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lN IVEMOBIAM lr. J.H. B€ltmen

0p 14 Jurr rsaz overreod lr. J,F, Aertre,
vrn r93o tor 19?s,

86ltn.n behaalde de sraad v.i !lJnbou'-
aab dc T.H, to D€1!r rr.

1933, Htj was een groot deer v.o 21jn

h€r Rllks.nsr' .L \oor Drtnkvirdrvooyzr!-
n1n3, Dsar vornde htj een r$r1g en bedssid

ziJ., .ohr wrt ar te
dyh.hrsche, dlrecteur.
In het begtn wm zljn loopbr.n y.E htl
verkz&' bll
schaDDlJ re Bsr lt FrpM (voorn.Ilg Neder-
rand3 oost-rnd16) e. brj d. c.ribbcan
Petroleu c.rpuy ,n cEr.c.r (voberuelr)

v.n onr a..oor5chap
volvurde hij tNsen 1951 .. 1953 de functre

1955 tor 196r r.r hiJ €en,

- 
Eolrnan vas renand dre zrjn .ts.n ves clng

cren daardoor nlet alttJd ov€r roz€n rreD,
- Hll vaE ze€r t€€lting vsn

Jultus Rijntgen op de vroor - .n a.l vaak
,1t n vrrenden

In heD v6.11.26D wlJ eer
kundts hijnbower, een to€se*tjd lid en

l{tj vo.nanen dst op 10 jull 1932 1e
c. ri, R. von (o.nlg3f'1d,

der Rllksuntv€rErrelr te
ui.ccht en 11d de! KonlnlrltJk6 N6derlands€

vetenschappen

K N.G.M.G. -STARING-Lezlno oo2l okrob€r
l982td Urrdtn

'i\ va, het c€noorE.har heeft
r L.t r. nodli6n tor h€r blj
STARINC I,EZING 1932.

nr P. trdrrnan (Rrrk5,n'
v.rsiteit ut!€chr)

0nderverp:'(ristsl'rakk6!-Stru.ruur en

In het raatste
in d6 re.hanlsrcn

ven inuendrge r.ciorFn

Bo€chourt len de sioei ar3 d6 voetng
brndinser tus.., bour-

de lnvr6ed va. .do

r.rrctrr.r$cr!!r voden 3u6ng€var
vsn perrodiek. blndlngr-

k.!.n! (PBCa) en d.t€ catesorleSn vr.k-
k6!, Her bllJkr dar srechrs bep.r!d€
vlakk€n (!-v13r<ken) raagEg6ylJE kunn.n
gro€l,sn. ze eroeren
blijven v1ak. Andere vrakken zrJn !ue
op atoDalre schaal er sroeter v€€l
rnetl6r €n nlet laBsssevllE, _
Boveh een beFarrde renDerf,tuur rR

tr€€dt e€n ver.urlns
vl.k op, 60r vd F-vrakken, s..rdoor
b.t aroerlechuisDe ve.indelt. TR rrgt
rrger ...r.t. de brudrrsen l. h€r
r!!trtrlrl.t rr.kk.r zrln e. ar.m e

let de vloeisrol oi Der

op b.pr.rd. vrakken geadsorb€erd yo!d.n
6n d.n de aropl -emcr rreeEr.r) ol ver-
enerr€n (eoms), vasrdoor de brbttuB v€r-

D€ g!061Enerhe1d
4nh€chtlngE€nereie vsn een !teuv. Ir.s
sroter r.. Dlt seerr de !og.lijkh.ld ob

hrbitus te b.p.l€n.
E.n cn rnder '.r 

geluut.eerd rord.n
€n €nr€re synthe-

De l€zlna uordt
oktob.r 1942 rn het Jaarbeure Corgr.B- en
v€!9.d.!..nrrun,

Aa.vans 19,30 uur, H.t
h€r stEtro. dlrecr bor.1k-

baar, parke.rsuaces ziJh in de nablJheld.
Int&duc6(64 zlJn

secre!r.1! t(. l{,0. M. c.

