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Afdelhgen'

H€t jrar 1930 veld selenschersr door er€r-

D"
Lond6 d't raar
na -,Ig:11!q-!99rq:!sg9:1and
enlSe Jalen vaD voorsloedtse Sroel een

zijds ee! tlnan.rele
derzijds een li.hte terusgare van d€ a.trGorootsc!!! en sturge k!1na€r,
Ien hoogrepunr
ceriotsch.! oas h€r verschijn€n van 6en
de Georosiscle 6!enclato!
Iisser en d€
dat ars

nederlandge cn
rcd€Nerkers is srote donk v6!brJdrasen rebben seledulstEndoardyerk v3. noos i€harte,

"vi€rrekaartJ.. v&n
'oortlefrelijk
k6n yorder bescrolvd .t
yaa rn de v€lkoop.ijfers een zonDlA€ toenaar het zlch taat

de werkoopresurtaten de
..in de vorige Jaren asDset,ste v€moeen.h€t c.noo(scbsp
een sterke verbeteling re zieD geven,
In aaait olgatrl.eerde het cenootrchap ln
sMenPerklna het h€t (rvr

ov€! her mceli jrr s€blulk

hoogtepunt r€ld g6vornd door de sanrtngreP.

boer net ,lJn

Th, Velze_

{ederra se sr.e.toleD ,erricLt e6, lecord
op d€ been brecht. Het
3oo b.n!derblijft

ortr.nt de
'!ars
koneG v.n N€d€lIlbdse

hoe

het noeiliJk sp.eke!. tc
le fsm, dre in

staat zrln e6n g€zclsch,p net
iise berdg.relllng te boeie'. rf€lrtchr rE
de ver.chrarlna
v,n vele tnstcllllg€n debet 3D het .ln6D€!
lczios-roern.es eo r ru.lt ca_"! h.t t1Jd..h.rJt
Je van rerarleJ ovelvloedige koplj 6en
hor€1ijk van iiJd.lrJk6
aard za1 brrJ*en t€ zrln.
van het jaar
g€noEen. nP'

P€troreh Geoloetsche (ri!g
ln het rajmr van 1932 een
orF.nisereq betrettend. dE
h€t zuld oostelijk dcer van
rand, Duttrland, DeneDarken en rosetlJk

BereiE zar beEtrljken, zat hopeliJk op d€
steln var vole

'clte dallng
heel te vljt€! was aar het teruglop6n var

16d€!, op dtt
verschljns.l zd €lders iD drt v.EI.s
t.luagekonen. De ,rdellng oraatri'orden
see.dc vlor go€db€zocht
let d€ Ncv .b het
N,tuu4eten€chapper r Jk
KrinEen

orgs!r3ee!d. tl jaru
synpo.iln g€rlterd
xedelluld , o!

DF CPophyslr.he_X-iaF

''ceophysisch€

re!-

sehouder !1j€€nxoDrr

geholden.

D€

juni en rn nova!b6! tvee
verdele Erc.sch'pperijke bij..nho$te!,
de jdrv.rsaderlns.
eeh aezoMe sroei

secorbtn€erd {€!d ret

D.

q:99!!-D1 !9!9-I:r9c-h
lijke veriad€r1nc op 20 nel 1930 w6lk. senet eer,etensch.lpelljke
bijeenk6Elt ln
net de }il!€ra
losische €n Petlologische (rrne, Op .leze
bijeenkob.t voeiden

D. P:l:!:19!1:S!:_IIltC orsa.rse6rd€ 5
66n, de Beral!.h_

bij-

Iede.land€. P6ryioroserdasen re xokrr jde

in septeDber tr sMenverkirg Eet d6 Ber
cische ceotogt.che Di€Dst en h€t sebrnerie
lan Regrorale Aardrijkskunde vsn d. RlJkscent. Het redenrdl v.rtoonde
een betledlacbde stijsinsj vaa.btJ dt6trt
te vorder.ang€tekend
301 var de x.t.ared€n (ncfic ttd 15.
D" !rqr9l9s19!!9_!t::€

