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NIEUWSBRIEF
van het

Koninkliik
Nederlahds
Geolooisch
Miinbo-uwkundio
G6nootschap -

Nr.05, mei 1993

v€rschijnt 10 maal p€fjaar

De zomer van 1993 heeft zich al aangekondigd en dat betekent dat een groot deel van onze
leze6 zich kan verheugen op het komende veldseizoen, waarin opnieuw alle deze winter
opgedane frustraties met enige forse hamerslagen op nietsvermoedend gesteente
afgereageerd kunnen worden. Zo ook een van uw redactieleden. Dit zal op zich geen
gevolgen hebben voor het verschijnen van de Nieuwsbrief, alleen zouden wij U willen
verzoeken om uw kopij en andere mededelingen voor de komende twee nummers van de
Nieuwsbrief uitsluitend naar de RGD te sturen. Brj voorbaat dank en een prettig
veldseizoen !

Redaclie :
C.W. Dubelaar, R.C.D.,
Postbus 157, 2000 AD Haarlem,
Iax 023-367064.
J.C. Blom, T.U.D.,
Postbus 5028, 2600 GA D€lft,
fax 015"784891.
Cotespondentie en atlveftentie adres f
Addrcss for advettisefiettt :
Mw- M.K. van Helden, LV.A.U.,
Postbus 80.021, 3508 TA Utrecht,
tel. 030-535052, fax 030-535030
(ma. en di.)



PETROLEUM.GEOLOGISCHE KRING

On June 23 Prof.dr. Peter Vail from Rice Uni-
versity, Houston will present the results of his
current European studies on sequ€nce strati-
grapny.
The lecture will be held at the KM building,
Prinsessegracht 23, The Hague, at 18.00 and will
be preceded by drinks from 17-00 onwards.
There will be no meetings during the holiday
months July and August.
On September 15 Drs. B.M. Schroot from the
RGD will speak about "Exploration boom in the
Republic of Yemen".
On October 7 D. Bird from GAPS will speak
about Controls on Carbonilerous reservoir
quality in the Southern North Sea".

INGENIEURS-GEOLOGISCHE KRING

Het bestuur van de Ingenieurs-Geologische
Kring is per 5 maart 1993 gewijzigd en bestaat
nu uit de volgende personen:
Dr. N. Rengers - voorzitter
Ir. S.J. Plasman - Secretaris
Ir. A.A.M. Venmans - penningmeester
Drs. F. Schokking - lid
Tr. H.J.R. Deketh - lid
Tr. J.P.A. Roest - vertegenwoordiger ISRM
A. Bloem - vertegenwoordiger DIG

Ir. S.J. Plasman, Secretaris
p/a Fugro-Mclelland Enginee.s BV
Postbus 250, 2260 AG Leidschendam.
tel.070-3111444

The 5rh lnlernarional conference on Fluvial Sedi-
mentolog/.

De 5e internationale conferentie over fluviatiele
sedimentologie zal vafl 5 tot 9 juli gehouden wor-
den in Brisbane, Australie. Voor meer informatiel
Continuing Professional Education, University of
Queensland, Qld 4072, Australia- Tel: 61-7 -3657 1-

00; Fax: 61-7-3557099.

1993 AAPG The Hague lnternational Conference
and Exhibition:

NEW VIEWS ON OLD WORLD OIL .

TECHNOLOGY LEADS THE WAY

From 17 to 20 October the KNGMG and PGK will
host the AAPG conference. An exciting program-
me of presentations and posterc, including short
courses and pre- and post-conference field trips
has been put together.
The conference theme : NEW VIEWS ON OLD
WORLD OIL. TECHNOLOGY LEADS THE
WAY has been chosen to reflect the need for the
application of advanced technologies in exploration
and development. Only thus we will be able to
maximize recovery in and around producing pro-
vinces. Ever closer integration of exploration geo-
log/, geophysics. reservoir geolos/ and petroleum
engineering will make it possible to find, delineate
and develop additional reserves efficiently and at
affordable costs.
The progrdmme hus been printed. il 1ou require a

copy please ask the PGK secretary:
Thea van de Graaff-Trouwborst,
tel. 01742-98022,
or: W.S.Churchilllaan 1009,{,

22E6 AD Rijswijk.



