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- CONTACTCOMMISSI!

De Conlactconnnsie vestigt e. nos ee de aandacht
op dat zijn secrelaris, dr. J, Weeda, Kapelweg 1, Den
Haag, altijd beEid is zijn b€middeling r€ letlenen bij

PERSONALIA

vaarserragen taor het lidwatshdp:

indien binncn 30 dasen na deze publikatie eeen
schnltelijke bczmten tqen toelating als lid zijn
binnengekomen b! dc sccrelrris van hetCenootscnap.
zulen hieronder scnoemden toeselalen worden als lid
(An.3 van de Staluien. Art. I vm hei Alsemeen

5

8

cENOOTSCII,{?SNIEIIWS

DILFSTOFKUNDIGF KRINC

De Deltstoftundiee King organhecrt op donderdag
24 novenber zijn jaarvcrgadcrins in de socidtcit de
lvitte tc \ Gravenhage. !r bestaat gelelenheid een
naaltijd var erstensoep cn wijn t€ sebruiken. D4,
A.J, Booder ISFM) zal een lezinghouden over "Ceo-

IRUIN, C.M. DE E.T.O., (afrer 444, l@ktade 80,
Den llaas, student nijnbouwkunde T.H. Dclft (bg)

CORDOVA GAYTAN. C,H.f. Koornmarkr 1. Delft,
stldent hijnbouwkunde T.H. D€lft (bs)

CEER, M, Sc. C, VAN DE - c/o Departnrent oi
Ceoslapny, University of T6mmia, Bor 252C,
G.l.o. Hobart. Tasnani!, Austulrio, 7001,seonor
lholooe/palynoloos Univesily of T6nania,

PRONK, J.w, Emmdam 1. Sa$enlreim, slud€nt
seologie R.U. lejden {bB)

RAA, M.C. TEN - Jm lan Houtkade 30 A, Leiden,
sluden! Ceologie R,U, Leiden (bg)

SIAUW, R.l-S. vm fia$eltlaan 12, Delft, sludent
m.jnbouwkunde T.H. Delit (bg)

SONCK, E.LM. Beryws 26? B. Rotrerdanr. sludent
mijnbouwkunde T.H. Delft (bg)

ADOLfS, Ir. W.L abenstraat 155, Amsterdan G)
aATttrS, Dr. D.,^.J. l,uis Davidstraat 669, Den

l{aas G)
CARTIER VAN DISSEL, IT. T. P.O, Box 426,

Kalulushi, Zanbia (g)

DUIM, S,R. Rol,nd Holstlad 224 D. Delft (bg)

DUYVERMAN, Dr. tt.J. - c/o UND?, P.O, Box
9182, Dares Saraam, Tanzeia (s)

IIISCHIR, Drs. M.M. De Cdpentierlaan 23, HaaF

FRAN(S, Dr. G.D. c/o Shell Mijnbou$ N.v., LO.
gox 2634, Jakatu, tndonesie G)

CUIT, F.A. Wapsefleenstrut 1i4, Den Haas (bs)
JONG, LB. DE p/a Heefrrddsingel 235. Rori€rda'n
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LANGE, G. DE - Croenfi.zeurachr 13, triden (bE)

MAKII- G,ll, RustenburscrdwaBslrmt ?45,

MASCINI, Ir, A-C.M. - p/! D,rv. heclfrict, Busken
Huehtaat 3s, Haz{swoude (tujrdijlt) {s)

POLL CK. D^. H.R- Riekelaan lE, Uiivlusl,

ROBERTI, Dtr. (.J. - c/o SheI Conpmjes of
Indonesia, P.O. Box 2534, Jakdta, lndonesie G)

SINIONS, Irg ]h,\t. Brr8, Baken(rlat 13, $'inkel
G)

SI L-IJTS. M.j. LL.M. Burg. R€jserl6rt 69, tJtrcchl
(bc)

TIMMERS, h, J. 1445 ftnlledown Drjve, Sandy.
Ulan 84070, U.S.A. (e)

VOR, Drs. Il,A, DFI Gcbr. de Muplanhoen 12,

WART, Drs. R. VAN DFR - lan van Goy€nslrmt ?8,

Lidmaat schap b eain lis.l :

AILMANS, lng. F.C. - Ritntgenlaan 7, ?ijnacke,

!!,UND!RMAN, Drs. W,l, 128 ludnjuck
Cres.lt, Duiy. A.C,T, 2511, Auillaua G)

BEURSKDNS, lr- A.J.M. - c/o minos. Minc, l.O.
Box 93, Sh.bdi, Rhod€sia (s)

BllJER, Ir. J,A.M. laFenlres 57, Mh.er (!.) G)
ILESS, D!, M.t.M. Mclgelsweg 3, Hcdlen-welr€.

G)
8LOM, L. J.C. vAN KaifebcrCs*€g 21, tGrknde'

BRILT, J. - Kievirstnat I, Kanpen (bg)

BLTNINGH, li. Verwe{d,tk 30 A, Delit Og)
|DNNELL, l!, ]W. Bois d Ansy 2?2,4580 Aubel.

Bdgle G)
FUCHTER, Dr- J.iI-G. - P,O. Box 67573, Dryansron,

TEnsvaal, zuid Alrita G)
MICHEL, Dr, M.lh. Gmaf wilen dc Rijkolaln 35,

MILSON, Dr, J.S. c/o Crophysics Dcpa.tncni,
lnpernl CoU€ge of Scien@ nd T.chnolqy,
Londc! S,\r. 7, Elgeland {8)

R!K(ERS, ln-q. A.A. - Keiko€lenwe8 5? A,
Nieu*enlragcn (L.) G)

ROMIIN. Drs. A.J.T- - Huigenbos 720, Amsrer.lam'

SCHREUDIR, D$. G,A,N,H. Chall, dc DoDrbo!-
laan 82, Rott€rdan C)

WA,4RD, Prof,Dr. D. DE - c/o Syracusc Unive^ily,
Depari,ncnl oi G€oLogy, Syracusc, N,Y, 13210,
rt.s_A. (8)

lrlEYER, Drs- H-C.C.!, vorie ad.6: Casier O.N.U.,
Rabat, Cnelah, [tarokko G)

ROSMALEN, H.C. VAN yoig adtcir Ceinlvijk 66,
Anrle an-BijlncrnDq(be).