K.N.G.M.G.lezing

ni.o Unlv€rsrtr,

"Th. 9€6rogy
evotution o! ChlnB

Th6 Indu!-Yrlu2angbu
thB 81nal.ya8
th. rolth fron

prateab ir corpoEed
of a nunber of srarter tecto.lc unlt! o.

to lalnra.d a3r. prror

tlon (.b6ut 14o D.y.) rbd prlor io rhe
reolcanlzatron (abolr

Th€ evoru!1or of ribet, €ldrng vlrh the



cenozolc colrr3ron o! Indla {lth asieL
for the urde.st.ndlns

of th'. rtructlr.i evolution or chins.

or tb€ rolk don€ bY georo-
Peolr€ s R.plblic of chtni,

De lezins 4l ?orden gehouden in het
Jaarbeur. consres- €r ve!gld€rcentrmi
Beatllxaeboue te Utrecht,

secretarl! x. N.c. x. c.

Afdeling Noord Nederland

op 23 3ept.eber
zar D!. l{, de voo€! (Die!!r Giordwat€r-
verkeulls TNo)

rethode k!lJst een st6€ds
belansrljker runctro biJ de voorbe-
retdtna 6n bil de pr$n1n8 va. onder-
croldee stee*oolontgln

v€rrog€n veroorzaakt
e1sstl3.h. eisenschappe
srond en de rijre n!rtI-s.rsagdheid
van d. 3tee.&oorvoorkon
blenen kunnen worden a.ngepekt door
niddel vrn speciale veldtachnieken €n

dsta-proce3sirs nethod€n.
De u€lk*tjz€ vrn DcvlTNO bij het ond€r-

'oek v.n de nederrlndsc

.et D!.krr jkvoo*eerd€n

Dc rezrnc wordt

NOMEIICLATOR

GXOLOGISCIIE NOWNCIATOR

serev!E€€rde
vijf t!r.n (Ergers, t{ed€rt.nds, hans,
Duits en Sp.us)

564 p.gtn. 3 en 'eet d.n
1t.0oo t!€froorder. PrlJ. ln de boeth..dol

VOOR I,EDEN (CEI{ONX, BII'ENCEIYOM) IN SE-
GUXSTICERS IIEEFT HXT CENO TS€HA! ElN AAI1AI
f,XEI{PLInl TIR BTSC}III(I(INC TEGEIi D3 SPECIALE
?Br.rs vaN / 95,- PLUS t a,- vooE E |B^LI"{CE

het v.rrchuldlsde b€dr.A
t, n. v. d. Pennincleester
4os17 {v€meldrnc: Noiencrator) yordt 13d€r
rid of b.Surstigei n*t!..1 46b exe!!raar

Aanvrasen rolden ir @rsotd.

Delfsrofkundige kring

Proi. A. ztorkovski
aanvqs 17.00 uur za!

Geologl.ch en Mlinbouwkundig niouwlr

v,n Delden (neteororogle)
l{. sps*nan (fyErc8 van de
rsste rard€)

Dokto.ldr.1.ben seoroc!€:
2a o6-rga2: Y.i{.a. co€negradlt (st.rtigr.-

tielnikroprreontolosie)
t.a. Haan (stlulrturere- e. ioe-
sepaste seo!os1€)

(Petrolocie)
.er '* ' 

Lr ere s€o

R-J-s- van le€uueo {st.sticra-
f iel6ikroparcontolosie)
J.[t.Y. Pbirtpl (sedi@ntorosr€)

(3trulrturele geo.

nilnbouwkundc:
24 o6-19S2: J.P.r- Gurdenlundt (!ijntechno-

(p€rroreuurn-
ni.g) nei 1ol

(bij.technorosl6)
r, (3np (nlJnt€chnorogi€)

v. a. zijlr.€. (petrciemvinnlns)

rnive.sireit

23-05-1932: J. Brouve! (petrologle)
(pet.otogle)

s. J. P€n (p.trorogie)

or setealc exploration

xa arloop Ja!'vergd€rt.g en sezmenriite
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De lezing "6!dt 
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t{3nBarweg 3 1n De1ft.
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ELSEVIER
SCIENCE
PUBTISHERS

Elsevier Science Publishers, behorend tot het Elsevier-NDU-concern,
vmagt voor een van haar werkmaatschappijen in Amsterdam.
ELSEVIERS WETENSCHAPPELIJKE UITGEVERIJ BY,.