ja8r, r.nd de 25o scho@er€n.
xr rerden 3 blJeenkonsten seo.aanr!.c.d
selke t€r g€resehh€ld van het
lo-j.rts€ b€rtod van de firinA ln october
verd g€houdcD, door neer daD 50 16d€r rerd
bijsevoond, H€r besruur heeft het pre, o!
Jubil€un uitsave ecn bo6kJe
eetiterd,$at€r rn rh€ xerherr.ndsi het
zlen, Het rist 1n d€ b€doelirs dtt e€rkJe rn het najaar vab rsal te
ne $rneraloslsche eo Petrororrecne |(ri'.

r.r d€ c€ochenische Rrllg .n hrar
'erkira
j,a ers.derrns ret een
]let'eten6ch.p!6rrJk
is olrelk€ngseard dat v.n de 50 leden vs! d. xrlng
Ird zijr van h€t cenoot-

D.

941I:!!919C1!9!9_5:i!s orsanl!.erd€

bijdraeen yarer opgercnea.
De

Il€:!i:!:::q9919c199
";t$ilrtelt
dir Jaar net

van dez. krins blijrt

stijsen er bevooc
hct jaax rond dc 150.

kl{:!e1!:llic:-I:1:
jaar
geen zelrstandige

De

ring rrijnbouY.
De

€n d€ xijnbou{.

De

l9939lt!!9-it:1:

yooi n€t trjds.hrirt

!:!!9rlrr9l9C1!!!!
t*eed'rsse bi jeehlonst net
tvee biJeenkohsren praats,

j3'ivercaderinc

v3t€nschappcli jk g.dcelt€

jaar 106 leden.

n. l:!r919!T:!9919cr:9!
niveau v3t blijki

gegeler en in juni €en ex

De jasrcans 1e30

tijdschritt
vsn-IEa-;E;;Ia-ja;; ala volct seengesterdl

rrs. P.r. van der r(1€ijn

!e

q91119!99911::1!

s, er vcrschen€n dit laa.
dit jaa! zonder ploblenen rondgiatis tijd ter bescnikkrnc

t..ior"", urirrt a. p;'rtr. *" r.t tr:0.-

h€t Genootscrap de \{arer
G!.cht Penningdrrge!, de p!onlnente seoroog Pr6t. Dr. L-u. de sttter,
Ir, J,}l. r'eehtriz€n,
*as 6p de besrefe.t6 v.n
d. lratste v€rt€g6neoordigd . veider ovelreden dit jaa. 4 leden,
Na.r aalleldrlg
ku!!€r de volsende opnorklnBer
de eeleldertlke darlng var net aantal bealn
streers (ir tw€. Jaar reD 6s naa! €s) ls

bedrrjver Yerkz.&

n!d.t ee€re hord6rd6n

possible uttrriation al

gq.tl:!gl

Dipl,-Ins. P. f,rnst
Dr.

H,A,

G, ChelniD

Dr. Irg.

C.

P. Be.kervordsr€andforth

a nei: LcldeD (in smen*erttta net de tcv)

pei t jarua.i

begulstts.rs

xrijt;

onderzoek en tbeorrc"

redelijke srocl ven het ge,o.e led€ntar
(vab 1020 rn 1e7e naar 1033 per l januarl

Een

^

1941) sirs gepa6ld
IlnB van rr€t asnt.r brltense{o.e led€n (vah

336), Dlt raatste,
v€rschijns.r
doen

door bet roordbostuur

b4rniten de ledcnte voerE!. B€,

asntalren bij de A.lrlkun.n b1J yetelscharpcrt jke
blJeenrronst€. ver.pr€rd. De
vljzen op een volheusende reslons; tn h.t
v.n 19ar hebben ztch !€6dE
6s nreuue bur r €ne4obe

. Eoordbestunr

9-r

-G!!99!!tc!g!t334

rer 31 12

aO

.r3 vorat

Ec€1er, voorzitter

16 octobei: starrrsrezrlg Utrocht
''De tockonst var de Nederlardse steenkool,
noserlJkhedetr er omogerlJkheden, een per-