GEOLOGII] IN NIEUW ZHILAND

De nederlander Abel Tasnan onldckl. Nieuv Z*lard
in 1642 .n nocmde hel Shtcnland, D€ nan Nicuw
Zeeland vescneen pus ldtcr op ee! in Anstcrdim
eedruktc kaarr. Or "Llurocentnch" dc.kcn bejn-
vloedl onze seschiedkundise opvailing€n. Het lnnd
$zs nliuurlijk al zon duiend jaar erder doorrit
polyn€si{rs onrdctt- Tasnd's onrdckking zou daa!
bcter "herontdekkng ' klnnen woldcn genoend, H€l
duurde tol 1769 vootdal devolccndc culopelan kwan
opdrgen. Dal Ms Kapitein Cook, Was Tnsnar'!
int€rese in Nicu{ Zaland louter connerciecl, de
belangstellin8 van d€ ergElscn ws v€el rnimer. zo had
cook lwcc geleerden en ccn kunnenlar aan boord.
Hcrnicusde belangstelling lan nedellan&c zijde kv.d
pas aan het elnde v,n de vorige eeuw. toen een kleinc
soep n€derlandse €nrigrantm zich nier veslisde- De

Srotc Colf cnie€nlen kvan, zolh hekend, ps na de
laalrle sereldoorlog. Onder hen bcrondcn zich tot nu
toe dric g€olog€n (dc ncderlandse gcoloeen die hier
djdelijk voor naatschlppijen kMnlen, laten we even
builen bcschouNind, Ua correspondentis nu de eni&
overseblercn nedcrl,nds Seolooe-
G€ologic hs €d van dc cerste *erenschappd die in
Nicuv Zeeland bco.fcnd werd. De ecrlte seoloog, de

oostenrilkq Ferdlnand von Hochstrtcr, ariveerd. in
1859 in Nieuw Zecland als lid vln do Novdia erpcdi-
de. Op vdzoek van de rcscring bleef hij acnter €n
rerichnc }jr|enngiwok tot het eindc van dar jdr.
Als s€volg van ,jn sucesvol wuk s.iden na )a-
divese provinciale seologen benoedd, die zicn vo.
met dc cxploratie van steenkool bczi8helden. De
Gcologiql Suvey of Ncs ilealand wrd reeds ir 1865

H€dcn tcn dageishet orcr*o€p€le.d wetenrchappclijk
orelan de Royal Sociely of Nca Zeaiard. Een
ondeJaidelinE hiervlr, de Narional Comnjtiec for
C€otogiql Sciener houdt zicn net de Mdw.t!n-
sch4p€n bets. Er is echter ook ccn Ceoloeiel
Socicty of Ner.Zeahnd (€quimlenl van hel KNCMG).
Er n nu algesproken dat de Nalional Connittee zjch
ne! buitenlandse coDtacten zal beiocicn, lerwijl
intelnc rangclesenhed.n het lenein van de Ceological

De aad$ltenschappcn in oErhcittlwibard Ellen
hoofdakelijt onder hct Depdine.l oi ScienMc and
Industrlll Rsedch. Hct zijn de afdelin8En c.ological
Suvey! OccmosraDhjc hstitule, Goophysi6 Division,
en Soil Buqu. Ook kan nog genocmd mrtbn het



Iiiliture o Nr,l"r S(Fn(.r, waamdioretrR! 
'eouderdonrbepalin8€n wor.len uilgevocrd.

D. Ceolosiel Suvcy i, onderveldceld i! districrskm
roren en specialisrtuche afdelinSen. De diltriclskdto
ren /ii1 o\e fc ldnd veFprerd. De 5p.ciati'r^.1.e
afd.linsel njn, op idn n", h her hootJ\\wrr'er in
Low0r Hurr gFhubesr. De sp<cialisrR(hc rfdelrnBen
2ijn nicre en mlcreprleonrologie, econonische s€c
logip, peirologje. in$nieuagcologic. cn pelroleumgf G
logic. H€t Scdimentalion Laboratoiy wad Uw rappor
reur wertz&m ir. is vcrbond.n aan her geologith
inrtituul %n de I niverqly of Crntcrbury in Chrbl
church. Nauwere samenwelting lusen wetenschap
petiil. ove-ferd in\relincen cn un'vctsuclcr rord
van hogerhand gesrinulecrd.
Retrr .bl( h"bhn ,!l Dc!tre rlh€id\velden vuo.
Alogen bij dc oaelheid seopend, !.n gloep noudr

' b./iE mer LndlU.nficrtic, hydrolug. en hel
onJe /oel v. ' ero\ip De/e goLI konr o.dc- lr"l
Mrnnr'J o' wor(.. Fen Jndcre gloep h \er(/cd1.
voor hc Deorldenr of forciry, cn toudt nch b./is
ret Beohydrolosic. DiI onvrt momcnlecl net ondcr
zoct naai de invloeden un h€t kappen vln bonen op
de €rosic. Dc basis voor dit ondcrz@k vornr @r
l.ngduris. precic{ mrpn €n de Mterhuilloudrns rh
opEngCrbied€n. Dan b cr nos een geuloos Nerl/aJn'
dls $c on$hrpp.Ujr advi.cJ! roor dc Nrrionrl Part
Authorir], oa koml ondcr hcr Dcpsrm.nl of Lrnd.
antl Survej. Al oer npuse gcbieJ.n kun.r qrn
gcvlt \orden onder de nocm{hn nrilieu.geologie.
rr zijl ( u'nq'irp.ren ..r NiL!q Z.clxnd /op ee'
l.rroLrs,.n ldllopr'. Jlk h(cft ccn goolor.qcr
subtu!rlre r. In 'e alEe nedr hrrlrn zrl ..1 'dT,Lt1
conpleet aardwctcns.hxpsprogrlmnB, b€ha1ye d.
Univeai'\ ol w" kdto 'n HJmrllon, dr. zi\F bijn-
uilsluitend op bodcnknnde, hydroloie en twarlai
rcdimpnlolocir conrcntJcefl. lrhJr elIr seolophlnc
!ublaculrerl hrprl dc ncisins zrch op brpraldc asne(rer.
tc spcciali$ren. Dir hanst rooril .f van de slnetutel
F vrn dc q.J. Binncn h(l bcsrck v.n di' rJppu'.