uitgeefster van Engelstalige boeken en tijdschriften op
acaqemlscn nrveau een

geophysicus /geoloog m/Y
voor de functie van (aankomend) uitgever

in de afdeling Aardwetenschappen

ln samenwerking met
de huidige uitgever van
het fonds aardweten-
schappen zal hij/zij - na
een inwerkperiode -
medeverantwoordelijk
ziin voorde voortzetting
en uitbreiding van het
publikatieprogramma
in dit gebied.
Een uitstekende beheer-
sing van geschreven en
gesproken Engels is een
vereiste. en kandidaten
moeten bereid zijn enige
malen per jaar enkele

weken op reis te zijn.
Het vermogen goed met
anderen te kunnen
samenwerken is even-
eens zeer belangrijk.
Uitgeverservaring of
ervaring in een andere
commerciele functie op
vergelijkbaar niveau
strekt tot aanbeveling.
Geboden wordt een
interessante en zelf-
standige functie met
een aanvangssalaris.
afhankelijk van oplei-
ding. ervaring en leeftijd.

tussen f300).- en f45(Xl.-
bruto per maand.

Uw sollicitatie, voorzien
van een volledig curri-
culum vitae en een pas-
ioto. kunt u richten aan
de afdeling Personeels-
zaken E.S.P.
Postbus 2400,
1000 CK Amsterdam.
t.a.v. de heer
G.M. Groenenberg,
onder vermelding van
vacalurenummer
011/035/NB.



Benoern ng aan d€ landbouwhogeschool

1 r€pt€Db€r rsa2 ls Di,
S. B, Ilroon6!beig
hooslersar ln de geolocl€ aan de l,ard-

t. vegenlnaer bll d€ vrf,-
en ceorogie. BrJ vorsr

rrol.Dr. J,D. de Jons op, die r.t enelr-

N€6rleggen lunclle

Ir, G,v, dc (orv€r, Ilsp€cteui-Gereraar
de! Mrj.er za1 or gezordh€lds!€d€nen zlJn

.6pteole! r9a2 n..rlesa.!,

Dlvolen

Tw6€ gebouwen, twee gelserden

Aangezlen de
het onjuilt vord, d,t de nased..htenls
v4 een veldiemtelijt a.lee.de ve-cut8d
36rd, ls tn Niewsbl1el tga2/2, p-5 aan

ieijers opsen.nen 6'
1942/4 reacties v& W- J.

ron8 (p.a) en eetr E,ctl. vd
(p,5) op het stlk vsn Rellers. L.etstse-

ftt lse op het

roos s€red.twist t€ 'oolk.nen bebben vlj

de dl.cEste t€ sluiten,

R€dacti€ Nleu{sb!1er.

Snellius ll

besprclrtnse! heelt IDdo-

deEl(undi3en,
ecn tyeed. snerrts expcdrtie tn de oo.t-

aanlcidrng hiervan heett de x.d€11and5c
(NRz) ccn e4uete

1. Fysische en cheniscn€ occlnograii€
2. lrturiene bioroare
3, Marien€ aardv€tensch6rpen

fl.t narien seorogrsch ond€rzoek kan praats
hebben lan een actieve dubbere ellandcn-
boog (Bandr-sutu-aebied), ee. c6rprcr ae
brcd bij de snra eiranden (sura lrtropor)
en een vemoedclljk "rllted bd3ln (Makas
sar stra.t) en d. orergans.cebteden,

2ar de st!atisralle, sedloent-
pa16o&.cn€tl6o€, ttc.oPs16on-

toroaie 6. parynorosie
zullen 3e1.!iscn€ prori.t€n voder opg€no
D€n. De lnvloed v.n de !6eren6rrte ero.le

v.r de i.vloed
nrr!e! zurler olderzocht vordon. [en .nder
b6r.!s.ijk tneE ls h€t rlfoad.lzoek, *aar-
blJ de ilvroed ean zeesptegerbdesinacn €n
de.anensterrirg

rrft.n z.I rord.! nagegarn-
B.ra.srrjle ssp.cten ea! de so€lllus II cx-

21J': pr4ktisch. toepsr-
baalheid (b.v. voor voedselvinnilg uit ,ee,
en.rai€brcDne!)

