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bezo.kcrs van de renroo!-

st€l1h9 daartoe
opsrelllng v"r
1o!ende plrntensoo.t6n en ecn v€rs.hclden-

ve!serljkende

a da.rnaast praats tngeruid v@r ztjh re.ren
:rp Feorosisch,
Daa! rordt hil

augusr te sskscn-weinar,

nljibour te rlncn.u te her
tattcn. tra grondlgE
*ordt zo noodzakerijk.
De nijnbou' is lat€r ook nin of ne€r vef
snrvoorderijk voor zijn inreledse op het
pare6ntolocie: tn d€ onse
!1na van de ertsaangen

cedurerde zrjn jaien
zicb o.a. ook bezic
cn de vergctrJk€nde

Goeihe

ontdekt hij het tussenkaakbeon blj de nens. voorheen slng n6n er
tuEdenksakb€€n 311een biJ
d1€len aansetroff€n

polcnlek bet

D.r$aast onderhoudt hij

bar Lalloze I rjdscn6ten

vor4en!lJr.don

zeri de

saBenhane 1n

d.

Iet ontdckker van deze sarenh,ng op de ia
nier zoars Goethe dar aangeeft krn Iclden
r€rbondcnheid oet, en een
veianrloo!delijkhcid
trierin tlgr de
ncns 1n hct j,ar 1e32,
Fei ccorogirch Iuseur/ceorociscb surcN
aar de vo.kurren{cs 131,
oleninsstrjden: na,ndas t/b rrijdss v.n
14.00 - 16.o0 lur
zon- cn l€estdascr ae.rote..

bindidg eterren net D.. x.s.J. var aheron,

te1. (0.15)
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de

rt.rte inspireert Goethe tot

Congrelten

een veldere verdleptns

blJ prant€n en d1e!€!. Dc telh
alkonstig. Hij

sljst o! ver!.Esende san€n-

hais in d€ vorn€nrljkdon v3. d. naruur.
In het *ezen vsn de rotarit€1t, het g€heel,

vlidt hij de verkl.rins voor dc 8aD*ezis
h.rd d6. onde'delen.
net zijn xet4o.los.-idec
tnco!1€ van ch!!1ee D!r{in (1309-1432).
Ars dlchter is co.the bij veren bck€nd.

ziln natuud€tenich.pperijke {€!k€! ge
nleren die bekendho!d ni€t, ln 21.)i rijd
senot€! zij.
vakeenoten, rat
dat al!en zijr

NEDERLANDSE BODEI'IKUNOIGE VEREI\ICIIlG

tn do tropcn.
.e e1c
Bijeenkonsr z.r
'r.tenschapperrJke
plartsvtndc!
op donderd.g 11 nolenbe.
1sa2 in het starinssebouu, ia.ijk4eg 11
te {as.nlngen. D€ organisrtie ir tn hander
van Dr r.. B.H. rlhsscn,
v.orlor1g plogranna:
xeuren (cABo) : Potenrl6t.
hoelte in de t.oDen.
Dr-Ir. L. Stroosnijdei (LH): xutriEn(enkrinaroop in de naruurrijk€ vegerarle
(nanens

D..Ir. P. schnldt)

(l,s) : ]lutriertenkrlngtoo
Di3.h r€gensoud van su.irm€.
Drs. ?-S. Bruynzeer (vU): Biocheri3.h

krinar@pondezoek th Indonesiijr toplrbeho€r vah boded6 en

Dr.Ir. B,H. Janssen (Lfi): Rera!1es tussen
bodenvruchtbaarhcid €r nur!1€nt€nonrtrekrrns door eehJ..ise tropische seras(d

I

3,

de

so) blJ

bijee*onst cr de

u.- rhela lrreu
!rs. E. t, J, xruijtbosch

ruhch

(Behctu*,

B!usser)

socleali!etenEchapperiJk€

aspectcn v.n
door r*-Prot.D'.