..rncn \rcrlrr\ de g^,le lijnen vln dczc rpc.iJnrrie\
rllsesc!.1 \ordcl. I nr!e^riy l AucU!fd .cdr. e-
tologie, paleontolosic, 

'mricne 
geologie en seophysica

!'ruc, r.lc Ce.logip pr r.Lolocic /spcc' l opl.i,'lie-
len)i Vicloria Univeaity. Wellington; vulcuologie
rcirclh 'nolose c' crru-b. rcn.\LnleJ. ri,_o
Irl.oi oloEic, pi nrJlvgic. !(olog.c vin A.rrr.'.cd
Uri\e \itJ of .anr'rb.r4, c\ir!rcl'L1h 5cLl,riciro o
gir, struchuele geolosie, insenleuseeolotiei University
ol Oraeo. Dunedin: p€lrclogie en miieralosie (nel
nrdrut op lagc mctamorlosc cn uhr.basnche sesten
r€n), sedincnr pcrrosrafi c, m.sozohclr bioslraliSBfie.
l:ntele iren geteden warcn cr lccl acivilcal€n dp her
gebied der crl\c\plorarp \l,rr de mc.{e cnsmral
schappijen hebb€n zich n! ieruSSctrokte!. Door dc

rnrcrr.uonrl. "nerFHirr. 4jn J rt'vr'cicF vcl

schovcn nad her Cebied der brlndslofvoorzienins
Nieuw Zecland hccft srotc stccnkoolrese(cs. Dez.
.ln Felvr rPr'." d 'n h l B4vcr-(ru cl Old.l
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Tertiair, Dc ovelheid is begonnen net een hernieuwd
inlc.sief explolatie- en invenralnaieprosr.mna,
Nieuw Z€cland heelt stechh ddn produceEnd aildolic.
vcld, &!uri, wslr [cnrc olie en aedeas worden
gewonncn. ln de laahte jden heeft de explolatie zich
geconccnt.crd op hct co.tinenlale plat. Tot nu toc i3
Edn sroor a.rdgasveld ontdekt, hel Mani-veld. Op hci
oeenblik b nog sin offshote ng, de P€ruod, w€rkaan
in Ni€nw Z.elands wtcrcn.
Nicuw Zeland ndkt op dit nonent ccn m@ilijle
econonbchc p.riode door. De wrKocheid is lrooS
en de inilatic it z.|l3 tot 20 pro@nt opgelopen.
Daron zijn Beolos.nblnen nomenteel zee' scnus.
De ovclheid heeft h.l aannenen van nicuwe slrilcdcn
slopgezet, Ook aan de univesileiten zrln nromenlccl
seen hcaturca, Gcldcn voor wetenschappelijk otrdcF
zoek zijn ltcrk beluoi, 26 zefs dat er seen z.g,
posido.ior.l fellowsllips mccr beschikbaar zljn aan dc
univedtciten. Mdar .en andere nogelijkncid on cen
or twee ja in Ni.uw Zeeland te komen {€ikcn
schijnt no8 tc b$taN, Dit is e€n z.s. rescarcll
re[o*rhjprin dc National Raearch Adanory Colncil,
lnlichtin8cn kunncn wordd inCeponne. by hci Dc-
pa.(ment oa scicnrilic and Indushial Research in

Het is .i.I €envoldig om a. te scren op welkc
sebieden gocdc kansen voor banen zllen hestaan als
de econontc zich Neer }e$teld heeft. Vedoedelijk
niUeu-gcologic, nicropaleo.tologie (incl, palynolo

sie) en ingcnicusgeologle.
In dil kort lcshE heh ik sl€chts in srote lijnetr dc

seologische uotivitcjtcn in Nieuw Zeelan.l kunnen
aangcvcn, Maar ik ben gaarne bereid om vcrdcrc vr.gcn
qn KNGMG lcdcn ic bca.ti{oorden.

Gerit J- van der Lineen

GLOLOCISCII IN UIJNBOIAVKUNDI(; NIl]tTWS

PERSONEN

Ir. H.M. !ocs, bclast net een ond€rwijsopdracht in dc
vakgloe!' Ftroleumwinnins van de afdeling der Mijn-
louwtrnde te Delfr h.eft zijn qeikzunheden aldaar
op 3l augustus 1975 bcaindi8d.

Dr. J. Crlnb€rg, hootd van her laborarorjun voor
gcsl€cntcmcchnica van dc rfdcli.c dcr Mijnbor**un-
de van de Tcclrnische Hose*hoolte Delft is op 30juni
| 976 net pensioen 8€e!an.