!!:.gt:
vederon naakt het Foordb€stuur nsn deze
selegonherd csarn€ sebrutk dsbk te betuiser aan al dlesenen, d1€ ook dlt jaar {eer
en tijd aqn bet ce&otschap
hebb€a g6e€v€n. in het brjzolder eaat o.ze

€rk€lt€rlrkheid

n6ot3.rrap ars het onze nl.t noaelrlr zou

zijni in het blJzonder !.vL DlJlstra,
nevr. v€yhenk€ er de heei
er neE. Hellenan 21ln vlJ v€€r dank ver-

D!. N. de voosd, ponntnsneeste!
D!. H.E- Ro e€I

rr. rr.a. stort
oD dc

g€ievt3e..d€ e. tritsebr€ld. 6drtie in vijr

6esrc raarverE.de

ar.8e.ret,ris af .a dez.
luncti€ zes las. v.!vu1d te hebben.
Dr. r.r, st€eDlr€n n4 2ijr ptaats rn, Nadat
chsp te ve ulleni

Rotrdocl op

tijderrJke ba.rs

velFade e het
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ta1€n (Eng€rs,

spasn!) onde.

D!, v.A. visse..
p.gln.'r €n neer dar 11,000 rrerroor
d"n. Prtj. in
onae\.-f / I8s,564
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I9!s3!9+3€e3
yoor ret versras

jaarv€!s.d6-

no, 6 ran juni 1930. \'erder yerde' de votFende setenschalr€11jke yerBaderlngen ge-

xoren3yDFosim neert6! (ln

r€t frvr en €cn)

t 95,- PLus , a,-

'sn

D!

SPECI-

vooR

E{-

het vellchordrBde !edras

! t€ D€ltt, giro
{ordt
ied.! 11d ot b€sunstisc. nrx1fiaat 66n exenprqar toeaezonder, a!nv!agen volden tr
vorgold€ van binnenj.oGt .lg6{erkt.
.10517 (verD6ldine: nonencrsto!)

Do Ol€nsr Grondwaleruerkenning TNO maakt deel uil van da C€nlrala Organisatie TNO, h€ett haal
hoofdve$iging in hel TNo-komplsx D€lfi-Zuidpold€r en iell ongoveef 70 person€€lsleden. O€ dl€nd
h€etllotdoelom door midd€lvan grondwatetue.k€nning bijl€ dfagen aan hetdoolmatig behe€f 6n g€bru k van heigrordwaterin N€dsrland,
Oaar.6asl wordl de Diensl op grond van haar experliss tsvsm lng€echakeld bij proleklen n ontwlkk€-

ainnen de2e Oienst veficht de aldellng SpecialeOnde@king€n w€.k ten diensre van:

-

€ner9iewinning{aardw.r6le.sl€€nkooD
orondwaierqploralte.

D€

aldeling besraat uil 4 s€cii6s, die zich beig houden rer:
aafdwarmte en hydrologio
sl€€nkool en geolys ca

-

Voor deze aldeling d e c rca 20 m€d€w€rkersre

r

z@ken wij6an

(GEO)FYSTCUS

(eventl. geohydroloog) dr, drs., ir.)
voor d€ lunktievan Aidellngsioold,

worden be asi met d€ 5 g6h€ € l6idinq, waartoe onder m€€r b€hor€n:
hetopstell€n van de conceptjaarprogfamma'sen onhverpbegrol .g6n e.d vandeafdeling
d€ begeleid ng van hei w€t€ngchappelijk ondeu oei
h€l onderhouden van e{e/ne konlakten.

N I zal

-

dde lunklie gd de qedacht€n uit naar een kandidaal 6€t €rvaring in:
aa.dMlen$happelijk ond€rzo€k wasrin 0si$he meelt€chni€k€n €en rol spelen
p.qeklen waarbij onderzo€k sn ont$ikkeling van belang ztn
laiding geven aan proieklon msl 6en multdieiplinan karakler.

Voo.

