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Het Hootdbcstuur
.oi r.r brJ*o_

rer van de STARIIG rf,zlNc 1941.

sprekeri D!. R.r. rlurrls (s.I.P-lri., 's-or.-

Eaat: Str.tisrlphrc evo-
luttol]lnd oll h.bitrt

B$ed on r€gronar lay€lDaps t]|e strat1-

Middl€ E.st is sr<€tched,

ot the oir and as.

or th6 rur$.ic Lo'er Cretaceous sitr-

De lezins vordt
15 oktobe! 1931 in het J6.rb.uis congres-
en ve.a.d6&entru, B€atrtaaebouv, utrecrrt

P!.k€ersarac* zrjn
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.tat13tlc.1 descrip-
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expressi.E ot .edirenr&ry
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cauBed t!og!adationsl
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Het hocft a€er betoos d.t UT
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ssehielk1n3 ir ve"enj slDCs
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lqqe-.c,q4!r9!q9
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comercl.jle (eeol _ )
(e?tsaij. , corsur-

tlnc, basgemij., etc.)
slage bij b€driji tlldens studie? 6,39 v.riere in duur
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teveel lrsktijk 2.1 niet idgevurd 3.6

4rit--rrl]ry e! le:qirc e!



Heeft rI nevenactivlteiter veficht tilde's rlv studie?

bij h€i vinde!
bij het titoeler€. 29.2

penlt u dat de hie.bil opsedane €.jtsring sunstrs is sev€est?

Nut var rev€nactiviteiten bim€n of burien subfaculteit tildens studie bij 3o1Lt!r.!!1i9 !1
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tijders de studre neeft sebad

BiJnr ied€reen,
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zijn nY. M. J. B, c.

2 heren c.A-

bijeenrrorst€n

harrellJk bedanken
lijst net v.lcen.

var een erquGte veer tijd verct en deze

Er zijn uit de setrokren. l,yij

zakerijke sesevens zijr opce.oner
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o.rkllg onderzoekers
die e.n uttzonderlllke

blJdr.ae aan de senoeDde w€tgb.chrppen heb
ben gerev€rd, De p.ijs die.t oE de betekeds
var doze biJdrage
voorts6nS v8r
De b.sunstisde(n) i5 (2ijn) v!iJ de piijs
hAqr .tsen co€ddunkeD te beEt€d€n,

D. prtJs zar yorden toesekcnd .p gr6nd var

rI!.trchlPpij
.te. lv€te$chappen-

scniifteriJk. dnbeverin
van de p!rj. te ortvu-

gen, dl. de conrs.ie bit b8.r r6!k rd
zijn, rersoo,trJk. .o1rlclt.
pirjs zurre!

,lng volder senonen.

verke v66r r .d-€-c.:lue_l
_1.9-e-! vo.den rlgeaaeht blj de sec!.t.ris

Meats.hBppil d€r lreten
schapp€rr Professor D!. a. 0ur.p.1, splai-
he r7, 20:1 CD, H,arrc', dlea€n re bevalren
.) n.& vln de

!e! de prijs renst te zren toesetend;
b) ..n oEchrijvinc van het door h.n (hen)

c) 6€n rrJsr

d) z6ve€r Eoserijl
2ijn voor d€ tookenninc

D€ to€kerning van de (o!lnk1lJke//sb€r1-
Prij8 3oschtedt door net bestuur, ns ad

van d. Ilolrandscre MaatEchapDlJ der {eten
.ch.pp.n sep.*ideerde comisrte,

Ocsan Margin Ddlling Proiecl lOlV D) van start,
IPOO op delochl?