Dr. J.ll..t. T€lMndt is benoend toi Iector in de

fysische seogla,ie bij de Rrjksunive^i1eit 1e Utrecht.
Dr. Tc^lirdt was sirds 1973 hoofd van dc afdcling
Milicu{ndcrzock van dc Deliadicnsl (Rijksmleainit)



Prof.ir, H,J, de Wljs heeft het yoorzitte$chap vm de

Werkgroe? Ofshore Techniet (W.O.T.) op zich eenc

PROMOTTE

Op 20 septenber 1976 promoveeide aan de Rijl(}
univesileil le Utrecit {ie heer Th. E. Wons op een
proefschrift setireld: Tcrtidy slraugraphy and nlcro-
pabonrology of the cuiana Basin. A1s pJomotor trad
op prof.dr. C.W. Drooser. gel proefschJiit kMn tol
stand onder leidinc van dr. P. Marl$ en zaL v*schijnen
in de Mededelinsen van de Ceolo8isch Mijnbouwtun-
dige Dic.st van Surinane. Dr. Wons is werkzaan bij

N_c_M.S.O,

Op woensdag 27 oktober 19?6 orsanncerde de Nedcr
hndscne Ceolosis.h-lrtijnbouwkundige Sludenten O.
Canisalie had jadlijksc cor8r$. Hel consres vond dit
jad plaats !e Deln, n.l. op hel Cebouw voor Mijn
houwkunde, Mijnbouwstrlal 20 1e Delft.

Het programna voor deze das was als volgt samense

10.00-10.30 Aankonst op hct Oebouw voor Mijn-
bourkunde

10.30-11,30 Opening door Dekaan Afdelins Mijn
boDwkunde Lezing Dr. L. Westra
(Amsterdan)
''Pre*nbnu'nscolosie"

11.30-12.30 Lezins Drs. M.J.R. Wofiel (Utrech0
''De relevanlie van de ouderdon van de

ONTIIT K KE LING E NERGIE I/ERBR UIK

Lezing D,G, ?rice B,Sc, (Derl)
''Mining and engineering geology

Lzing Ir. P. Hagenan (Lelde!)
''C€oloeie en ruinteiijke ordening van

(ondeend aan hoofdsrnk V)

Tot 1973 bedroeE de semiddeide jaarlijkse c1oei van

net btale energieverbiuik ruin 8,7%- Hierin kwan in
1974 eon duldelrjte onnekeer. I. dar jaar daaldc het
verbruik nl. mn 64,4 niljocn ioi 63,8 miljoen ion
olic{quivalent (t.o.c.), dat is net onseveer 11,. D€ze
rende zetle zich in 19?5 vooit, Het verbruik daalde
roen verdd to! 62,3 miijoen t.o.e., *elk cijfer 3,3%
beneden het niveau vdn 19?3list,
Aan deze da[ng lagen drie factoren ten eronddig. ln
de eeste plaah speelde de inzlnKng En de conju.c
tuur een rol. Dadnast uiteraard de z*r sterk€
prijssrljging van en*Cie, die echter niet pdaUel v€rlie{
bij alle energiedlagea, Voorts kwlm overisens sle(
voor een beschelden deel het effecr crbij aan het in
eang gedtte enersie hespdnesbeleid van de overheid.
Tot en nel 19t3 kwn de verhoudin€ tu$en de Croei
van het energieverbiulk en die En het bluto nationaal
prodnkt (!NP) nt op @. 1,8 (dil is d€ z.s. eldticiteir).
Sindsdien is deze verhoudins &nnerkelijk Eedaald, nl.
to1 I .5. Aangenonen mg rvorden dat deze lngelreden
daling zich zal voortzetten. Voor de periode loi 1985
wordt g€streeld nad een rrondnatise jaarlijkse eroei
van het BNP van ca. 3+%, Bij een verond€rsteld€
elasticiteil van de sJoei van het en€igleverbruik van ca.

1.3 zou dan voor 1985 €er d€rsieverbruik Eslheren
var 99,9 miljoen t.o.e- Door toepasing qn beleide
n@tuegelen ter aftemnins van de sroei en bezuini
sins/bespariq op het verduik van enelgiedr.Eers
wordt yoor 1980 en 1985 een energieverbruik van
79,4 resp. 91,2 miljoen t,o,€. v€rwachl; wardoor deze

elasdciieit admerkelijk kar dalen nl. 1ot iets n€er .lan
I in 1985.
Geniddelde jaarlijkse eroei van het lotaLe energiever
bruik in procenrer: 19?3 1980: 3,0; 1973-1985: 2,9;
1980-1985r 2,8t1975'1980: 5,0;19?5-1985: 3,9.a
Uit deze cijf{s blijki duidetjk de invloed Fn
conjunctuel€ venoop in de afgelopen twee jd€n op
het verbtuilr van energle. Verwacnl wordt dat de in
deze jaren ins€lrcden dalins {eer zal onslaan n e€n,

zij het Elatief beperkte, siijging.
Eet aand*l van Eas in onze naatschappij. datin 1975
ca. 58% bedroeg, zaL ner verwachtina dalen nau ca.

38% in 1985 op basis van d€ huidise uitgangspunten,
ten wt nindcre dalins n nogeljk in geml yan

ni€uwer€ inzichlen ontrent erdgavaenes. Voor een

belanCijk del zal dii worden e€compens€erd door een

absolute en rehrieve roemn€ mn het olieveibiuik
(van ca. 38% in 19?5 laar q- 547. in 1985)-
Verm€ld€nsMard n ook de verwaclte relatief sterte
stijsins van net kolenendeei van ninder dan 4% in
19?5 tot bijna 77, in 1985,
In i985 zal €, 20% van hei energieverbruik steunen
op inpolt, terwijl Ncdcrland in 19t5 nog nello

voor het subductie

12.3G14.00
14.0tr15,00

15.00-15.15
1s.15-16.15

16.3|}18.30 aoEel in C,f6 "Het Noorden", Noold-
einde 4, Delir

ECONOMISCHE ZAI'EN 19?7

Aan de samenvatins mr de Menorie van toelichring
op de BegrotiDg En het Ministerie van Econonische
Zaken aoor 1911 ziF de hiena volgendc srukke!
onileend. die belrel&ing bebb€n op energie en nijn-