IGCP-274: "Coastal evolution in the Quaterna-

De gezamenlijke bijeenkomst van IGCP-274,
afdelingen Belgie en Nederland wordt gehouden
op 3 juni 1993 in Brussel in het Koninklijk Insti-
tuut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat
(nabij Leopold Park), 1040 Brussel.
Het programma luidt:
10.15 u. - Registratie en koffie
11.00 u. - P. Cleveringa: Zonering en successre:

sleutelbegrip bij het pollenanalytisch
onderzoek in kustgebieden.

11.35 u. - L. Denys, P. Kiden en C. Baeteman:
Holocene z(espiegel gegevens uit
Belgie en Z.W-Nederland - exploratie

ve evalualle.
Lunch

13.25 u. - Th. de Groot: Stormgelaagdheid in de
Klei van Bergen

14.00 u. 'G. de Moor: Vergelijkende strand-
namiek langs de Frans-Belgische kust-

15.00 u. - R. de Ceunynck: De evolutie van de
kustduinen in Wes!-Belgie - enkele
aspeclen.

15.15 u. - T. Meijer: Het Nauw van Calais:
"splendid isolation" en Pleistocene
molluskentauna's.

16.l0 u. - Eind discussie.

lnformatie bij: Dr. W. de Gans
Rijks Geologische Dienst, Haarlem
tel, 023-300 300,

FINAL Project Meeting of IGCP-Project 274:
Coastal Evolution in the Quaternary.

The Final meeting or Project 274 will be held in
Belgium in conjunctjon with the second mter-
congress fieldmeeting of the INQUA Subcom-
mission on NW European Shorelines. The venu-
e is a hotel in Oost Duinkerken, a coastal villa-
ge 20 km West of the city of Ostende. The
dates for the Final meeting have been set on
September 15, 16 and 17 (paper sessions). The
Business Meeting is scheduled lbr the morning
of September 18. The Final Project Meeting is
followed by a 7-day fieldtrip (INQUA Subcom-
mission on NW European Shorelines) visiting

sites in the coastal plains of Belgium and The
Netherlands.
The primary objective of the three days of paper
sessions is to presenl regional and thematic re-
views and syntheses of coastal evolution studies
carried out over the past live or so years and to
define the fields and questions that deserve fore-
most attention in future coastal research. The
Organising Committee invites and encourages you!
to contribute to this conference, expecially welco'
ming 25- to 30-minute presentations of wider scope
and d€eper perspective-
For information and registration please contact:

Dr. C- Baeteman, Belgische ceologische Dienst
Jennerstraat 13, 1o4o-Brussel, Belgie
tel.32-2-647.6400

International Symposium on Dynamics of Fluvial
Coastal System and Environmental Changes.

Informalie over dit symposium, dat van 21 tot 24
juni gehouden zal worden in San Benedetto del
Tronto. in llalie. is re r erlrijgen via o.a.
Dr. C. Bisci, Dipartemento Scienze della'[erra,
Universitd degli Studi di Camerino, Viale E. Beti
l/a, I-62032 Crmerino, Italie. Tel. 39-737'40tt27;
Fax: 39-737-40839/,10|i35.

In de periode van l8 tot en met 24 september zal
een Technical Workshop On Till Micromorphologr
worden georganiseerd in Nederland.
Voor meer informatie hierover dien! men contact
op te nemen met:
Dr.J. van der Meer,
Fysisch Ceografisch en Bodemkundig Labo-
ratorium,
Universiteit van Amsterdam
Nieuwe Prinsengracht 130,
1018 VZ Amsterdam,
Fax: 3l-2$5257431,
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Geaccepteerd als lid:

BEER, H. DE - Weiersloop 2, 9401 DZ Assen

tc,
BLOEM, A.C.W. - Oudraadtweg 13,2612 SC
Delft (bg)
DUERMEIJER, Mw. C.E. - Orkaden 59,3524
EG Utre€ht (bg)
EPTING, Dr. M. - p/a Ned. Aardolie Mij. Bv,
Postbus 28000, 9400 HH Assen (g)
MESSEMAECKERS VAN DE GRAAFF, C.A.
- Hugo de Grootslraat 31 A, 2613 VM Delft
(bg)
MEIJER, P.J. - Haarlemmerstraat 60-I, 1058
KC Amsterdam (bg)
PAALMAN, A.C.A. - Yperstraat 172, 2611 SK
Deltt (bg)
RENSVA, C.J. - F. du Perronsrridr .166.2624
NC Delft (bg)

