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(9) Otr and ocear llnrhs, (1o) c&e
3tudl€3, (11) porlrl.al plobte's ot c.n6uen (12) Poricy. Drt dez€
duld61ilh zlj' dat de s5nlist brJ d. !roblenatiek v.h
de €xproratie. qet 13 .t.! 6ok niet ve.e6nderrljk dat roorlr h.t bedrijlsl€e€n
blldrag€. heeft sel€v.rd aan deze conr.zijD e! ook .uters
ervd 3 altikeren 'd
'ordt
blJvoolb€erd ven€ld: U.ited natiotrs
die b6p.rrd onser*kis
perroo!lijk co.ract

b.no€!Iijkt.

In ve.r a.v.lren 2iln

!.okk6! b€ddjwen verleld,

van

zoDder

ook op .ndere Duten v.lt net

op r. nerken: veet rex€ten zij. nog,r
erecht gestructureerd cn raberren zijn

nlet eltijd even duldelrjk. zo vart €€D
de erootst€ arnblniunexporstaat ddari. v€rne1d .1e
(surt..ne a1s n|M€r 6)
3 in 1973. Pes bij rezlna
arttker *oldt dlidel:jk d.t het
Durisl$d. z. zijn er
nccr opDertirgen te i.k€n. r{en heeft blJ
geen kosten ge8pa3rd, D.ar

1960), laar oo!
bodlg traais

oudo*e!.e lay out

(anho

Erdijl und Erdatrsss in de. Eurd.slepublik

I. Enkc V.!I.3, Stuttca?t, 1931,
koenr .l 6t!d5
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gebied zlJn otie-vooF

eew re.d I! B€teren orte
doereinden g.'onae!. Tot

onst.eeb lAoo f,grer het voorto4ls ar!._
de aardopp.lvratrte die de p!6duktte reverd ook olt. g.vonren utt
Dllmcha.hte!
utt boorgsten.
celerderrjk kve ee! .ed€ltJr€ boolacti'itelt op gang, !&r het d!u!d. toi 1341
arrcrens ..n rezerrijt
v'n het eerd oelteiD_
oGtre€r. 1900
b€t 1e.ur.nd€€r v.n de produr.rt€, in 1919
{erd eeD vielde
sahenhahg n.t
E€! duld€rrjke

vooruttaant v€
van seolygl.che opsporins.rethort€D r! 1934. i+
roch e* h€t !$ in de viJltrs.! Jeren dat
eed ber.ngtijle Dtrtts. 01t€plodul{tie

"n
kon *ordoD g.sprok€n er in 1964 vc.d €en
rdinr b.r.lkt van
dd 160.000 bar
'eer de {elr-Duitse
rcrs per .rag.
tot irnd.r dm 90.000
barrerr P€r dr3,
4% van C6 totare
ln de zestlser jaren lr3
dulderijk op
e. in bet toraar zij' rcer
aat.ektertl|{6 vooiko
!€n6 aee.too.d.
tie 3teedE ber&erijker sevord6!, D€ze
stroon ran pubrlk.tles be
trefferd. ol!ovoorkonens in l{€3t Duitsl.hd
en een conplratle
gesevere 1.ek nogerijk.
Boisk n€eft het besproken Eebi€d in diie

obe.rhelngraben en ArDe.vorland. D€ze reuze
d€26 sebredeD

beleg (9€g

van

sevonden). rr .fz.nde!lijre
hoofdstukkon wordr de strrtlarall6 en tetr
tonische Etijl besproker sevolid door e€.

derrijke 011€v€rd€.
oPgenolcn. rlie die olr-

op corf€rentiedeetDebers
oaa! ook op de aanaevoo! proc€edirss een

n.L onjuiste *erkvljze.