OPSPOR]NG EN WINNINC YAN DELFSTOFFEN
iontleend aan hoofstuk \l

D€ tolde Nederlandse gaeesefles zijn de lla$le jarcn

nier gerlonken, Dit i, de ylucht vd d€ huidige
exploratie activiteiten, in het bijzonder mn di€ op ne1

continent4l pla1. Dit helekeni, d!t, gezien de huidige
produklie vooi binnenlands verbruik en vooi de

export, de holizon van de uitputtjng vooralsnog steeds
eni"Jzins vooruit geschoyen km worden. Hoe l3nE da1

bij een seleid€lijke selectieve enwndins van hel EA.
voongezel b€spariqsbeleid en het in de toetonn
anopen rin de erpor(onrracren vol re houden zt
zijn, Elt natuuilij* noeilijk te kggen,
Brlt ol D.U'ofier Bv heef rl apr I lo 5 b! Cedepu-
rcerde 5 dren var C-on nger e. var Drentfe i 

'8edF1.en .anvrrSe on corcecsie. orde- de benarilS ven.
1 , voor de onLsinlinE mn laLrn- e1 Tglerun.

zouten. De addezen van b€ide coleses njn inmiddelr
ontvdngen. De verdere behddelins van de aanuage
binnen her appdrdl van de cenuale o\erheid vrdL
8e..L8f voo(8rng Bij her nemen van d. be{l,3inc z4
uiterdd het welkgelegenheidJaspeci een belangrijke

De Vfli{er Loop' eel mpporrase van de(onn$n
Aanwendi.Cshogelijkheden Nederlandse Steenkool jn

de loop van l9?7 t€ kunnen tegenoet zien.

KOLEN
(onileend aan hoofdstuk V)

De lo{pr s \,n de np{rc ruropese.re.nloen tier L
.re1 op eei niv&L dd. rr. ol n"uwtijE. de colrLr
rentie mer \roolotie drr Ldn. De drardoor skcnerende

afzet deed de voorrade! van de Euopese sleenkolen
nijnindr{r.< lorsrotehooCr.croenn Ien [ader !oo.
nar.olJle rehmdleg.len &n de nepnkoolindu.r.F
En de EEclanden blijn noodzakelijl.
\oo- . "erkool Li ardere produrre8"bFde '. $dr_
hct undeel van h€1 dbeidsloon i. de tosrprijs
- nzienlijt *leiner is dan vd d€ Wcsr-Europese kolon,

.d. d. ldce s oolohep j. scer \dndtup. Inreceldeel
de .oncurenriepo..rie ten opzichre van tfGtoler.

De rar(rpr'/er !oor dcrde ldndcr (olcl orr$lleler
.ch /odanis, drr h(. voor e<n d.. Nederland,e
elettricfteitsbedrijven, drt oyer een moderne, efiicien
te kolen/olieinstalLatie beschikt, aanftkkelijk weid
d"/p kole ' op gore e .clr,l re erdn eeb-diker Her
verbnik van I(o1€. voor de elekiricit€irsopEkking zal
nede dalrdoor in 19t6 het s-voudige kunnen bedra
gen van de jaren 1974 en 1975: €. ?50.000 ron-
Dp rorale Ircrloier!ooarden oedrdeen nr 42 nil
joen ton, heigeen jaelijks een finmcl€le lasi het zich
brensr van ca, 500 miljoen r.e. Med€ in het lichl vdn
d!/e orrqr*eli rg h.e"r de l"rope"e r o nmilee dr
drenne mel 41 vooarDl e komen on de .oTnur,u-
.dnc Danr.erins.,.eelis re oeLpkkinC roL !ote\
tol€n, die lot 19?8 loopt, re verleneen rot 1985.
De ,7e \dn toler s de huDb anJ,e.tol nrbtr'eero.
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zich in 1974€n 1975 op een niveau B! 150.000 td/j.
Ook in i976 al nch hel verbruik op dit nivsu

De huidige nogal afEchtcnde houdinS op de steen-
kolenmrkt vornt een belenneiins voor inEsr€rinsen
in deze sector. D€ze houding Mrdt nede bepaald
door de Eees voor milieupioblemen, die zowl bij de
winning als bij het SBbrui* van sleenkool kum€n

Thans mrd! de mogelijke versrotins vm hel steen-
kookebruik in de Nederl@dse enereievoopiening be-
zier De resdtaten vm deze srudie zulle! &n de
(2ner woiden ft degedeeld.

BOEKBESIREKINGIN

Atlas of bndforns (2nd ed,), by H.A, Cutra!,lh. S.

Justus. E.L, Peidew and M.B. Prorh€ro. 140 blz.
,onr wiley & Sons Inc., N€w York, 19t4. Prijs ! 6-05.

Deze a as lilgegeven als een ringbDd vd so€d
hdteerbad format - beyat frai instrukti€-mteriaal
voor her t€studefn vd de sanenhdg tusen g€olo-
gische sllukturen, exogen€ proc$er en de loposrafie
am nel ardoppenlak, en n b€doeld voor hei onder-
wijs ad de militaire opleidin$instituten en un|ersi
teiten. De getoonde l<adtfragnenter vd innoofdaak
noordanerikams sebieden zijn &ngehld met luch!
foto's (veel steroparen), tefestrische en ruimte-
foto\, en soru n€t seologsche l{dtjcs €n profielen.
VerkLrend. onders.hrifter vornen bij dil geheel de
som Mt sunniere loe[cndngi inc]denieel *ordt
nadere idformiie verstrekt in de vorn van sl2oderlrj-
ke tekten, llgulen en eer enkel blokdiasram. In de

batsle twee hoofdstuk*en wardt aandacni besteed e
het manopp€fllak €n de submariene topografie.
Het inveien vm *n seforeerde indeiing in hoofd-
stukk€n en subhoofden vorht een emstiS bezsad
voor pnktisch eEbruik bij {erkcolte8es. Aevanteliik
is loor de eesle hooldstukken de ccolosische srruk-
ruu als gebrekkig gehanteerd€ leidJaad gekozen, war-
nd wordt overgestapt op een indeling rdr erogene
pro@sen en bijbehorende vorngezelschppen, M&r
Eezien de subhoold€n zijn d€ auteus het spoor al
bijster als in hoofdstuk I Honzontal Slrata d€

ondenerdelins vokti a) The Colorado ?lateau,
b) Slructural G€oiogy, .) I|e C€omorpnic cycle,
Ook de verdere indelirs leidt lot een door elkaar

sebruiken tan alerlei begippen, oI er komer nerh3lin-
gen voor. H€! ware didaktiscn juisrer seweesi een
auabertche of strikl resionale rangschikldng te preser-

rerenr daarnee zou het eeblek aan gcvoel voor
vaksystemtiet en pr€cies tcrnrinolosie-gebrui* ge@.

nouncerd zLjn sebleren. Niettenin is de uftEave ecn

velkone aanvulj.g bij het onderwijs, der debonsta.
demrciiaal aa. soede kwliteit schads n.