Voorgedragen voo. het lidmaaf schap:

indien binnen 30 dagen na deze publikatie geen
schriftelijke bezrr'aren tegen toelating als lid zijn
binnengekomen bij de Secretaris van het Ge-
nootschap, zullen hieronder genoemden toegela-
ten worden als lid (Art. 3 van de Statuten, Art.
1 van het Algemeen Reglement) -

BERG, A. VAN DEN ' Mendeisohnlaan 46,
9402 RX Assen, werkzaam als tield production
engineer NAM, Assen (g)
PLICHT, Dr.ir. J. VAN DER - Hootd van het
Centrum voor lsotopenondezoek R.U. Gronin-
gen, Nijenborgh 4, 9747 AG Groningen (g)
POTT, P.M. - Roelof Hartstraat 21-IV, 1071

VG Amsterdam, student geologie Vrije Univer"
siteit Amsterdam (bg)
SPIJK, J. VAN - Vlintdreef 20, 9403 JV Assen,
werkzaam als head of instrumentation mainte-
nance NAM, Hoogezand (g)
STOELMAN, M.J. - Emmastraat 3, 2678 EN
De Lier, student Mijnbouwkunde en Petroleum-
winning T.U. Delft (bg)
YAZIR, F. - A. Nimantsstraat 8-D, 307,1 NE
Rotterdam, student georysica T.U. Delil (bg)

Nieuwe adressen:

DEGEN, B.T.A.J. ' Cantaloupenburg 64, 2514 KM
's-Gravenhage
GOOSSENS, Dr. M.A. " Geoconnaissance Con-
sulting, Overstraat 59, 3985 BS Amerongen
HERBER, M.A. - A/S Norske Shell (Exploration
Dept), P.O. Box 40, N-4056 Tananger, Noorwegen
HENDRIKS, F.R.A. - c/o Gold Fields Inc., Per-
sonnel Dept., P.O. Box 3146, Valblum 1783, Zuid
Afrika
HOUTZAGER, M. - Hogewaard 24 B, 2396 AC
Koudekerk a/d Rijn
KEGGE, G. - Shell Exploration and Production
Namibia B.V., P.O. Box 31610, Windhoek, Repu-
blic of Namibia
LIEZENBERG, J.L. - Dr. J. Rontgenlaan 12, 3723
LB Bilthoven
MARTENS, L.J.J. - Cortenbachstraat 3,6171 LS
Stein
NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENI-
GING (NGV), Afdeling Amsterdam -
pla J.E. Z[tb\]rg, secretaris, Van Mourik Broe-
kmanstraat 91-lII. 1065 EV Amsterdam
REE, Drs. Ing. M.H.M. VAN - Simon Bolivars-
traat 31,3573 ZJ Utrecht
ROMEIN, Dr. A.J.T. 'Lutsborgsweg 24, 9752 VW
Haren (Gn)
RUITER, G.W.M. de - Stevinstraat 9'7-E, 2587 EC
's-Gravenhage
SLAGER, J.L - Diamantweg 57, 3817 cH Ame-
rsloora
STAD, Drs. H. - W. van CleeIlaan 755, 2722 -tE
Zoetermeer
STAAL, J.H. - Bahnhofstraat 2, D-6242 Kronberg
i.Ts, Duitsland
STEVENS, Drs. N-B.H. - Harry Hoekstraat 35,
2291 SL Wateringen
TEUNISSEN, R.J.J. - Boerendreef 26, 2970 Schil-
de, Belgie
TIMMERS, J. - P.O. Box 51501, Phoenil, AZ
85076-1501, U.S.A.
VESSEM, Dr. E.J. VAN - 2a Thorney Crescent,
London SW113 TR,
Engeland
VOOCD, Dr. N. DE - Leidseweg 81, 2253 AA
Voorschoten
WIEMER, W.M. - Goudenregensingel 2, 2641 AV
Pijnacker
wlTT, Dr. W.G. - c/o KSEPL, RR/22, Posrbus
143, 22E0 AB Rijswijk