H€t glootste prolect op het s€bled van
in de lsr.n l,dchtls xs on-

g€tvlJfeld h€t Aherikaanre 0c6.n ilarsln
Drtlllrs hoject (oD), Doel ts or net
.koerttsch onderzoek

v3n bllzonder
belrns: er ts srote taB op 3.nzl.lllJke
9..- of olieeoorradeb. Borrog.n 1r dc onder
grcnd r., dergerijle

daa.toe uilgellst boorschtP

het prolect vold€n g€raand oP
?00 alljoen do11!r, De AD6!tk.anse oveihead

..hap!lJen overeerstemtng b€!.1kt on voor
de h€rtt bielln blj te dia3€n,

t0

'er dat het lroject
hertu..!6€ ..ngereserreid zd brljv€n,
D€ze tDdustrlalc deelnue h.efl blj een

t'ilrer doe! rtjz€D.a.
het v.t.ntcbaPPelrjt

!sr!.D-s-EgS
re€dc diePzeebo!rnaen v€r-

ricbt !€t het cblrr€Dg€r",
a6n dtt ooraploDkerijk aEeri*&n.e plolect
ci!g€! v.n.f 1975 ook adere lenden deel-

sovjei-unie en rlpan. Deze
''I!t€r!.tto..l gr.Ee or ocern D!111lla'
(tFoD) @t de Glonar cLarrens€r zal rn
ie.l€! g€v.l nog een a.ltar jar6! rtoofga$.

berusrijkste
het P'.j.ct tor

b*i jzsn woor
die eer revolutte b.re-

aard{etenschaeperlJk d.nk.n. 
-

resen b.t .t!.1 vu de jarer zeventts b.son

pe! op h6t g€bled wan diepzeebolllg€a, Iet

vril s€det.rrleerdo I€!!1€
beBor de ber.!glterr1ng

der ..rdr.r..rcrraDpers

De 3a.ut.llrns ve! d.zc 3e-
b1€d€n zlJn los \rijscl ohbek€nd. M€n ondor-
schetdt '.cti.v. er "psssiever r.nd.n,

ziln sebi6deh
srerzende "plrten van de buit€lst€ aard-

bevos6n, Dlt net srot€ vulkr-

le b€r€lint.tr ( geberstevonias) . D€ randen
ocesM zijr hiervu e.n voor-

be.ld, r.ar d€
eer plaatsrens 6pre6kr nen

zich betre*lcliJk rD.tis. {el vhdt !€,
djLrP sedioehtrlaen, i

!iv.t vun dc d3t zlch 1n d€
rrljoe!€r jare, heert ops.-

noopt, In totaal ltst nee? dan d€ herlt
1a4s de conttn.bt-

rudeD, Eeostrr
d,ept€, Dcze vorber h€t sroo_-

rechnrrche p.obrere-r!

Bij h6t onder2oek
d.n.v- di.pzeeb.rrnsen noet re. bij een
wrterdleDt. v.n ieer dan 3 klro!6t.! door

borer. Boverdre! lo€r d€
boitng bev€1r1gd zijn tesen h€t rlslco d.r

olie- o! s voorraad sordt a8rseboord,



'ijde 
pijp on de eisenlrjke boorFrJ! hee!

voor deze vijze wan opvane,

bij somice actieve

- boornateriaal.

operer€r ir ij s-

rnc, (tevens bou*er van
easP-) 'o r972

lelij! ceb ikt
sovJet orderzeeboot

orn lroject riunaen

joen do11ar oDcebolrd rorder.

-n e6n ooring

yaar4ee het schlp op ztJ!
genouder. nveDls bij de
cehnikt nen hlerbij

(positrebelal1ns door
n). oot voor rret

zsl vaarrchijdijk

l!.9194

YeteGchappeli jh onderzoeh,

tijd (sons iE
tientarre! jaren:)

vijze ir de diepzee

voor de jarer rachtiB zijr

geboo.d, zi jn

r€dder1 zee bij Antarctica (€ vrij andiepe
hotinger o! ee! !iJ),

Jersey (tvee
sa. /3 -co jaar oo-eD vP--

sen:), bil M3io*ko,

het zliderilk deer,an de

3oo fiirjoen dolrat voor 15 bori4er
het or@.Proj4 t

zijn veel noeilijk€r,

13 ja'r bijla
krart riljoer

nrn 3oo drjoen douar se

p!oject. roch
de prijs we1

o' ontbeerr i lk zijn

vsar dersel!jke

oMD-!roject,
700 niljo€r dolr$,
lijker net de ruirteva'rt (hoeyel 65n satel

ros srtijd neer nost) en cro-.- d..r rj-cve-qrer I et3

(Nst), {aa? het oI0 project ordeNs1t, ca-

dit Droleci,

2oek, brJvoo!beerd

h€t oMD programs. D3t wordt

ci€1e technorosische

11



leocDde otie.,.tEchapplJ
oMD-pro j€.t locelt jk r6ken.

