunncn gclijkriidie bij voorin$hrijving
worden b€steld. D€ hogclj*neid bsl.al om lot
m md de datum vatr de contadd4 (29 janlari

ltel) re @sqen oP dit bc.icht, walma hel hmf4
besruur en beslising n@nt.

van de diverse kringcn woBjt rcsPons v€Nacnt over

her aantaldasen datzij willeD reseneren en over de

evenluele dclusieve schlergrondkleu. die zij wensen

(d,adoor b het ninimum aantal dasen 100) zo
kunnen de divese kingen h€tz.rde logo notiet
g€bruiten (war de €enheidsgedacht€ ondestr€epo,

leNijl hun das/.hoker c€n exclNide krinc'Ueur

heen- De A{&lins Noo.d hefi inftiddets in de

mtulen im de GeimtehaP6.a.d latd Esrlegaen

d€ klor bordaurood le r@deren

Voouitter Afdeling Noord.Nederland
rel,05920 62430

{adv€n€irie)

De Fa@ltcir Aard,er.ns.lmlrlEn En d. UniveBiGit hn ur€h n ea dd gr@tste en
modernsre aardw€tcns.fiappelijke @ntra in Eoro0a. De facult€it hui* etr ltr cd sl. aan
wetenehappss op de sehi€den solosie, seoi/si@ .n seanenie. Bij de raculren is plaars voor

toegevoegd docent

U g$l *.rk n bij de Eduardo Mo.dlane Uoive.sit.it te Mapuro. De U.iversileit van Ulr€cht
€n d€ Ed!ffdo Mondlane Uoive6nen re Maplro w€rLen sanen ii een ontwilkclingsproj4t
Het doel van dit projet is de srar re Mapuro r. hch€r bij her odsiktelen van ond€fliie en

ond@eksprogrammat in de cologe s de O@henia Hierl@ anq en 8@l@g e. ccn

s*h€mi@s mct sreun van .je Universnen van Utl@hl rco. drie jaar in Maputo worden
g6tationee.d. Daarndasr al en uitwislings{,rogramma wordo gorgatriwrd voor led€o van

de varle s$f te Urr4hr en le Maputo.

Uw r'kcn bestadn lit het seven var ondeoiji op hct sebied van srrucrurele ecologic, renore
sensing/ka.togritie cn sedinentologie rnn de Edurrdo MondlaneUniversileitvoo.cen periode
vai driejaar, te beginno in tebruari le9:1, het asisrcren bij de traininsva. statlcd€n cn bij het
ontwikkelen vnn ondcu oeksfaci,liteite. i. debov.nS€noemde di$iplins, in so€nwerkinghet
bsoekende srafeden van de vakgroep ceologi€ en Geochemie re Utr4hr. Vcrdq zuh u

panicip€r€n in d€ verantvoord€lijkh.id van h€l nanagen€nt van h€t prcj€t te Mlpulo.
Na bcn@min8 rerdl u aedurende e6 marnd h Ukccht ingse.kt vm.afg.ndc aan de
uioendina na.r Maputo @r.te @nrractperiodc vai d.iejaar.

l'vij n3€n cen g€olNg die g€prcmdc€rd is o{ die b€$hikr over 3.4 jrren r€levanl€
verkeryaring oa het doctoraalqamen. Vaardigheid nctdePortugesetaal strekllot Nanbeveling.
zo nodig is er gelcgctrheid lot het volgen lan ecn stoomcursus Portugees. Kandiddlen dienen
de Engelse en Ncdcdandse l.al te beh€ersen iD qoord en ge$hrift.

wij bieden e.n daistelli.s in rijdelijkc di€osr; nN bcnoeoins zal hij/zij eedurendc ecn maand
in Uteht *ordon ingewerkl voorafgaande aai !e uitz€nding naar M{'ub voor d€
@nractFriode van drie har.
Uw elaris lrdrlagr minimad A$1, cn m.ximrnl D754, bruto per naa.d (shaal lGl2
BBRA}

Hen u t lrngrt.lli.g? Voor..derc inlichtingen kuit ! tonrakr opn€mcn met t'.of Di.iH.
Whire, rel.:010535110. fax: 030 537725.

UN sh.ifielijlc *'llicillri€!ergezeld ran een curriculu'n vitae en de namen en fd-nunmersv,n
rwee relerenren kunr u binnen 2 weken na versiijnen van d€ advertenrie richren aa! dc
:idelin8 Personecl & Orga.isarie van d€ facuheil Airdw€tenshappen, t,a,v m*, JA,WiggeF,
D/a sorbonn.lddn 16.:1584 CA Ur{nr.

1l l8