L-W.S. de Graaff,
(Anslerdan)
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Ceochenisrry dd the origr of life, ed. by K.A,
Krenvolden, 422h12., fis-, lcnchnark papers in Ceo

Dovden, Hutchinson ed Ross, Stoudrburg, Penn

Dit boek vornl een onderdeel yan de sorie i'!ench-

nark pape^ in Geolosy". Het h een zg. \eadea ,
d.w.z., ncr bock bemr cen aartal bchnEijke rrijt€len
ovei het titel onderwerp, dje in dilefe iijdschiftcn a]

eerder ve4.henen zijn, De {tikelen zijn uitgekozen
door Keith K.enyolden, die ze in groepjes pe!
onder*erp van een uitstekende en neldere inleidins
vootziet. He! bek bevat 5 secties: I Ch€nical
evolution losible besrnninci'. Dit deel bcvai ..a.
de kla$ieke artikelen van ltliler en Urey over dc
synliese En organis.he v€rbindingen onder onrstan
d+ncdcn dic o! de priniricvc aede" voorkeame..
2 Crbona€ous Meleorites - in supporl of .hemical
evolulon. Een belanCijk deeL van deze sectie n scwijd
aan de Murchison meteoricij die Ceanalysee.d kon
vorden onder pnklisch votedise uilsluirins van.onta-
minatie n€t aards nuteriaal. - 3 ?initiy€ erynon-
nents Hydrosphere and,^tnosphere . Uierin wordl
de bij&ace van de anor8nnische Eeochemie besproken,
die ons leert hoe het milieu in de vroesste iijdcn,
wuiin hei leven onhtond, geweest hoet zijn (arlike
len van o.a, H.D. Holland en It.S. Rutten) 4 Orga
nic Geochenistry of pre.ambrian rocks In dit zeer
irlclcsante gedcelie kunnen se volgen hoe ee4t de
ontdel*ins van orynniscn nateriaal rot endousiasne
aanleidins Caf, teivijL hter geconcludccrd mo.sl woF
den, .Lt hel praktisch onnogeiijk lijkt on vasi te
srclen dar her sevondcn m,lerlarl vrn d€zellde ouder
doh is als het sedimenr. 5 Early life on larth
Paleobolany. De ontdekkng van nicroshuctlren als

mogelijk bewijs voor let vroes$c lcyen wordl beschre
ven in elikelen van o,a. Sarghoom. Het boek geeft
ee! Soed becld van de onr$ikkelin8 van d€ wetenschap
omnent het ontstlan van hel leven. Het beyat trd
wens de orisin€le Ceg€vens en h dus handig als

naslaewrk op dit cebied. Doordai a[e dtikelen in
fasimil€ zijn h€rdrukt, is het lezen zelf echter geen

onverdeeld genoegen. De kwrlfteft van d€ h€rdruk is

z€er behoorljk, en gezien de hoeveeheid er kwailteit
van de geboden stof n de prijs vo het boek niet hoog.
Het boek vornt een goede ervuling op de boeken
vanbijv. Ruiten e! Opdin op dir sebied.

Voor aUc duidelijuEid, dit boek h Ceen nonografie
maar een concJcsvcrslrs. wehrmar besraat lrei uit
eeinviteerde bijdrasen, naar dcze zijn vm eer zo
le^cltlend karakler, drl van een selnlesrcerd scheel
niet kan *orden cesproken. Daarmee wordt al dnckr
lwijtllachtig ol het doel yan de redakteur, ecn
handleiding te leveren voor het onttrtrpenyan mariene
modclen, wordl b€reiLt. Welnu, hel dnloord kan
derop korl zijn: nee. En rvcl in de eerne plaals niet.
ondat er bij de lelchilende auteurs seen consensus
hccrst ovcr wat eisenlijk onder ee! f,odel noet
norden ve^han. Voor de €an is lcr miscnicn icdcr€
uilsprdl< ovet de werkelijkheid die in mllhemadsche
yorn is segolen (n-a.w. d€ sehele theoretische fysica
en biolosie), yoor een ander is een model een
vereenvoudigde (en eventueeL mlhenatische) voor-
steling van aken vrn conplere €n darrdoori in ni*:
vereenvoudigde yorrD onhlnteerbee syslenen, w{
andercn yerslaan onde! eer model hel nunerieke
nodel, wdbij 1en kostc mn ncr bcscnikhaar zijn van
een analytiscne oplosnng, ecn zekere mare am con
llexileit kad \rcrden nehouden. In deze laatsle vorm
van modelleren heeft meinlne de fysische oceanogra-
fie de laarsre deennia Croie vooruireans eeboett.
Nunerieke modelen zijr. of men dai nu pretis tindl
of nict, uit dir aat niet neer we te denken. Nergen!
echter komt in dil boek de lonsi hn hel numeiek
mode]lercn rer sprake en dr! n to.h wl het ninste
\vat me. van een handleidins zou nro-sen verwachten.
Her lijkl cr c€rder o! dat, mei name door dc
redlktelr, bij he! woord nodel leeleer aan de Aree
eerder geloende nogelijkheden wordr 8ed,cht. Mae
aansczien bij dcze delnirics wij$el iede. onderwrp
wadbij 'formulej' ter sprake honen tot een 6odel
kan worden Frekend, is helhckvan de damen wordt
dc aureur sedrvongen bij njn besptking van turiene
nrodelen zeer eclecthch te wrk te gdr. Dat blijki
dan oot uit de 4 e€Bte hooldstuhkctr van het boek die
alle van de hand yan dc rcdakreu zijn. Achle.eervol-
gen.korcr 'e .er.p-.. n4rine r'temdnd.yn^
(ecn bespEkins lan enkele fysische en biologhc
verselijkinsen, zonder dit duidelijk *oJdi w!1 de