IrteldatloDsre d.erneo voorloDlc urtresro

"". 
ort-ott-, ls vooltsekos€n lrr d€ we-

teD6.baDperll\. kr'.ser d1- singer !.dede'
ove! het verwols op bsr zeer lrccesvolle
I?oD-p.oJect, *hraan duizend6D onder2oe-

sehele w€r€rd
cacht bll olD dan ook raDva.l€ltjx aan i!-

dc.lnde, 1b
C.nada €n Mexrco, hoe*e1 de hol€ koEr€!
.otui3e landen Els6cbten zoud.h alschrlkkeD
otdat d. Na! h.t ploj€ct ni€t arreen kor
ll!sci.!.. 'e setracht de oll€ llrruBrrie
.!1n t€ 1nt€rerE6ren. op een voorstel aan
!1€n olrelaat3ch.eeij.!
bri te dnsen .a! n€t or|D proJoct is ln-
lrdd€r3 p6sitief sere.a.e . vo1ge.s redetr

vet.n!cha!D61rJk6 dele
g.tie dt. beai!

te geven over roa6rrJkE deer
rPoD_p.oject,

zurren voorlopta geen andere l.nde' vorde!
uttsenodl3d bi.j h.t oro-proj66t. D€ f.ten-
schspp.llJte r€r op.nbaa!
zlln, .ro toesepaste t€chnorogt.er niet,

dat resen. ztln rtaeirs
oD o€b .ctieve z.er a€lnter€.-
.eerd i! tn de€lnee, 2.1 d1t eer t.leuist.l-

De An.!tk:an.. 1rdu6t.1e
r11 tenn.rrjt oD dtt 96bred
3t8che voorsprons ven.rver, €D blrjkt d€
polttiek. Dacht
rcbapperllke p!6Jecten te re.lleere!,
Dlt s'!t ten rosr€ v.! een beransriJke

vet cn!.halp€IiJk oDd€rzo.k

Dl.Gt {€ten6ch.Fvoorllchti's, jui r9a1

Subsidi€ voor maraene werkgroep

D. sezeenlijk. werLsroep a.te& ceologie
v.n d€ U.rvenrteit
vrlle u.!ve!3rte1t uit de ho6tdsrad k!rjgt
l bilJo.h gulden uit h.t stt!!t€rirgslords

t63s.oOO,- wo.dt besteod $n d€ rrschar
van biJzondeae alpstatuur, d6
.utrelL€n aa! 2 sesp.clarlr€€rd€ n6dere!
kex gedtrende 3 jrar. De rerkaroep *11

aloei en a{zet-
tlns vln sedrEerten op de ze€bodeb, l€veng
rlr de gloep- - eeologisch
onderzoeL doen tn bet oostertJk deer van

A.a het verzoek oD I 2,7 bllJoeh dat de
g!oe! gedasD

Doet vorden rerktese. <toor n.lwere ..nsrui-
trns biJ het prosrsma !$
n..d voo! het Zoeolderzoek,
(Itna.c1€er Dssblad i 24-a-1941)
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Ondetzoek substilutievan grondsloffen

l! Recierche sclentlrl. et
T€chdq!€- (cBBst)
Yoo.delrjk voor lMterrllsen
v.! de celeens.hap
.cnrpperiJk ond.rzoer .n t€cbnotocis.he

srondstolten
1! de rld.tsten or bet

gebied v.! prir.l re
l.D te trventall.elen oo wast r€ stetl.!
v€rke R&D-activltcrten door ri€ cedoolrchap