(..., vertrc!*d .alcn 'etro.6!ne Appaistuu!) ,

Bel.ns.t6rrende! dte n.dere iltorratt. be
sn€lll$ rI expedltre ntrlen

zlch v€lden tot d€ neer
Th.c, ra€b.r (nB!-burea!, PGtbus 19121,
10oo cc lBte.do, te7. <o2or-22 29 02,

Geologie op school

verlrcnt ztjn nier 'rre ederradse e6oro-

nale ceolosrsch. Cohgres een krachtig€ aan-
g€ddu o! ondenrjs i. de

seolosie blj net triddelbfe o.denrjs tn te
.rgenen€ 6ten!€n aang.nonen

a1r volct: i!',e Congras iaoro-
stque i.t6rnatron.r. -...

de taus l€3 p:yg
ent d€ la c6olo8te

et de r' pli6ontorasie dss r€5 c1's3€€
sup6iieures de3 Ltc6e5 ou Cyn..3es.
LeE d616gu€s sont invlt63
A !a1re part de cc voeu A leur gouvelnsbert

colpte rend!,
conarCs g€olocique inte!nrtio!at, vI I€
sc.3ion, st. Petersboulg, 13s7 (st. Patc.s -bourg 1499): p- clrxiii, in b6t re$r.g
vab d€ slotzittlng dle op 24 augustu!
(5 septeDber) 139? verd aehoud€n. I- va!
carker (cloning€n, x. yartin (Leider) e!
}!, {tchr.nD voond.n het .onsr6s bij.

*.e brijkbar
arbert Gaudry, dte h€t voo8ter t*ee dager

ord. had e€3terd (ibid. , p.
cxv). rn hct licht van de discursi6d!e
'e.€trterlJk in de sectie aardvetensch.pp€n

Raad er in de co@t3rie
vet€nscbapp€n van de

xo.tdrijke Nederrantue akadelle van se-
te.schappen bebb.. pl,.t.gevond.n, verdte-

ult de loerichrlnc d1e
caudry in de slot2itting €3f, .ah de ver-

T



A ses d6buts, quand on co@engait I dg
ime.s€s, jnsqu'

dan€ re oorde anin6 .ome

"l,e dEveloplenent ra!1de de r. c6oloste

s.ards d'ns re vrngtlg&e

a. Brouser (Leiden)

Ol'e"industris

vrij d.astiscn net

!rcjecte. als

viij 5brlpt rs ef

Congreaaen

ROCf, iNrERACrrOn (Hnr), Misasa, Ja!a.,

zijr seconvoceerd:

t ,'".., n"c.".i.."r.

tel. (020)sas 2a 33,

The T[s-6uE-AI x

asrociaiio! o{

comittee ChailDar,

Boekbeaprakingen

bandleidins bij h€t ort

nei doel de praktijkei-
laafste vllr jsren net bet

doch de bijdragen zijn voornanerijk van

vordoende inter€ssant zi ln

r. r. de vri€s (Anstedan)

(.€rg€ns staat aanc€sever
{anneer en vaa!)



Soclety or ArnE (n6rgen' staat aansog€v€n
vst AIWI is). De ttr€1 van
overaeioben rn dez6 ploceedine!, i3 ov€!j-
BeB nlet seheel r..€.ht: arl€en Detal.n

lndustritlre grondsrotle
ot stEcht6 zijderrng. b€hlnderd.
De brjdragetr zijr s.r.ns.6hi!t ove.€e.koo-
stit de 12 zittirsen: (r) rhe potertr.r

.ob!a.ies, (2) t:-
p1o!.tlo. str.tesy, (3) rietallurgicat
ploc.sEes, (4) Expror.tloh, (5) srstrr-
tlc5, poritico-econollc 

'rsk, 
(6) rn-

o{ Dloduc€r conpele.
rnd .ount.iee, (7) Rore or tle rlc asd rn6
Un, (a) Ne' Etrrlu.atc
(9) Otr and ocear llnrhs, (1o) c&e
3tudl€3, (11) porlrl.al plobte's ot c.n6u-

en (12) Poricy. Drt dez€
duld61ilh zlj' dat de s5n-

list 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 'd er-
vd 3 altikeren 'ordtblJvoolb€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 van