-

siroming en lranspon in por€lz€ m€d a
goolys sohe eploratiemethoden

nslr!menlatieen dalapfoc€ssing.

De g€dachEn gaan uil naaf lemand in de lssfiiidscategor e van cuca 35 toi 45 jaar.

Bolang€tellenden v@r borengenoemde tunklie nodigen wij gaam€ uil om binnen 3 @ken na hot veG
schijnen va
adwrren e e€n sollicilaliebrief met uitqebrsid curriculum viae te $hrijven 6an de Peh
sone€ldieNl van her INolohp|€x Zlidpolder, Poslbus 249, 2600 AE Oefr, onds verh€lding van

d*

Palynologische Kr ng

ff

.A, Pool (irsenieursseorosie)

Nachenius (F. C,r,

M.

J. Ponsen

)

(F,C, r,, )

(op het Dierts Platea!).
de vrije
'ar
a1 errce Jareh

1o-2 1931: c, J, Leemakers
25-2-1e31: Mej.

3 3-1s31: Mej. x, siderius

11 3 1931,

,t. Farjor

rossiFle dr eyqrencD. Bij
Baker (petrolosie) cun

insemne!. Irierbij zijn af

3 a 1931: c. xanert (struktu.ele geologie)
R. YreiJemans (3tluktuiele
ceorogie)

nensel:lr rr

grijlen ir het

Basselaa! (geosrarische
hydmlocie)
(seograriscne
nyarolosie)

L Hoelstra (kwartairseorogie/
1,lg1udgel€se)

c. Gurllaue verburs

(kwsrtrirceologi€/leaeradsene

vrrjd'c 16 oktaher,

Aan de

bij

snrt (carca.y, carads) o!

de

\3o Pcn d-.c-1:Jk.o-du
pen

een

Canada;, sedinertolosi

r.R. vsn de rliert

vu de vrije

(v.u.

Silchtif g Geologische Uilgaven Amsierdam
(GUA)

Geologisch en Miinbouwkundig nieuws
De

24 3 1s31: c,s. de coeje (insenieursgeoroele)

Stichtirs

stert zich ter doel op
de uitssve rsn georogische
bevolderen. De stichtitrs

CUA

perijr gebied vord€D opeeroner. Bij
delselijke !lteav€

een

:o..LoD€Dd€ gevarleD

*.n Yan het Danurcript
l,rrt ln prtnctpe
)rl hrj Drortto€rt van een l.se ketlrlj.
Deze r.s€ kostpllJE

vindrng maakt dieperewinning kolen mogelijk

!1€uqe E€tnode

roor arre ultgrv6n

kol€mijn€n op te vansen,
het nogelijk vorden de steeD

sttchtlne.I6
Het 1s duld.rlJk

grote! zlJ! naarDatg
vsn de ult8.vcn van de Sttchtirs toe.eent

sticbt!!g ond€rsteunen door (a) een abonn.
op de cul-papers, (b) eer
FfoetEchrttt vl. de stl.htina

koolrlnnlns rn
ult t€ b!€id€n
1n

d. wcsteuropede nijrbouv gaat nen !1e!

dlepe! d.n 6ngeveer
Et€€nt6 1E vrlj

druk op srote.e
d€ g.E.h€u!da

va. d€ !.thode,
uD 11 8.n€y€r J.P - srop€
in tlet!iocene landlorm (Lee,ard
l6E), 134 rr.

,

r.oder 3.ten
niet op de gargen

zou de

dr'*

Gevoli zo! zlrn

n. 1. Xag€r, ?,C,A. - xinerarosical i.
ve!tlgaitoE
Ug-C.-carbonoies,

vsn d€ afderils ailn-

bouwkundo .aD de

Dro€lsch!1f t !nlreisltelt

\,

Anster

'3 Cool€n J..r,! .\
ch-.c, Fe -o
loFy of th. rulua
routheln Tuzanta.
and n.r,, Plo.rschrirt vrij€ unive!!1t61t, A06terdd, 193O.