op laac6le temtjn, 1! h€t k.d€r hi€rv.n

e.ono.iu.he studle€ utr te wo.t.! ov€r dte

bceste probre!.n zar a.an
opleuel€a.op

zijn tmrdd6l. v€r.cheleD
I zi1v.! en chlooo
II. tung.ter e' ttr
D.ze lapporten
blJ het Minlst€!l€ van E.oloal.che zakeD,

en O'trill6ttae, !.rui
delrlouts.r6s 20, Den 8..s, t6r. o7o-79s1r1.

Creationlsme en Absurditelt

get 
'rttler 

ya! l(,J.r. velverg.ut, trlrpec-
ten vd h€t h€deldsc. cr€'tlo!1.@", 1!

v.n lDll 1e31 r.3 s&nr.r-
op D.Fre. t6 zetr6!, N.

€ ouo6p seoialri-nschepPlng or Evortrtl.?"
(rs77 t6 utr.cht) h€b lk dJ .!{ssztn! 1n
.le creatl.ristt!che g€dichteDvorord €! t!
c€r$I. r t/n u (n'e, vertarlla y.h. xed.
Bljbelgenootsch.p) verdtept. acn Descho!
vlng ov€r geno€ld cong!68 13 g.seven door

Nteu*rb!lef: d€ 5 rezi!Ae!
zlln s6bunderd

J,l. vsn Detder,
a€t r3 aoed, .rat ve elgaart d. kwertle va!
renserijke vo€t!rdnl&.

1! detqtr be!ud.1t, N{.t de
Prltdoyhrchede! hebbe! ae nu de Pduxyvo€r:
H6t ts !i6scht€! te betreurer, dat uit de
vetensch.p z. r.1!1s .tueDtla! ko.t op d€
cleationi.tisch. opyattlnser - het i3 rsar-
schijnlljk nl€t te do€! ( 21. rerrx ver-

van n. aluysct
"[oe d6 Eo bijb€rr$tne
t.ftchap ' naar

v.n de E0 i!
NRC f,ud€l3brad. 6 febr. 1s30),
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brjb.rre seg€ver. 1E die



r. Bavincl (1354-1s21),
v n,, *ijdde deel vn zijn
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rir bij de sedachte
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(p. 101 e.r,)
tildschaar. lrij
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rijdschasr r<u riet goed zijn, ,ant eerst

geolosiscne ti jdr€kedr
hij is nooir
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nen do€n". Besrijlr u h€i?

({erksroep christeri jk Boe-
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door 6,3n sissntisch€ wereldvijd€ ratsstrof€

ni€rbij zijn
gevornd, terwijr
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'loed t€serijlertijd
en de vrijko-

celeidelilk bezond.
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D3n h€t vsDdsar? uit zljn on

Paredijsv€rh3a1
genoend (G€r. 2,10-1c),

u., re BijbFr.

hij gebniker



d.t d6 Penta_
r6u.h overreverins is, de rat6le boek.n his-

ir e€! boerb€splekrng
(cuttue€l sulFr6oetrr NRc-Bud€13b r.d 7-11
r$o) i3 nog dntdolljts.r.

krontek in de hod€ne
zln, teryllr het toch geEchie.lehls is. Eve!-

Iltar n€.tt !€t ht8toli.cbe
sobeut6.1.3€! .]. rcht6lgrond.

v.n eeb langdlcig Pro-
c.., *arrblJ eeuroroude aonderlnae tr.dlrleE
r.3 r..t rchrirr.lljrc vom en eedcid krc-
een, seenvoeasn ran ou.le ov€rleverrlgen
cebeurde ook tn cene316. Er 21lr t'eo Echep
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de nens aefornc.ld utt 5tor.
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epl5ode.€t zr j.
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urtasdr vao ccn.3is r,
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schledellE aan Ads en Eva cn
rol, lrlcn ran

ro€len or t'ee tesenstlrjdige verh'ren er
p'etendoren vet€n8.happ€riJk be2ig t6 zijn
BIJ d€ echeppi.F had d6 {ere1d, vorgens van
Derd€h. eeb '.s.hiJobarf