FMNSE OCEAANEXPLOITATIE
De

necen door Prof.Dr,

E.lr. Adcna (!nl1)

Stichtlng Toekonstbeeld der Techniek

Iidustrialc Rad voo! de oceanorosie

R NO en

en

op viijdrgnlddas 3 oktober 1932 e€n bijo€n-

konsl, *asrb!j vertegcnvooidtacls vu het
frose instttuut cNExo (centE Na!ional
por r.Exproitation dcr oceans) zurren

r,

Homes

D.

srle rhena s
Pros.melinss- en

J. (uencn, stxo

14.30 u,- D€ hocerrjkhcd€n

ondc!zoek,

r5.oo - 15.30

v1s 1e

Theepauze

15.30 16.30 Discussle
16 30 u, Inrolner€ sfsruitrne,

h.r sebied vdtr de oc€aan-explo1tatie.
De bij€enkoDst

23,

R.

(Er.snu3 Univcrsitelt, Rotterdrn)
12.15 14,00 u. l,opend. lunch €h poster-

Den fldag,

lnleidirg: The org,nl(c. Rrffant)
14.15 u.- Exploiatlon and exrloltation of
(r. Lenaire)

dcernentng bedr.ge! t 4s,-

per persoon, incr. docun.ntrtic, runchi
rednctl€bon

^

Ns.

diFde bedra3 dicnr v66r 14 noa€nber 1932 t€
eorde. ov€rgcnaakr oD giror€hentrs 55 30 5
o.aanis,ite TNo, ren Haac,
onder verlcrding van s.udied.s olderzoet
Illien €d Nutuur" of na* de ArE€nene Bank

NedFrtsrd. tnpu,.fdlJk ., o-n Haag ot rc\c_

Thcrnal P!6cesses
sprerding zones (H, Bougaulr)

in the r.ench squd-

nlns n.- 51.16.12.0?9 t,n.'.

de central6

Den H6ae, ondcr

curtuie (?, Ernourr)

bij her IrM congresbureau,

vcrreldlng

te Foschi€den door nidder
uri€r (e'cntueet

l,!insess€grdchr
kosten bedragen voo! KIVI lcd€n I 10, €D
I 15,-, te voldocn aa. dc

scro-rno, Posrbus 136, 2600
R N0-Las0l,1 STUDIEDAC'0NDERZ0E( rlILIEU
NATUUR

lN

El.]

NEDERLAND'

(RINo) en da LandellJk€ stlurgro€p ohdcr-

viii,auhygiiin<Las0 )
8 de.ehbcr 1942
croeselmn, (jtrecht, ccn 3tndl.dag orer
zoek

Bij de o.sanisatie zlJr het srud!e- en
TNO voor nilicu-ond€rFaan op $crk€

dc studiedas ls n, rc
"s aeenferkthgsverbd$ij,c
oni,{1kk61€n, H1€!bij }ant
is gedlan cn

09.30 u.- odtvancsi on koftic

u.- op.nins door Dr. J. Spaardei,
d.gvoor2lttet
r0.05 tr.- Tocrichtinc op het erndrappor!

aD D€!ft, ret.
(0!5) s€ ca 30 tst 2447 of 2359;
TNo, rcl, (o7o) a1 {4 a1 tst
AARDI{FTENSCHAPPEN

0! dinsd.g

EII INFORI.IATIEVERZORGlIlG

26

h€t IYstsch c€ografisch

van dc llnlversttclt

z (Rohstoiree{lnnuDs und Cco{issensch,iten) dir
bev.tten rezmen ongeveer
j2inceD op het seb icd
v.n de aard$€tenschappe!. hydrologie en h_\id!och.nie. Ecn ritersruurversij2r.c best!at
url F olbrlJcra-Ls.h€ b.snriJv--- . 1r€".d.) en '.n inhoudd ijie ont
sruitir (abst.!ct, trel*.ordcn) van een
riJdsc!,ifr.rtikel,
boek of lspport op de

CEoI

h1e.borc., gsDoende vakgebieder.

10,o0

C.