(xortenboef)

aand&ht seschonLen am de
betrerleade ge!€!atre,

exprorstie en pro.tuktie.
H. Boisk 15 uIe seolooc bijna dortls jaren
seve€st b1l h€t {esr
Duitse exrloratlesebeur

sechsisch€3 l.hdesmt fn. sod.Dfolscrug
zijn v€le pulrrlatre. r aten

eenvooraesr..
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van eenvoudige visrundise
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narr daerbij
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1e31, price l3B,40_

k,n speren bll

bij op- en srscnuischrijver baseert zich bij deze deers hypo-

{crk va r{ubberr

van d€.erder

ee. senl-k{arlt.rl€ve

e.n de leratieve petuea

voudise vlskurdlBe
boek seschrkr voar iedor di€ zlch €n1a

besrip il1 €rgen
kuneb 5D.re, bij de velvor

dat de schrtjver bll d€ behnderlng v'n
de basisbearlppen ter!g3!ijlt op d. originEre Fsch.ltteD

f!.rbij

hll zerfs

g€pubricee'd€ verten van Bador chyb€n

vcrr,jks euver vorder aedlrd dat hlj hier

brJ een st..k raat v.116n wan.eer s€sus-

zou drijvca.
llct bo€k is deg€lrjk urte€voc.d, doch
d€ prijs
.er ye.k vrn deze onvang
is aln de'06.
noge kant. Gezren
ob €en handboer. saati zou
Faperback !itvoe.ing heer
op zlJ. p1srr, geveesi zlJ!,
J,

criffs,

aand.chi geschoD&e. aan d.
dc idoros.rltelt
v.n

al. a.! de wsrl.ttea ir het
op bet be*ealnssparroon van het {a'eliijf
ter. {oorts is een b€ransrljk d6e1 van d€
tekst g€re6€rv€erd
vmrbll d. cheDlsche evorutie 1r !,tou.rijke.ltulties
en de v€rdderrngetr order
ins 1n b6echourlag
Da.rn.ast kon€n verschijnt, drltusle en d1sTen.rott€ *o.dt de ro1 v.n
bij d€toE.trep!oc653er rn
de seorogl€ en bi, geotecnnrrch€ p.obrenon
1i jk aan ds
eD lraterl@

de auteur3 r€Epectieve-

univerElt.lt
zijn v.rbold€n, tlr.4t duide,rjk h€r st€@;r ,.";. h;";;;;i;-;";;.

laar, *aalbij de nadruk wordr s€Iegd o!
d€ ieglonEr€ sanenh.ng tussen ArobdvsterI&&ch.p, nadat rn de zestiser jaie. de
ranp& ra geg€v€n door
net neo€ rleyboon eh T6th, neeft de eerste

by R.A, Fr.€ze & J.A, Cherry,

, {1g.,

19A1, Price S,i0.45.

dar de scb.ljveE sesr$cd ztj! in €en b.6d€ interdrsctprinalre
a.npak van uijvel r1!€ lyslsch€ tacett€n
die het sroldvatcr bledt. Naa! theor€tische
diepgang €n uityerklns
toepEsina is daarbiJ

de srondrat€r bydroroog
gehouden rct stundcrondear€rwinning en

.ourses 1n (rnsenieur6)
techniek, Toch zul lcn

*q.rbij v1nb.r.

r.ter etr de gevorgen v.n
centr.'l stonden, D€
zijn d.n ook rc. het
06g op deze .ctiviteiton geschr€ven,
raalbij de nadluk or op de hydraullca,

gadins itr dit

vad{ege de *ij2e {.fop

sanennana

ars niltoufactoi dulde11Jt, roorar door de bodenvemnt.einlaing en het to€nenend g€brurk van de
Hierdoor t€ behocfte onr-

so.d te roem€n etr als
prijs g.zien
te hoog. roch
.od1f, was oor! e€e! die

Decr toegep.st
h$dboex€n *orden b.h6nderd,

blJfoorbeerd

rnzicht h het {erkcrijke
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hebben

hydroroSiscbe,

10

dc

(rc
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het glondvater selnresreefd

vorden bohandeld, Fl€ltoe yordr naast d6
en seoloatsche on-
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'an
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nu ir ee.

arsrte
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verschijnsereD voor de
s€orocle, Bersrsrijke aa.vullirE€n zijn

her hoo{dstc irlld

in

de

eeseven

nodel blj
van her ijs.

De
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dan de roorelgaande

?'(elnelken
sies zlJn

bradzi jde ve.kr,rende tekst
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