Wijziging tenaamstellingi

De nieuwe naam van de STIBOK{ (Stichting
Bodemkartering) luidti STARING CENTRUM,
instituut voor Onderzoek van het Landelijk
cebied (SC-DLO), Marljkeweg 11/22,6708 PE
Wageningen. Poslbus 125, 0700 AC Wageningen
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EXAMENS

R.U. Utrecht
Doktoraalexamen Georysica
18-01-93 J.G. Ruiter
22-0-3-93 E.J. Mulzert

Dok!oraalexamen Geologie
l8-01-93 F. de Vries

F.H.A. van Weert
15-02-93 R.H. Berg

R.W.M. Peters
22-03-93 C.R. Ahlborn

R,M. Beurskens
G.H,J.M. Blessing
E.H. Jas
R.A. Rikers

PROMOTIES

Op 18 maart 1993 promoveerde aan de R.U.
Utrecht A,A.M. van Hoof op een proefschrift
getiteld: "Geomagnetic polarity trrnsitions of
the Cilhert and Causs Chrons fccorded in mari.
ne marls from sicily".
Promotor was Prof.dr. J.D.A. Zijderveld.

Op 25 maart 1993 promoveerde aan de R.U. Utr-
echt F.P. Neele op een proefschrift getiteld: "Up-
per mantle structure from body-wave coda and
amplitudes".
Promotor was Prof.dr, N.J. Vlaar.

Op 5 april promoveerde aan de T.U. Delft M.A.
Salzmann op een proefschrift getiteld: "Least squa-
res filtering and testing for geodetic navigation
applications."
Promotolen waren Prof.dr.ir. P.J.G. Teun,ssen en
Prof-dr. R.F. Rummel.

Op 13 april 1993 promoveerde aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam L.J. Boorsma op een proef-
schrift getiteld: "Syn-tectonic sedimentation in a
Neogene strike-slip basin (Serrata area,SE Spain)."
Promotor was Prof.dr. W. Schlager.

ESCHER PRIJS VOOR SCRIPTIE

Het Hoofdbestuur van het KNGMG heeft een
prijs ingesteld voor "de beste Afstudeerscriptie".
Deze prijs, de ESCHER-PRIJS bestaat uit een
bedrag van hfl. 500,- en een jaar lidmaatschap van
het Genootschap. Hel Hoofdbestuur heeft een jury
aangesteld om verdere voorwaarden en beoorde-
ling ter hand te nemen. De jury bestaal uil Mw, dr.
E. Kosiers (voorzitier) en de heren drs. W. Nieu-
wenhuis en drs. B. de Smeth.
In een volgende Nieuwsbrief zal een uitgebreider
bericht over de Escher-prijs verschinen. De uitge-
werkte voorwaarden zal de jury bovendien verstu-
ren naar de dekanen van de faculteiten, hoofden
van vakgroepen en studentenverenigingen.
De eerste ESCHER-PRIJS 1993 zal begin 1994
worden uitgereikt.

Namens de jury.

Mw.Dr. E.C. Kosters, voorzitter



Het Permische balletje

The discovery of deep time: Stephen Jay
could wijdt er een hoofdstuk aan in zijn Time's
Arrow, Time's Cycle. Het momen! dat ik zelf
voor het eerst over de rand van de afgrond in
de peilloze diepte van de geologische tijd keek,
is voor mij onverbrekelijk verbonden met het
IOS, het Interuniversitair Onderwijs Sedimento-
logie.

Her IOS was een gezamenlijke onderwijsdct;
viteit van alle Nederlandse aardwetenschappelij'
ke instituten. Zoiets was ook in die tijd, eind
jaren zestig, een zeldzaamheid. Een soort voor-
loper van de onderzoeksschool Sedimentaire
Geologie, maar zonder de pretenties daarvan.
Ik \ eeL niet wie dr initialietnemer. zijr ge-
weest, en waarom het niet meer bestaat, maar
voor de uit heel Nederland samengestroomde
studenten was het een ongelooflijk inspirerende
gebeurtenis. Sedimentaire structuren werden in
Utrecht gedoceerd, sedimentpetrografie aan de
VU en UvA, er \ras een excursie naar Enge-
land. en een afstudeervak deed ik bij Bodenhau-
sen in Leiden. Zodoende kan ik niet zonder
trots zeggen dat ik nog college heb gehad van
legendarische figuren als Kuenen, Pannekoek en
Van Straaten en van mijn beide voorgangers op
de Wageningse leerstoel geologie, Doegjas en