!.okk6! b€ddjwen verleld, 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€ arnblniunexpor-
staat ddari. v€rne1d .1e
(surt..ne a1s n|M€r 6)

3 in 1973. Pes bij rezlna
arttker *oldt dlide-

l:jk d.t het
Durisl$d. z. zijn er

nccr opDertirgen te i.k€n. r{en heeft blJ
geen kosten ge8pa3rd, D.ar

oudo*e!.e lay out (anho
1960), laar oo!

bodlg traais
oPgenolcn. rlie die olr-

op corf€rentiedeetDebers
oaa! ook op de aanae-
voo! proc€edirss een

n.L onjuiste *erkvljze.

(xortenboef)

Erdijl und Erdatrsss in de. Eurd.slepublik

I. Enkc V.!I.3, Stuttca?t, 1931, Ple13

gebied zlJn otie-vooF
koenr .l 6t!d5

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 re-

verd ook olt. g.vonren utt
Dllmcha.hte! utt boorgsten.
celerderrjk kve ee! .ed€ltJr€ boolacti'i-
telt 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

"n eed ber.ngtijle Dtrtts. 01t€plodul{tie
kon *ordoD g.sprok€n er in 1964 vc.d €en
rdinr b.r.lkt van 'eer dd 160.000 bar
rcrs per .rag. de {elr-Duitse

tot irnd.r dm 90.000
barrerr P€r dr3,
4% van C6 totare ln de zestl-
ser 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€.
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.. scnrijv€f



PETROI-IIND B.V, zoek voor b3tr AFDELING ExpLoRArrE
weSels uitbreiding van werkzaamheden en nieuwe sctivireiren een

senior geofusicus
voor plamilg, supervisie,

Ruime werleparing (tenmi!$e
&10 jaar) opsedaan bij een olie-
maatshappii is een ve.eisre.

Geintere$qden wordt veuocht hun solliciraties, vergez€ld lEn de
gebruleLiike gegerens en een r6ore pasforo re zenden aan:
Petrohnd B V.. (de Ho6l 4r. Posrtrur 91280. 250q AC rGrarenhzge,
La.v. de AfdeliDs Personeelszaken met de v€rmeldins ,'Venrouweliji,,
op de enveloppe. Telefonische inlichtinsen: Aft€liDs penonels4}en,
070-824001.

ioter?retatic en evaluatie.

De werlzaDneden zouder oot
r€rricht kumen worden op coDsul-
tancy afsp.aak ofop basis van e€n

PETROLAI\D B.V.
Andg6 e @dolieps?din$-
a unn sshuEn!??i th

Ndold"& C.ntiMttul Pht

seolosie en g.ofyslcs

narr daerbij
gebieden rawelijks

gas t€genower riet-geassocl.erd gas erigs-

..c'gchooc!u.t.

Duitse taalg€bied

r. P. fi. (las3chieter (Rij!wijr)

223 pp, fiss. M. xijnorr
1e31, price l3B,40_

nde bij deromatie!!o.e38er_ De sch.ijver,

karar.t€. vasr< noeilrjk
in h€rdere be*oo?dinge.

van eenvoudige visrundise
duidelijk te.ar<en.

zich hierbrJ

de pemesbitrterts.oi;fJi
cio.t in de wet

k,n speren bll

bij op- en srscnui-

schrijver 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. origi-
nEre 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 

'06. .er ye.k vrn deze onvang
is aln de noge kant. Gezren

ob €en handboer. saati zou
Faperback !itvoe.ing heer

op zlJ. p1srr, geveesi zlJ!,

J, J. de Vri.. (Ansterd.o)

by R.A, Fr.€ze & J.A, Cherry,
604 pp. , {1g.,
criffs, 19A1, Price S,i0.45.

de srondrat€r bydroroog
gehouden rct stund-

crondear€rwinning en
*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,

9ecl.cn vn grondvater ycrd sereed. L.ns-

ars niltoufactoi dulde-
11Jt, roorar door de bodenvemnt.einl-
aing en het to€nenend g€brurk van de