Deritse rE neent dat

vlnnlns 1n zutd-Linburg te lervatt€n, Hij

lltrg ovcr het heropenen van de stsetsnijn
Beat!1x. Da.!b1J

s.nervcrktns

nijD sophia-

eeslaasde proeJ net
vtndlre van noest

de

brre vorr..d vrn zeker t*€e dljud

ton

€o!. Iat. auicrnary sedin€rt
1940. r45 pp. , fls..

prtjs voor Gul-p.pers, ro, 1 t/r 13 b€
t 1oo,- Yoor udere
perso!€. t 150, driJve. t 3oo, -.
17 b€dlra3t h.t .bonneieni !e.p. f so,l 67, so .n t 150,-,

De

Poitgl!o 33?9171
Sttchtlng CUA, D/a Ce.losisch lrstituut
1013

!Z AbEt.!d.D,

rrchtr!gen oEt!ent
ner6 en Eoselrjrh.d€n

lrr GUA-p6p€r t€ doen rttgever (J.H. {eraei aer 020-5222430)

de

25% Beductlon in soda ash manufacluring

cosls

nic Corpor.tlon
vyollng D€partn€nt
Qualtty h.s g.rnted
tal pomltr lor
lnnedtrterY vlth
o! 1ts tc.t sorltror
Iyonlne, Tho
Th€ d€lonEtratlon

voor de vererdYiJde ene!ze*er op zilr
dasrbij de (br€de) naatscheppelijke

die trld€ns de BID te ber
ash (a! essentiar insredient

(een lerau scheikunde)

other lrodlcts).
ze€r eevrerlijk is, naar
Kresr hij dus voo?

zijn boek sug-

World i\/lap S gnil cant Eadhquakes 1900-1979

ba€k eie€n1ijr<
wa11 nap (approx,

1r32.0oo.ooo),

noselllkheden

(veinig fourj€s, bijv. de veNijzins rsar
t3be1 rej €cIrilfYllze
Ecorogische uitseve.i j !
er soortcerijle) en de veteschr?pe1rJ!
te noenen (ze staan op bijna redere brad
zijde), vooral
kelijke !ra,tsen

(bij stelt neemsler dst

alr,is

new

r.!

EDrs/Ncsm 161,

93.olo"oor$5rorrP

Boekbesprekingen

ver zo i3), hij
verkeed en hrl naakt ernDearnsssr 4aakt hij
nijnbolY
u-?35 en
'oor
hij arzo.derrijk,
en het in
kernspri Jtingsarrar verpakt
hij opnieu{ in beton.

Her i3 j amer

brenst hen kennerijk
het idee dat zljn berere
*ulnen zijr.

vaa! tariijke
Ekorogiese !itceverl j/rntei

ende.€ vijze betrokker bij

dat brj
'utelr
zijr nsmscript ook sekud, Dat rlil dat
het beste bevijs voor zijr
((ortenhoef)

!e.1ae, rcna, 1s7e. Irijs
roogrcraar

(vcrlicht vijs€rijk)
schrprerijre

aan

Ber11jn, heert zich glote
door zijr onderzoe

in Frankrijk.

J. Boekschot€r (Groninc€n)

Steger &

zijn hrrdj zoals het uiteinderijk i.
rijkdon van het

c.

A. R.

de

(ijhne heert in dit boekje

1s elgenlijk

Bezct ars zijr visie op de naatscraplelrjke
Juichen dat hij
Knnne heef

celilkbcden in

t belencrijk€
bi

de

j nitstek wererdvreehde

zijn iet de disl€ctiscn
de schrijver

het beschrijven van over
verschilnser is
dat bij h€t rrapitalisn€
zijn bezwaren
clatuur zijn

ged€€1t€

s.h.ijvine van
scherpjes

en

de rsrts.ha!Fe11

jke positie

vln de lanse tijd dic

eerder als belsncrijkei
rielijk is dst

!itcindelijkc

pr€sertatie

den (drern8le en radsr) yssrvan de rlter

dnid€lijk nind€r oF zijr
ook uit de toon d.or zijh
dc

voisler (srachtof{er
tie) en de klssseverrader" cuvier (vees
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