De Jong.
De enige schaduw over het geheel was de

laaiende ruzie tussen twee Utrechtse ribbelkun-
cligen. Waar hcl o!cr glng \\eel ik ljet meer.
maar het zou interessant zijn om nu na twintig
jaar eens na te gaan wat de nuttige opbrengst
van die controverse is geweest. Een aardige
afstudeeropdracht voor een cultureel anthropo-
loog, want de ware geschiedenis van de aardwe-
tenschappen moet nog geschreven worden. En
dan moet hij op grond van zijn bevindingen
meteen maar wat aanbevelingen doen voor het
heden en de toekomst. Misschien helpt het.

Het sedimentpetrografisch practicum bestond
uit het beschrijven van slijpplaatjes van een
serie sedimenten uit de ryreneeen, uit het proe-
fschriftwerk van Peter Nagtegaal. Ook beschrij-
ven moet je lereni probeer maar eens de smaak
van water te omschrijven, hield Tom Roep ons

Op een dag werd mijn aandacht getrokken

door iets wat in geen van de handleidingen terug
te vinden was. In een kwartskorrel in een Permi-
sche zandsteen, ik geloof dat het de Peranera
Formatie was, zat een kleine, met vloeislof gevulde
holte, en daarin zat een piepklein rood balletje. Nu
zijn rode balletjes op zichzelf misschien niet zo
btzonder, maar dit balletje bew66g! Het tolde en

huppelde vrolijk door de vloeistof heen, gestuwd
door de Brownse beweging- Sinds het Perml Twee-
honderdvijftig miljoen jaar lang zwom het in zijn
kleine badkuipje rond, zonder moe te worden,
door niets en niemand gestoord. En eigenlijk na-
tuurlijk nog langer, want waar kwam die kwartskor-
rel vandaan? En wat had die korrel allemaal niet
meegemaakt sinds zijn ontstaan? Losgemaakt uit
het moedergesteente door de verwering, meege-
spoeld tijdens zware regenbuien, en voortgesleept
in eindeloze, misselijk makende turbulenties. Dan
komt er eindelijk rust en ddn pas zijn we in het
Perm. Dan begint een kalm ieven als archietstuk,
onverschiJlig voor nieuwsgier;g langstrekkende
vloeistoffen, en hooguit wat behaaglijker tempera-
turen om zich heen Lrij het dieper wegzinken in het
bekken. De rust wordt wal verstoord door gekraak
en gesteun in de omgeving, het wordt weer koeler,
en tot zijn opluchting wordt de drukkende last van
de bovenburen geleidelijk wat minder. Totdat hij
wordt opgeschrikt door Pete. Nagtegaal's felle
hamerslag, en in een rammelende Landrover met
een handvol lotgenoten naar onbekende bestem-
ming wordt weggevoerd. En al die tijd tolt het rode
balletje rond in zijn kristallijne uterus, zonder zich
ergen\ iers vdn adn le rrekken. Hel angstigqre
moment komt als de k:wartskorrel, in een mist van
waterdruppels, door een met grote snelheid rond'
draaiend zaagblad tot een dun plakje wordt gere-
duceerd. Maar het vloeistofinsluitsel met het rode
balletje wordt net niet geraakt, en het leven gaat
door, ingeklemd tussen twee glasplaatjes.
En dan ineens staan wij oog in oog, het balletje en
ik. Het Perm en de naoorlogse generatie. En ik
heb mij nooit meer los kunnen rukken van die
tascinerende blik in de diepte van de tijd.

Salomon Kroonenberg



A{scheidsrede

Prof.dr.ir. J.C. van Dam, hoogleraar aan de
Faculteit Civjele Techniek T.U. Delft, zal op
woensdag 26 mei 1993 zijn afscheidsrede hou-
den, getiteld: "Hydrologie, grondslag voor water-
en milieubeheer". De lezing vindt plaats in de
Aula van de technische Universiteit, Mekelweg
5 te Delft. Aanvang 15.00 uur.