Hierdoor t€ behocfte onr-
rnzicht h het {erkcrijke

bevcsingspat.oor
2ich in het vster 1n

fyslsch en chcrls.h oDzl.ht vood6en rij

De atrteu$ hebben

hydroroSiscbe, dc

10

het glondvater selnresreefd
vorden bohandeld, Fl€ltoe yordr naast d6

en seoloatsche on-
aand.chi geschoD&e. aan d.

dc idoros.rltelt v.n
al. a.! de wsrl.ttea ir het

'eliijf op bet be*ealnssparroon van het {a-
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 verschijn-

t, drltusle en d1s-
Ten.rott€ *o.dt de ro1 v.n

bij d€toE.trep!oc653er rn
de seorogl€ en bi, geotecnnrrch€ p.obrenon

de auteur3 r€Epectieve-
1i jk aan ds univerElt.lt
eD lraterl@ 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 Arobdvster-

I&&ch.p, nadat rn de zestiser jaie. de
ranp& ra geg€v€n door

net neo€ rleyboon eh T6th, neeft de eerste

th.ore!1sch€

dar de scb.ljveE se-
sr$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

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

gadins itr dit
vad{ege de *ij2e {.fop (rc

sanennana va. de vcrscbirlende lelschijn-
vordt bel!chr.

De tech.lsche
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

J. r. de vrles (Ansierde)



(derd€ druk), door

PtiJst | 75,-

yijs; de ulrcave rijpt net de ilJd. rn
druk net 6s btz. nee!

rarde a15 geheel, aadbevin
cFD, aardbacn-! i30P,

nu ir ee. 'ijrtar arsrte

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

her hoo{dstc irlld in de

?'(elnelken

sies zlJn eeseven

van her ijs.
De liteiatuurrilsten,

zi jn aanne.k€1i jk uitsebr€id

H,x, Rondeel (Anste?dan)

in der (oster

166 S, 6? Abb.,

Stuttga.t, 1931,

;;.B{n ndotci.c
door r, zeiu (1e7e),

Andes door tYee van zijn

zijn ceintrudeerd v.n het

€icenli jle petrorocisch

het boeki {aarbij een heet

(ME, T[, ME)

3ch3ppe1rjk, nakkelijl reesbaai verkle, doch

nen die vertrouvd zijr net
gesteerten 

'an de Andes,Ats

tesen voor "cgnttnenrar

bradzi jde ve.kr,rende tekst

blnder weten3chapperijk
dan de roorelgaande

nodel blj d€

bij de seodynmiek aet eer koireltje zout se-

(setiaco, chili)

saurier in der Philaterie;
oanzsache. der palaeonto

1975, \26 pp., Dtr 12,-;
Nachtrag 1979

stehpers (irc1.
fiankeerstenpers)

prijz€r aan te geven. De

zijn,.i. onnisbasr

dergelijre catalosus vs. nin€.

b€1angrllk deel 'eD d€ seo-

Yo.den besterd biJ de

Prins (Leiden)

11



Agond6

(zie F.3 van d€ze Ni€uvsbrief)
rr ruik. rrfornatie bij het

c/o NIEB, Rue
Belst,A (zre p. e van Nieuvsbrief 1s32/3),

N. de voogdi DcvlrNo,
de Nieuve Bri.r. te Assen,

uur (zie p.4 ran deze Nieuvsb.ref)
ceorosie. Najaarsexcursi

Sluilinga- .e.p. verachiining3d6lum

ise Kling: jsarv€.saderl

17_OO uur (zi€ Nieu*sbrlef)
Ir!ing: rulddagbr jee.koist

(zle D. 10 van Nle!*sb.ief 1e32l6)

1e.30 uu (zie nleuvsbrief)
c€orogie. Najeersversad

c/o The Nerherrnds
42000, 2503 EA Den naas (zie p. s va, Nieuvsbrief 1932/a)

vrefde btJeenko4st
r€€r rese!rch,, (zie p,s

bij: Dr. P. B-
te1. (015)56 s3

r' ,1ll.l,\roe d c.Geol., \n11.. h.,.$^Jnon u.rwo.\".n
Sc!rerJrirJL:Poslbus 57 l0C0 AD Hrr.cLn
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