30 jrar, bden
hln licht.p

st.pjes veider geaeen? Arres i3 sescn.pen
net zrjn €lgen tlJdindlc.tiei
Det hun rorsiel€n

.che seg.ve.s die diere. tot
k$moE, d€ ij3tlJden

3che!!ing, Itoe
beeerer? Vat e€! aamatlgtnc. De aarda ir

eigenmr van

l4

verschijn6. ars
*etenschapperi jt onderzoeh
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o.beteken.rde pl.ats en lot
€! rljd ll€t g€e.te1ijr v.r-

{.1. vtss€r (xootdorp)

Congrea

slrp.siun on crysirl
tn s€dllentary Ervirouents

Th€ flrst Inter.. Syt!, on crJst.r crovth
dlr bo held !n

hdrld, sDaln to 16, 19a2,
n.der the ru8!ic€8 or th€ lnter!, r[i!6r.1o

rMA Coml!.ron or Crysr.l

th. slsntrh counclr lot
scr€nr- r. RpsF'rch. r1. Spani.h M.nFrarogi

ccol6s:' o y M1.--

'rbe 3ybp, 1s
ttng betveen
ad th€ sclence ot 5€dl!.ntatioD ed s6d1

old drscusslns r€cent studles o. crrstat
tn sedtneDtary

ol the horredg€ or cry3tar
ln understandtrg the r6.na-

tion oJ redirent.ry rockg ud dt.g€ret1c pro-

Th6 rynp, vlrl
ted speskers (abolt t€. speake!6 ar€ €xpec
r6d), Rourd-r8br€
sp€.kers and cortrlbuted p.pers preseltcd
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c/ Jos6 Guti6lrez Ahr3.ar, ,<\
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for subntss ion

ol contilbuted papers rE Decealre! ?0, 19a1.

LET OP

abGi€veliik is op convoc€ai slaringlezinq
v€rm6ld dat d€z€ op dondordag 16 oktob€r

$houd6n sordr, dl! m@rzli.

donderdag 15 oklober



Bij de vakgroep Bodemkund€ €n Geologie van de Landbouwhog€school is vacant de functi€

gewoon hoogleraar
in de geologie ,-,",
Het onderwijs- en onderzoekgebied van deze leersloel omval de algemene geologi€, de
geomorfologie, de kwarlalrgeologie, de hydrogeologle, d€ sedimentologie, de mineratogie,
oe perrograle en oe geocnemte,

Gezlen de reeds bij de vakgroep aanwezige deskundigheid zal de te benoemen hoogleraar
vooral een inbreng moeten leveren op het gebied van de algemene geologie, de geoinorfo-
logie en de kwartalrg€ologie.
Vanwege de uitgebreidheid van hel binnen de le€rsto€l beoefende wetenschapsgebied
wordtgezocht naar een geoloog ot fysisch geograaf met €en brede ervaranq.

De aan le stellen hoogletaal zal over didactische vaardlgheden moeten beschikken en be-
reid moeten zijn ook inleidend onderwijs te geven aanv j grot6 groepen studenlen.
De te benoemen hoogleraar dient ervadng le hebben in h€t g€ven van leidinq en mo€t be-
schikken over goed€ contacluele eigenschappen, teneind€ de wetenschappetijke en organt-
satorische eenheid van de Eoctle geologie van de vakgroep te b€vorderen. Ook zat htj/ttj de

,r samenwerking met andere secties van de vakgroep, vooral op het gebied van onderzoek,' mede moeten slim uleren en dienen mee te werken aan b€6tuu rlijke aktiviteilen.
Salariering zal plaatsvinden volgens hooglerarenschaal A met een maximumsarans van
/ 8808,- bruto per maand.