Afscheid dr. E. Oele.

Op 29 april jl. heeft dr. E.Oele, die tot eind
1992 hoofd van de hootdafdeling Ondiepe On-
dergrond was, de Rijks ceologische Dienst
verlaten. Het afscheid stond in het teken van de
presentatie van recent onderzoek, verricht door
de hoofdafdeling Ondiepe Ondergrond. Tijdens
een druk bezochte afscheidsreceptie kreeg de
heer Oele door de directeur van de Rijks Geo-
logische Dienst, Drs. Chr. Staudt, de versrerse-
len opgespeld behorend bij de Koninkltke On-
derscheiding Officier in de Orde van Oranje
Nassau,

RAAD voor het ZEE-ONDERZOEK

De Raad voor het Zee-onderzoek heeft het 2e
RAz-bericht uitgestuurd, waarin een tussentijd-
se verantwoording van het werk van de Raad
wordt weergegeven.
Exemplaren van dit tweede RAz-bericht kun-
nen worden aangevraagrl bij hcl srcrelariait van
de RAZ,
Mw. mr. M.J. Wijnbergen, KNAW. tel. 020-55
10 700.

European Geologist en European Engineer.

In mijn bijdrage met betrekking tot de European
Federation of G€ologists (EFG) in Nieuwbrief
1993/02 heb ik mij uitsluitend gericht tot de geolo-
gen s.l. Aangezien het KNGMG (nog steeds) een
genootschap pretendeert te zijn voor alle aardwe-
tenschappers in NederlAnd inclusief mijnbouwkun,
dig ingenieurs, is het wellicht nuttig enige woorden
te wijden aan de titel European Engineer (Eur.-
lnc.).

De ontwikkelingen in deze voor ingenieurs lopen
min of meer parallel met die voor de andere aard-
wetenschappers. met dien verstande dat de ontwik-
kelingen bij de ingenieurs reeds verder gevorderd
zijn. Tngenieurs hebben het recht de titel 'Eur.Ing.'
te voeaen wanneer zij een door de FEANI erkende
ingenieursopleiding (met een minimum van 3 colle-
gejaren) hebben voltooid Alsmede een relevante
praktijkenaring van tenminste twee jaar. Het to-
taal van studie en praktijk als ingenieur dient min;
maal zeven jaar te zijn. Er is afgestap! van de kleu
rencod( van de Eur.lng. certificaten waarmee ln
het verleden het verschil in lengte van de acade-
m,sche opleiding werd aangegeven.

In het blad "De Ingenieur" 1992/9 van het KlVl en
aansluitend in een persbericht van 30 okiober 1992

is een en ander verder uiteengezet. Aanvragen
voor de Eur.Ing.-titel dienen te worden gericht tot
de heer A. van de Sande, p/a KIVI, Postbus 3042,1,

2500 CK Den Haag, tel. 070-3919817.

A.B.Phil Westerhol



CENTRIPETAI VERSUS CENTRIFUGAL
GEOLOGICAL FORCES

At the occasion of this spring excursion, cele-
brating the 15th year of existence of the very
succesfull PGK, it is a good time to reflect on
its birth, $owth and present status.
The idea leading to the birth of the PGK dates
back to October 1'7, 1971. An oid note in my
diary allows me to be so precise with this refe-
rence.
Just returned to the Netherlands from an as-

signment in the U.K., where both Freek van
Veen and I had been employed around that
time, we felt that an organisation comparable to
the Exploration Society of Great Britain, albeit
on a smaller scale. could also be beneficial tbr
the Netherlands.
That period was also the time in which the once
forceful centrally organised KNGMG started to
reorient itself. It was the time in which individu-
al groups of geologists united over common
iopics of interest and started to form "circles'
within the KNGMG.
So. Freek and I set out to test the market and
sound interests which investigation culminated
in the formulated proposal at the Genoot-
schapsraadvergadering of the KNGMG of Wed-
nesday 22 February 1978 to start an "oil geologi-
cal circle".
Some furthet preparations were necessary,
including drafting the byelaws, but finally, June
12, 1978 at 16.30, the first meeting of the Oil
geological Circle took place in Shell's KSEPL.
The formula to have meetings once a month at
a fixed place and time proved to be a successful
one, and within a year the PCK was well esta-
blished. It gradually found its own place of
assembly, after having used for some time KSE-
PL's hospitality. lts bye-laws were notarised and
the organisation started to grow in an unprece-
dented way for a circle of a geological associati-
on in the Netherlands. The centritugal forces of
the geological community of those times found
a useful assembly point in the PGK where a
broad terrain of geological disciplines was regu-
larly touched upon by a wide variety of spea,
k(rs. And \o the PCK bloom.Ll: afrer five lears
it organised its first Lustrum-conference focus-
sing on the geologr oi the southeastern North
Sea and the adjacent areas and now, in its fif

