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Redaktiewijziging

}let h€t lsst.t€ r'lM.r v& d€ Nieu?rblief
($43-9) is €6a eind geLoren rd Let re-

v@ de heer ch.B, Ba!, dat
hij blJna z€E Jaar rds uitaeo€f€rd heert.
Ir dt. periode hee{t de Ni€ursbrre{ zlch

tot een p..Btisch coD-

(.N,C.M.c.c, Eer sstrl viJztgingen, die
tiJd.!E zijn r6dacteuschap zlJn inge-

hrj zelr opc4ond in:llD
stukJ€ "Redaktle{rjrlgrnc (2)ii (Nieuerbrier
ts32-3)- Ei6r.e kd b,v. nog {olden roe
sevo€gd de t.voelrns

de redeo, di€ 6€! velktrtns
zoek6! (zie lil€wsbrl€J 19a3-3,4) en het
sebrlrk v& e.n'oudig€ Jisur€n (b,v,
Nieursbrre{ 1933-4).
chds Ber vond, d,t ztJr pen€iooerhs €en

ra3 oi de rcdaltionele
Eu een Jolser. co11€9. over

te d!.seni te Deer dad' hij hei lratsre
tau door ziekte.

oltploore!, ars hij se{enst
bad, lvrJ zlJn zeel v€*eusd, d4t hij de
heer J.A. oere (she1r, D€b ila.g) ber.td

zijn talk ir
neDen. \{rj zrjn ove.tutgd, dar de 3o€!-
verklng net Je
vruchibare z.l zijn. ftt zurr.n da o6k op

ndl.r voorrgam, *...-
bij {1j echter verad€ltlg€n !tet zurr6n

vij 'enen, d.t het de

Nieuvsbri€f zlln dd ook alttld verkoE en

c. F. vhkrer Plrrs

PROCRAXXA COIITACTDAC I{XGTC
op viljdas 24 tcbruart 1934

c€ologirch rn3rituut

Inschrljvirg en kofrie.
11.oo-11.os u: Openrng door

11.05-11.15 u: ToeslraBk door
de snblcculteit seorosie cn
geofrEtc. der ultve4lt€it

11,15-12.oo u: Pmi.Dr, J.f,. re Eint6:

georoBi6cb ondePoek .
12-oo-13.30 u: Lucn 1n het Ceolosisch

13,30-16,00 !: Deronsrlaties .o posrer
se6sie door de vaksroepen.

16,15-1t,00 u: Dr, D, vo Hrrten 6!
D4. S. R, Troelstra:

paleo.toroglec!
de ltldddllddge zee",

17,00-13.00 u: Borr€! in t€t c€oro8rsch

V.ksroepen ve het GEoloslsch rNtttuut
(V.v,A.) ea n€t lDltitrnt voor lardv€te!-
rchawer (vllje unlv€!slt€1t) zurl€a d-n.v,
d€Ronstratt.e

dderzoer r.t€! zien, o- s.
- StruktuEl€ Georoare (U.v,r.): aacl;re

ontrikkellng ve
het Frcb.trcm (2. srsJ.) (Bm€! let
stlat. Par. i u. v. a. ).

- Eft sts.e-Per rorogle-ltide!rlosie (U. e.A. ) :

o11vlJn in ocedrEch€ ba-
zE!t; ertrlireralogie

- [!tsksd6-9etiorogte-bner.rosie (w):
I1u!d inclusions ; Mrcrop!obe,
st!atisr.Ile Par6ontorogl€ (u,v, A, ):
coDputertechniekcn ;
(zle Ye.de! strult, ceor, u,v,a.),

- Paleortologle-Str.tlcrarie (vU): conruter-
evorutlei c6obiEiory oar-

'8ts 
(colputenod.l).

- {.rLs!oe! Mlrlen€ Ceorogt€ (u,e.4,. e' vU)
Vtd6ofi1f, ve u€rk op ze..