10

J. veryolde

(rasoM)

43.1

Dc bijeen,.onrt vansr ra! o! r0.1s u!r_
!oo! nad-"f{ lnr.matle en een g€detsirleerd lrogrrnhe kunt IJ zich Mnden tot
B, Bolr.sr.al, ceoroglEcb Instrrult der
u!ll, \ielre Prinscrgrschr 13o, tlsted.a,
ral. <o2o) 522 242r.

r'

DSM neeml deelin een aanlal concessies voorerploratie en winning van
olie en gas, zowelin Nederland als in hel buitenlan.l. Oii geschiedi d.m.v.
samenwerkingsve.banden mel otiemaalschappijen die als oPeraior de
werkzaamheden in de concessies uitvoeren,
De Divisie Energie heeft tot taak deze deelnemingen le beheren. VeMacht
wordl dai hel huidige aantal deelnemingen in de naasteloekomstaanzienlijk
zalworden uitgebreid en dat daalmede ookde aktiviieilen aanmerkelijk
In het kadervan deze aktiviteiten zoeken wijkontakt meteen

well log analist (m/ul
Zijnlhaar werkzaamheden omvaten ondermeer:
. pelrotysische evaluaties en log-inlerpretalies van

eruarng

exploratie resp produklieboingen
. evalueren en beoordelen van pLrlgegevens,
exploralre programma's, veldonlwikkelif gen en

zich eveneens kwa rfrceren
be d_qstelling roo dara+eMe i.

.

inlern advseren ove.en exlern uildragen van de
onlwikkelde standpunlen
Nauwe samenwerking mei deoveige discip nes
b nnen de Divisie Energie en het eggen en
onderhouden van externe kontaklen vorml een
essenl ee aspeclvan de funkte.
Voor devervu ing van deze zelslandige en
gevarieerde funktie denken wl aan kand daten rnel
. een academiscfre opleld ng en enkelelaren

DSM

.

n dewell og analyse
HBO'€.S mel een ruime praklijketuaifg kunnen

.

. zeistandrglred en gevoe
m

.
.

-g er Lonpu e

voorsamenwerk n9 in

uili d sc plinair verband
rnvenlivile I en creativileI
een aklieve beheersins van de Engelse taal

Nadere infomalie overde iunkte kan lelefon sch
worden ingewonnen bij:

Dr

k

r PHM Jonqen 045 782946
045 782945

M FI Meiiink

Sollicilaties mel verlnelding van hei vakalurenum mef HK 8244 en vooruien
van een curriculum vitae ' kunnen schrifieliik worden gericht aan DSM,
Personeelsvoorziening Hoger Kader, Postbus 65,5400 AB Heerlen.
Een psychologisch onderzoek maakt deeluit van de selectieprocedure.
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Agenda
17.0o !. (zie F.4 var Nicu{sbrief
(.inc: uiddasbijec.rions
e. s.

3217)

bijecnkonst

uur (zie r. 10 van dcz. Nic!\'sbrieJ).
(zie D.1c var Nieuvsbrief 1932/6)
s.

as uur (zie

Ni€ursbrief)

20.1s rur(zaal

zie p.3 Nieu{sbricr a2l7)
20 00 !ur (zie p.2 v.d. Ni€ussbrief).^
en Irlomatiercrzorging
(RohstoJls€vimung

schaiten) uit

lur (zie r.10 vd dez€ Nieuvsbricf)

Naja'rsveicaderins

10 nov.:
11 hor.

lul (zie r.2

van deze Nreuvsbriei)

caats€ {ijnbouv
uur (zi€ p.5 ran deze

Mijnbowkrndise

Nieu{sbrief)
I Mijnbouvkundis

nu (zic P.5 v.d. Nieuvsbrrei)
Iarijkeles 11 {rc€ninc€n (?ie

nen Haag

c/o rhe \etnerlards
(zi€ p.5 van ri€uvsbri€f 32la).
bijeenkomst iD

Nieu,sbrlef l2l3)

Nieu{sbri€f)

(zie P.s ra.

.

(zie p.10 ran deze lleuvsbriei).

Sluitings- resp. verschiiningsdatum

Koii'rkl'lk Ncdcrlaids Geologi\.h lv lnbou\ kuidi: Ge.oor\ehrp
Se*etxri.al l)osthu\ l5l. 2(n0r\ [)
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