teenth year of existance it is co-host of AAPG'S
regional meeting in autumn 1993, again in the
Congresgebouw in The Hague which was also the
site in which PGK'S first conference took place.
A concept has borne fruit, and another concept
starts to germinate. The period of centrifugal geo-
logical forces appears to be in need of replacem-
ents by centripetal geological forces. In other word:
after the discontinuation to organise common
events by the central organisation of KNGMG it
now apparently is time for various circles with
related interests to join forces and to organise
parallel events. This process is already taking place
some time between the Afdeling-Noord of the
KNGMG and the PGK who regllarly exchange
speakers, ideas and topics. With beneficial results
for both groups.
It is therefore gratirying to see that the Sedimento-
logische lcing has joined in this effort and has
featured in the coo.dination and organisation of
this excursion.
Having said all this I like to conclude *ith the
observation that good ideas bear good fruit and on
behalf of the Afdeling-Noord of the KNGMG I
wish the PGK for the coming five years a very
succesful fourth lustrum.

T.J.A. Reijers

(Bovenstaande speech werd uitgesproken geduren-
de het diner ter gelegenheid van de viering van het
derde lustrum van de PKG)



Een opmerkelijk boek: Die tiefe Unterkreide
im Vechte-Dinkel Gebiet

Sedert Staring is de aanwezigheid bekend van
fossielrijke Onder-KJijt zandsteen nabij het
Twentse dorp Lossea, Dit gesteente, waaraan
onder meer Vogel, Wolleman en Van VoorF
huijsen aandacht hebben gegeven is thans goed
ontsloten in het Staringmonument midden in
het dorp.
Wij danken dit geologisch natuurmonument aan
het initiatief en de begeleiding van de heer
W.F.Anderson. Hij heeft de Losserse jeugd
weten te bewegen tot medewerking. de ontslui-
ting is geheel en al met handkracht tot stand
gekomen. De gemeente en de NAM deden het
hunne en door d€ gevolgde werk-\ ,ijze is de .ijke
fossielinhoud van het gesteente uitstekend ver-
r!meld. De alduq gevormd( (.'Llc\'rie i\ gee\To-
seerd in het souterrain van het gemeentehuis
ter plaalse.
In 1961 publiceerde Kemper zijn ee.ste bijdrage
tot de kennis van het Onder-Krijt in dit gebied.
Zeer surcesvol was ztn Geologischer Fiihrer
waarvan de vijfde en laatste druk in 1976 het
licht zag. Het $,as wederom de heer Anderson
met de Stichting Staringmonument te Losser,
waarvan hij de ziel is. die in februari van dit
jaar de uitgave realiseerde van een boekwerk
van de hand van Kemper, waarin uitsluitend het
onder'Krijt tussen Dinkel en Vecht, aismede de
fossielen daarin, worden hehandeld. Dit werk,
getiteld "Die tief! Unterkreide im Vechte"Din-
kel cebiet", is niet in de handel.
Na enkele inleidende hoofdstukken komen stra-
tigrafie. sedimentologie en paleontologie van
het Berriasien. Valanginirn. Hauterivien en