(w): x*.ttniry6olosie

- Hy.trogeoloEre (vu): Denon.trltie afvoer

M6t.ororogle {w): ldilr@eteoroloalsch
ond€rzmlr oD schr€tuondhooa,

rijst vd deno!6tratt.E er
porters za1 ne de bezeLert *orden over

A1t€$!trer Dlddagp!oer@6,

3) TlopemuEeu, l,t!!!eu*tr..t 2. o.d-
t€!toonsccIlins

b) alrterdtu!

c) Nederlsdr Scheepvsart lllrem, (.tten

Bil vordoend. beldgstelring lund i! b
en c londl€td1lsen

: xoud buffet 1! het vrskude-
sebouw, de.r A (rI,v,A, ),

15, An!terdm,

borr6t (2 consmpttor) t 5,oo "
koud bulret (c-redea) t 3o,oo

(€xcr!3r6t drdk)
koud bulfet (bs ted.n,

,tudenren) J 22,50 "
(.rcruslet drak)



cont actcomis s rs , p/e
Dr. X. eassna,

4, 3503 tA Utrecht.

se*od rid / butt€rseroon lid

ceft zich op voor d€.llue 'd:(arkrurs.n s.r.P.)

- Bezoek Tropenbusem
Bozoek AnEtordms istorisch }luteun

- &zoek rederl&ds Scheepvaart fiwem

- t(oud buffet

Dccln&e: d6clDem4

scbuldlsde bcdlas o! itroreke!llc
lennirgo€€ster vs

het {IGMG Ne Derft, net vemer-
dlng vd: coltactdag 1944- s.t
a.nErding3tonurier tn deze
xr€$bd€f g€rleve ! g€lijktiJdlg
ing€vurd rn t€ zenden.

AIXMIIOINCSIOR.{UTI'R CONTACTDAC 1934

op een plbrrek ed g.oroseD, lFisch 960-
r€ken 6! start open

ln de palze zar er seregedeld zijn on de
I(!akatau-t€Dtoonsielltng ln n€t arcper
!u6eu te b€zrcLtige'
conservaro! ecorosie Ir. H.G, vs d€r Frrer
E! woldt nog h€t noceujk zar
zrjn on na atloor vun de roztng de {1r!
"xlakata! - rhe ddy that sh6ok ue world'i

xiertn ziln tle€td€! ed d6
cluptie vs r93o t€ zl.n en v& het natuur-

Geolysische Kring

Het jaerltjk! synrosiu vd d€ Geolhrslsche
Krlls zar g6houden
ie utrecht (Instltuut voor a.ldfet€$.h.p-
p€n), De l{llns best..t so jaar, eer so.de
rcd€. o h€r s)npori@ een !€€6rerrjk tlnr.e

'E xiddaa. lE
ove. ropend geofy3lEch

cp€ciliek th€na b€11.hten. As het elnd vd
er een boirer,

ontvsger bEgln
amkordisins,

rMou, Princet.nplein s,
urr6chi 1t6r, 030-5332?2)

Palynologische Kring

Op donderdag 1 decelbe! 1943
(Trositoriu rr, n.tderbe!g1a& 2) eon
v€rgadering vm de ?!1yroloar!che xrins ge-
houden. De volsend. t€zins€n vsrden go-

- D.. C.r.r.
(palynologie), B, J. Roneid

en Th. Llesenberg (Dlc!o!61oontorog1€) en
s.',c. {iJler (renoprdkton): Hct iiddcD
c.rlovr€o labij lrlnteEsijr., d€ 

^chte!-oorr xederl&d nieu*e at-

Brrnkr Irdicatles voor d€

Est r€1a, Portugal.
- D, C. {, a€6Esrer:

zoek i. een IJzerrtJd boerdortl in d€

- J.J. vh de! Bersh, L.r.,|. Borren en
G, vd dor Meulen:
lgsearchproject 1n de r.iar ve de

J, de rong (Haallen)

bedras t ,,,.,...,
pe rdchdjvlng sruit op 1f€bru.ri 1e34.

Kf akaiau-manilesialre

Het x.n.c.v.6. ors&iscelt net 'edere.ktngvd het (on, Nederl'de aaldriJxErsdig
het (on. Ifft. voor de

rropc! e€n Ilralatsu-ba
derd.s 12 jduali

tet Tlopen xuseu, ingdg
Iluf!tskade €3,
Een vs de redacteuren
ie verschijn€n
ctuPtte vt 1433,

zar b1j di€ gcreeederd het bo€f, ptesen-

net2€rfd€ ondcflerp.