gebruikel van de "hddlciding" dad nu voor hel
''nodel" dai nij wn opsrelen nee aan noet, ny&o
dymNc nodcls (ecr vlas dic cer zeer beperkie
ladins dckt, n.1. allecn die modcllctr dic door Ninoul
er medewrke$ voor de Noordzec zijn onhvorpen),
''passive dislersion modcls (*n litentuurovedchr
betrefiende lurbulente diffusie, mei nane van hei
baabrekende @rk van Okubo, eer auter wernaar
overjgens minder serfereerd \rcrdi dan n@ de
schijyer z€Ul, en tenslotte "inleraction models" {een
korlc bcspleking Bn vergeljkineer $€lke pnmne
produktie in zee bcscluijvcn). Al nansen deze hoold-
stukken ds los and aan elkaar. als literdiuuoverzicht
kurne. ze hu nut hebb€n. Er is tenslotte nog een
vierde opvattins ovsr "nodel' noselijk, die hier niet
onvermeld tug blijven, Dat is de nodielze trend om

(tujswijk)

Modelin8 ol mnne systens, ed, by t.C.t. Ninoul
2l2blz., fig., Elsevier Sc. Publ, Co,, Amster&m,
Oxford-New York, 1975. ?rijs t ?0,00.



i.der pbrrF wdop hokFs dor em wiBd kn lijncn
en pijrtj€s mr elkllr rcrden verbonden rll 'mod.l '
re presenreren. Nict.llcen b.Erren de4 pbaues
doorgds al.en mar tnviJireirer, 

^ke! indl.n er

teen Ceulen Lij dc d.fteeldinCen Lrc,den gcl.vcld.
Joor hw kindeqchneteid m..ia.

uok een bclcd8'ng rh het adres un de leter. De
bijd4ge hn Odum r dir b@r is hierqn e.n rchool-
vodb..ld. Dc @n'.r wrop in d.l hoofdrluk b.v. de
be*siryleryelijkincen m'den \rduidclijkl h
nietsands Jan 4n vorm qn nri@nre pedantedc, Hcr
*!nk'auedater8n.gaucf\a rl over drr bo.k heb rc

.eEBe1. Ddr /or nrel rodre /iin sescei rndien de

redjttrL nndcr Pic!€n es hal lel dd. 7oi drt boel
veschenen zijn als ecn notmaal congresve$lag, nen
zou het kunnen aankondigcn rod nau*enjks hoevcn

,{\preL n Als op ieder co.Errc /ijn.f go.d..r
ider strde bUdBgen. Het hccn Feen zrn d. .ci

voor @n kritiscn onder de loupc lc ncnen. ln de rcc&r
uirsretcndc nonogr.Ji.€n, zoals dic tot nu toe ir
Ebevier OcedosEphy Seris /ijn wMhenen, hoon
dit boek echicr bcdht niel tltuis.

LT.F. Zimnc!man
(Texct)

Europajsche Stiilten GcologisclEr Fo{chung, von
Martin ScnMrzbich. l91blz., 129aft-, ltab, S,

lltrlverlas, Siu gan, l9?5 Prijs DM- 20,

!o pockelboek dlt gcoloSnchc a.htergronden vsn

toeristische tekpuntcn bchaldclt op eenvoudiS€ wiJze

6n in pieziense sehrijitrllt, Achtereenvolgens konE!
roAen. kloven cn dalcn, wat€rvallen, Crotien, mrren,
glehchers. ruLkancn, mi!€ldlwalerbronnen a{n de

beurlr ook zijn er hoofdstukjcs over d€ dolomieren,
over de Ries en ov.r musca nct fossiel€n. - De keur
van d€ pu.td is uitcraaid Dqrr pesmdijk; hci vcr.
lJsland wordt nij uitg€br.id behu&ld. NederLnd en

2.lgi leverden Schw&zbach Ceen stot: Maitrichl
Jr B'u*el en lehtssar zrrr .lJ8.rorncn. Dc wc!r_

duilse opriek is wa1 pijnljk in hel opsteL ove! d.
Dreisteine in Polcn, Ecn aantal schema\ (4, l?,3l
44, 56, 81) kon beler, - Oveisens een aardig bockF
d{l informatic bicdt wclke eldes ontbrcekl,

C J. lo€kschot€n
(cronirs..l

iachen und Umsebung, von D. tuchter (2e Aunage),
208 bl/ . J,2 rft. I I kaaicn. S,m.rlrrs Beutogjsche-
Iuhrer 48. cebr. Bornrraeser Bcrtil 5rutrlarr.
1975, Prijs DM 36.80,

Z€vcn jar geled.n krschccn de .e6te druk van d.ze
geolosn'he gid.. Marin ..n croor adnrrt e\cusr.
(tan &qeBeven in hct g€brd vd d. noordehjk. Erf..
cn de adennen, zich uitsrekkende rEsen Maatricht,
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Dinen en Seipont. Hct rerkj. is nu herzicn;d. huidiSe
toestand an d€ ontsluitinsetr noottzralce hi.rtoe.
Meei dan de lr€lft van hel boekje eordl ing.nonen
door een geologisch oveizicht va. hot 8eh.le gebied

dat. eezien dc minimale ioeveelheld niouw€ gegevens,

nauweljk sewijzigd is. Dit hanfue zakboekje al in
een behoeftc bujvcn voorzien-

H.E, Rondel
(Atuier.!ad)

Ore deposits, 3rd cd., by C.F. Park & R,A. MacDi&-
mid. 529 blz., 166lis., 20 tab. W,H, Freen8! & Co.,
San Francisco, 1975, Pdjs: r 9.70.