Barremien aan de orde. Ontsluitingen en verza-
meLingen worden besproken. Hierin presenteert
de kenner bij uitstek Kemper ons het state-of-
the-art overzioht. Slechts in enkele aspecten
waren een iets afuijkende mening te overwegen.
Het lijkt mogelijk, dat niet alleen locaal hoogge-
legen Trias, maar ook naburige Carboonhorsten
de oorsprong vormen van het klastisch sediment
uit het onderste Krijt. Ook schijnt mij glacio-
eustasie niet de meest voor de hand liggende
verklaring voor zeespiegelwisselingen in de laal-
stgenoemde tijden, gezien de geringe omvang
van ijskappen destijds. ln een appendix be'

spreekt J.van der Burgh de fossiele flora uit de
Losserse zandsteen. Deze met 20 albeeldingen en
4 tabellen geillustreerde tekst beslaat 95 pagina's.
Het grootste gedeelte van het boek echter wordt
ingenomen door 133 pagina's platen met toelich-
ting, voornamelijk van fossielen. Uiteraard worden
de fossiele flora en fauna voluit afgebeeld. De
meeste afbeeldingen overigens behelzen ammo-
nieten uit het gebied zelf; maar ook van meer
oostelijke herkomst. De prachtige omslagfoto van
het royaal uitgevoerde werk toont zo een ammo-
niet.
Deze waardevolle en ongewone publikatie verdient
in handen re komen van een ieder die zich diep-
gnand interesseert voor het onderste Krijt in het
oostelijk grensgebied. Auteur, Stichting Staringmo-
nument en de heer Anderson komt hulde toe voor
de totstandkoming van dit werk.

G.J.Boekschoten

(Nadere informatie lee le dat deze uitgave a rai-
son van F50.' te verkrijgen is via de heer W.G.
Goorhuis. Gemeentehuis te Losser. lel. 05423"
71144)
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--(advertentie)--

Het adviesburcau voor Geofysica en Geologic is cen onafhan-kelijk advicsbureau en biedt een compl€et
pakket geofysischc methoden voor de divcrsc ondcrzocken. Tevens vcrhuurt en verkoopt A.G.G.
geofldsche instrumcntcn cn software.

INSTRUMENTEN
EN SOFTWARE

MILIEU

BOORGATMETINGEN

GEOLOGISCH BODEM
ONDERZOEK

ARCHEOLOGIE

CIVIELE PROJECTEN

THERMOGRAFIE

- Vertegcnwoordiger van ABEM & GEOMCS; Verhuur van alle
instrumcrtcn uit de ABEM rental pool en Geonic\ EM31/34/A

- l-ocitie van de verwiling en monitoring van het
geleidingsvermogen rondom een iuilstort.

- Weerstand- cn gamma logging in boorgatcn rnct ccn PVC
cas'.g.

- ZaDd- cn grindwinning, grondwater, geuloptullingen enz.

- Veldw$k rnct divcrsc methoden.

- Landslidcs, bodemonderzoek bouwlocaties.

- Iniiarood opnamen maken voor de opspodng van
(warmlc)tekkascs.

Adviesbureau Geofysica Geologie
Dr. D.T. Biewinga

Johannes Vermeerplantsoen 45
2251 GS Voonchoten, Holland
T el.U 1-616'7 9 6, Fax.07i-615933
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KOMENDE ACIIVITEITEN

3 juni

23 juni

28 jluni/
l Julr

5-9juli

15 sept.

19 . 26 sept.

/ OKI,

17 - 20 okt.

t / nov,

26 nov,

15 dec.

IGCP-bijeenkomst werkgroepen Project 274 Nederland en Belgi€.

PGK - lezing door Dr. Peter vail (zie p.3 van deze Nbr.).

Intern. Con$es Pithecanthropus Centennial in Leiden
(zie p.6 Nbr.92110),

5th. International Conference on Fluvial Sedimentolog/, Brisbane (zie p.4
van deze Nbr.).

PGK - lezing door Drs. B.M. Schroot (RGD).

8e cAEcs-meeting in Budapest (zie p. 12 Nbr, 93/01).

PGK - lezing door D. Bnd (GAPS).

AAPG conferentie in Den Haag (zie p. 3 van deze Nbr.).

PGK - lezing door H. Frikken (NAM).

Stichting Geologisch lnstituut Amsterdam: 1e lustrumviering (zie p. 11 Nbr.
e3 /03).

PGK - lezing door W.H. Nieuwenhuis (TU Delft)-

Sluitings-

1993 /06
1993 /07
1993/08
t993 /09
t993 /10

en verschijningsdata:

10/6 rcsp.24/6
27 /8 resp. 1.0/9

30/9 resp. 14/10
4/11 resp. 18/11
2/12 rcsp. 16lt2
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