Belangstellenden en zij die de aandachl willen vestigen op mog€tijke kandidaten, wordl ver-
zocht zich te wenden tot d€ Grlflie van de Facultelt der LandbouwwetenschaoD€n. H€ren-
skaat 23-25, Wagoningen ond€r toevoeging van nr.81-65 In de linker bovenhoeK van oe
brief 6n opdeenveloppe.

16



Agenda

I okt, tot Dedto nov.: op€nbare brbrtot'€ei flarsse. (U). TentooBterringi "schilbi€uheltn-
Maardas t/n v!rJdas

van 13.30 - 17,00 dln!d.a, fiJdag van 19.00 - 20,30
uur. To€galg gratis.

: corloqul. In.t, Vooldracht Drs, sjef !€lnd€rsl
Paklsrln, o!,.o1lesezaal v,h, InEt, v,

Adldv€t, B{dapestraan 4 (De urthoJ), utrecht. Aan'ang 16.o0 uur,

: Ider, looldra.ht d€tr !:ndc: 'Karakteristi
aa!d!.Bn.tl!cb

: Il!€r.rosl3che rG1!3. oezdedijke bileenkohrt
raPxlullIBEL, Rljra xtr.eu v,n ceol, er |ltn, roosrudse x€rlgracnt 17,
lerd6!. 11,00 Nr (zi€ br', 3, v.! drt n|mer)

n.d€.1dd, vooidracltt door D., tendorrr. Eoter de N16ure
Brt.l< te ar.€n, 2o.fi) uur (zie brz, 3, ra. dit nutu€r)

ins 1931. Z.6t B..t!lr aei,ou'

: Parylo1oglE.h€ Xring. 2r€ Bersrrch- 3d
o!3€vln8 {..t€rbork, rnr.: Drs, P, C1€v€rtnsd, Inst.

arsterdsr, 161. 020-
54a47ag lz!. brz. 7, nr, 5)

: corroqlt! In!t, v, AadveterEchrplon. vooldraclt Drs- Poppe d.86.!:
"Par6o-o.6aDogrBlhie tiJdens h€t {ldd.n
(.iJt , cr. .ollesezur A.rdiet, Budapestrmn { (D.
ultbo!), utre.ht.

: xed- C@r. ve!., .n Het Ooot.
r.TJ. ll€ltln3.: g€scnt.d.!l. van curalao'. G.or,

Lrr.n,20.oo uur -

: Corroqul. I!.i. y. Arrd'6t€!..h.pp.!,
"volc.nt.! ln 4.. . 0., corresez$1 v.h. Irut, v,

4 (De Ultbot),
: In3erleur.a€ologlrche Xrins, Th€n.drt "de aanres van

!6lre!!rJk6 sEblederrr
excurrto, Hot.r (te36Do'er N,s- station), a.hv.na
ro,so uu! (zle brz. 3 v3n n!. 7)

: i6!, IrEt, v, v, Mljrbouv. Lezilg door DlpL Ila.
bij Ei6enriutt6
ollaarDa.niD€r €n rocent ontlilkerde t€chll€Lon

6Fd!!cht*ordt
Eee!r6!I1rs Det de vatstuep !1Jlt6chnorosl€. Irr. r,rl x.?. Qua.I,
coouh€rtrtr..t 15, 2013 Bv 8...1e., tc1. 023-317?17 (pI-) ol
023-319213 (rrnt.)

: colloqui. lnst, v- lrdretensch.ppen.
ltt bet st€v. d.kblad". cr.

4 (D€ ultbor), utrecht.

NrJ.a!.vergade!ins-
: N6d, Bod€lr., ver. De a9e {etebsch.ppeltJke Brjeedonst, st6!!neg€-

bouv, MErllke{es
: xnct{G c.nlactdas v.nar r3,0o uu!, MiJlbouv€tra.t 20

Slulllng.- resp. veEchiining!d.tum

Koninklijk NcderlandsGeolos,sch Mijrrbouwkundic Genoorschrn
Sec rclariaat: Poslbus 490, 2501 (: l- s(;ralcrhrse
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