Geologisch en Miinbouwkundig nieuws

Exanens

de Jaee. (fysica vm de

Durt (ceochenie)
reck (srrarisra-

rre/nicropsleo.tologle)
(Der!orogie)

vitte (sriatlsrsfie/
psleontorosle)

csning. (srratisrafie)
(strlrt!r€re
geologie)

Both (s€osrafis.he hydro
rosie)

A. NoordiJx (kla!terr ceoroci€/
laaslddsenese)

(seoerafische
nydrorosie)

d. a. Grswen-N3uta (erts-

roeie)
, schiplels (ertskud€, petro-

rosie, ninerslosie)
som€n (hydioceo-

losie)

0! 24 novefier

Mostatns (no{hern
splir) vith 3

Aardbeving in Neder and

'rij hevige aardbevinc pra,ts (rracht 5
van lichter) in zuido€t
a&slenzend Bergie, vaalbil

lijr< senaallr
oorspronk€1ijk

heeft d€ Rijks Georosische

seive (eo* kdsyaad€)

Congressen
Promoiies 

l"*n*l '"-"" ".'-.""r H =6'iso e" I
""' " ""' "'"'"''" *\ ts

erdenic Preistoc€ne d€er or I

er nijnbouvkudice

zar zrJ!:rrDe
{eterschapperijk onderyijs op !et bedrijts-

bijzond€r net

zij zurren lede!



fU 
Rijksuniversiteit Utrecht

Bij de Interfaku teit der Aardrijkskunde & Prehislorie is
in devakgroep FyslscheGeografievakarl l defunktievan

in hel vakgebied 'Fysische Geografie, in het bijzonder de geomorfologie".

Tot de taak van de le benoemen hooqleraar behoren:
- het kodrdineren en geven van onderwrjs;
- het initidren, verrichten en begeleiden van en leiding geven aan het wetenschappeliik

onderzoek, mede in het kader van de voorwaardelijke tinanciering;
- het verrichten van bestuurlijke werkzaamheden.

Gedacht wordt aan een gepromoveerd akademikus/akademika d e:

- specialist is op hetvakgebied en hiervan bliikheeft gegeven in de vorm van publkalies
van hoog gehale, mel name op het gebied van de algemene geomorfologie, de
kwartairgeologie en de technieken en toepassingen van de rys sche geografel

- bereid en rn staai is samen ie werken rnel de andere hoogleraren, werkzaam op dil,
of een aangrenzend vakgebied;

- aanloonbare didactasche en bestuurliike bekwaamheden bezil;
- bereid en in slaal is te funktioneren in de universitaire bestuursstruktuur;

indien hij/zijgeen Nederlands kent, bereid is zich binnen tweejaarin deze laalte leren
uitdrukken.

De funktie staat beschreven in een voor kandidaten beschikbaar struktuunaooort.
Nadere inlichtingerj kunnen worden ingewonnen brj de sekrelaris van de benoemingsad-
veskommissie, dr. H. J. A. Berendsen, telefoon 030"531369.

Sa ari6rlng gesch edl volgens Flijksrege ng n hoog eraarschaa A of B, afhanke ijk van
eefl jd en ervaring.

So licitates vergezeld van een curriculum vitae en lijsi van pub ikaties dienen binnen
4 weken na het verschijnen van dii blad teworden gerichl aan debenoemingsadvieskom-
missie, t.a.v. B. Flederus, personeelsfunktionaris Geografisch Instituut, Heidelberg-
laan 2, Postbus 80.115. de Uithof, 3508 TC Utrecht. vak.nr.r 192.030.

Degenen die de aandacht willen vestigen op naar hun mening geschikle kandidalen,
worden uitgenodigd dit eveneens schriftelijk mede te delen aan de benoemingsadvies-

gewoon hoogleraar



Shell biedt
carribremogeliikheden in

Exploratie en
Produktie (olie/gas)

voor pas afgestudeende of binnenkort
afstuderende geologen (m/v)

Nadere bijzonderheden over werkzaamheden. loopbaan en geslelde

eisen v00r hel venullen van de lunclies van exploraliegeoloog
of petroleurn ingenieur (produkliegeoloog) staan in onze

recruteringsbrochure "Uw toekomst bij Shell", die op aanvraag aan
belanestellenden wordt toeeestuurd.