Dit boe* is een inleidins in de Seologie vd d€

ettsJzeitingcn b.stend voor lez.8 dic ov€r een
redclijte k€nnis ran de BeoloBie, perrologi., ninerara
gie en chemic b€schikken. Als zodanig is het een

sEschiLt boet voot doctoralstndentcn in d. gcoloeie.
Voor de doctor&lstudmt net hoofdrichting ertskun-
de h het bock nultiS ah een eeste oridniltie in de

seolo8ie der erlsafzetrinsen, doch nad inzi.ns van
recensent hocft het boek ,oor dez€ cat.Sone van
sludenten idti to wcinie dieperng. D. 3c druk van dit
innidd€h bekcnd geword€n en kenncujk vq.lg.bruikt
le€lboek (1. drut 1964, 2e drut 19t0) i-s Mt
bijscwrld, doch ld opzidte nn de vorige tLukken
niet esenticcl v€hnde.d, In de eerstc hcut En }let
bo€k wrden d€ algetun€ principca en pr@sn die
bij de ertsvorming ccn lol spelen bclundcld; d€
basissqcrcns Mlke nodig zijn om zich .!n soed
begrip tc rornrn van het ontstaa. cn de verbieidins
van yeschiuende soorten ensafzettingcn wolden op
een vlotic wijze getresentmrd. In d€ tweedc hclft vu
het boek {ordt de systemtiscnc *illeologie behan
deld, voomarcUjt an de hand van @n rohti.f geiing
aantal voorbeeldetr van errefettingen van ovd de
gehelc rvereld. Het is dc *hlijreB ni.t kqrijk le
nenen dat zij zich voomamelijt hebben georianterd
op de in hei cngcls eesclreven litelatuu!. Dil kd voor
bD'len het eng.lsc taakebied gesitucerdc ertefzettin-
sm ecnter wcl lcidcn tol belaneiijkc oni$ies. zo
$oidr h.1. bij .le b€nandeling van de Ktuna-iype
ertser nict gerepl over de moeeljk €xhabticisdinen-
lane ontlaaiswijze m dcze errsetr in d. type
loialitcit Kirunav.are in N. Z*!den; hi.roE! is reeils
in 1961 in het duits gepubli@rd, rater in h.t zweds
en pd reent ook in her ensEls- Hct is reene.t ook
niet duidclijk wrom relatief uitsebieid wordt inge

caan op b,v, dc chinese antinonlelertsafzeltingen;ales
sai hie.ot* mdeeedeeld wordi is ontl€end Mn
enkele zeer oudc cn sufrnieo plblikrtics, - Over h€t
seheel genom.n is dit goed verzoigd bock zijn pijs
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Synlo$un Mat€rialen voor onze Sanedeving.
De Stichting Toekomtbeeld der Techniek houdt op
weqdag 17 notedber o.s. ik de ,Ietb%rvanseeaal
te Ut .crt een symposiun. lenddeld zulen worden
de nogelijtned€n, b€perhngen en verkchtingen t!.v.
de voorzienins net €n het gebruik van gondsloffen en

tuterialen. Tijdens dit symposiun zule! de resuilalen
van een omhttende stichtin$studie (neerSel%d in
Stichtingspublikane n!. 22, wlkc al, preadvies zal
di€nen) m de orde worden sesteld. tlel synposiun
wordt geop€nd door de Minister van Econonische
Zak€n, ds, R.F,M, Lubbes. Andere sprekcrs ,in
profjr. E-r. de Wijs, prof.lr.ir. H.H. mn den Kroonen-
berg, lrof.dr,ir. C, Boehouw€r. pror.n, P,C. &eij8e!,
profjr- P. JongenbDrser en prof.dr. t. de Wolli.
t Mid&gs is er een pdeldiscussle o,l,v. d4, P.L-

(Con€resbueau Kivl, lel.: 07G646800,)

C.ofysis.he nelhoden en de bodenopbouw, ?9€
W€ienschapletijte Bijeenkomt van de Nederlandse
Bodemku ise VereniEins, in de genoo.al van het
Slaringgebouw, Marijkewg 11, Wageningen.
(Dr- E. O€lc, tujks Ceologiscne Diensr, Sperne 17,

t971

2nd Inl€rnarioml Symposiun on wateriock inleF
action, Strasbours, Fnncq (Dr- Yves Tardy, Secretary
Cene.al WRI 2, Institul de Gdolosie. 1. rue Blesig,
68084 Stdbourg, France. Tel, (88) 35-66,03)

1978
9-14juli
T€n$ Intemational congres on sedinenlology,

(Sccretdiat T€ntl lnl€rna$onal Con$ds on Sedinen-
tolosy, P.O. Box 162?1, Tel Aviv, Isael).

lll International Congle$ of Engineering Ceolog_{:
Madrid, Spain. (Ansel Garcia Yasiie, Secreiario Gr
ral del Il1 Congreso Intemational d€ Ceologia o"r
Ins€nicio, S€wicio Ceol6sico de O.1., Avda de lortu-
sal, 81, Madrid-I1, Spain)

SLUITINCSDATUM

Dc slutingsdarum van nunner 197? - 1i 23
deember 1976, de yolg€nde nunners slui!€n acht€r-
eenvouens op 2? januui 197'1, 24 febrMi r9ti en

8'9161
.;equ.^ErD's.'06t snqlsod :reerr€larr.S

dRq.stoouet SrpunlanoqutrN L{.sr€oto3C spuEpepeN Itrlluruol{

'1, L ilN NlluTT
E 8o,{ie stooll

(r{rB ) rro+s'v'H'rr
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NOIAv tVd