Bij de selectie zullen o.a. de
volgende criteria geldenl
. Mobiliteit de werkzaamheden in
Exploratie en Produktie vindeD
voor het merendeel buiien NedeF
land plaats, daarom moet men
gedurende de gehele Inopbaan
bereid ziin buiten Nederland te
rverken.

Belanqstellenden kunnen schriiven onder nr. 124185222 naar of bellen metl
Shell Intemationale Petroleum Maalschappij 8.V., Afdeling PNEH,

Postbus 162, 2501 AN Den Haag, tel. 070-776600.

Shell Internationale Petroleum Maatschappii BV
Carel van Bylandtlaan 50. Den Haag.

. Leeftijd: bij voorkeur niet ouder
dan 26 jaar {niel meegerekend
e\'entuele militaire dienst en/of
full-{ime functies).
o Goede studieresultater kandi-
daats bij voorkeur G5, maar G1/2
oi G2 wordt ook in aanmerking
genomen.



hoev€rre dc urvelEltalre
!.rdkte!schlpperrjke
schapperilk loer zrjn, - ot het bedrrJf.-
16v.n nas paltr.lperer in deze opretdtng,

en hoe de concuQentie-poEltie ven de
N€d€!rddse seolooelnlJnbbwrruldise oD d€

s€p6osd wolden, v@r bel.ns-
steltende!, londreidinse! rsss de dtverse

het utrechrg rnsrriuut

Dc consiesco@tEsle hoolt loss deze yeg
ntet !11eer studenten docn voor.r oor de
!.!dvetensch.pp€I1 jke

i!d!st.ie io tDieres.ele!
voo! dlt jaa!11Jkse ldd.rrjke cebeuron.

het ordervelp dit jaa!, voor
Bedlosie e, Eilrbouv, ver

lodlgt een iede!
33e consres op 25 febluarl

voo! lnrichtt!g€!,
!6€r zlj, kut u terecnt blj:
aruo C. oud!.y6r, Poortstrart 5, 3512 ln

o3o-715367 of s1s646,

AFVAIBERC]NC EN NUIMTILIJK! ORD'NING

xrrleF en N.ruurorderzoct,
ovellesgroe! "Alr.rbersi!9", orsdrs€6rt
op 29 iebrua.i 1934 ir her TNo cebouv,
De! Aaas, ee!
betsln8 en lutlt.lijke O!d6rtDg,', a&rrr
de.InereE: 14O peFone!; k6t€n: t 10,--
p,p. (rmch, Lofrle, th6.) (ter praatse

9,30 ur ontv$gEt net kotllo.
ro,oo u: opentns door Prot,Dr. D.J. xuenen,

voorzltter NO.

de! ],as (wo/Ncn),
Ir. B,P, sacena (BCD), daavoor-

ro.30 u: De .er.tie alvdbe.ernc e! rutot€-
rllk6 oldenils. {r.Dr. I.P, J.Ir.
ottcn, ?rcv.Grillte, ov€riJs8el,

15-oo u: Th.epauze.
15.15 u: Dls.*sre (I!. G,J,J. vs der

IDllcht!trgen

tel. 015-569330 <tsr 2447 or 2369,

PITOTOGRAIIIIETR! AXD REI{otE SXNS1NG

xv lDteE.tlon.r congr.Bs, Rio d6 Jdettu,
Bta.lr, 11-27 Jue, 1944, Spd.or.d bJ the
Socied:d€ B!*1rel!a d€ Cartos!a!i6 dd th6
rrtematror.l society !o! PhotogruMetry
ad Rerote s6!5tns,
Exlosigo.! . colgr€3s@ l,tda, Ru. da
.ksenbl6iE 10 20011 Rio de

Incrtrdilg a p6trocb€lrcd e'}Iibltlon, nio
?-12 october 1€44,

sponsoled by
Pet.a'reo 6d pet16l€0 Brasileilo s,a.

Diversen

voor ee. .llchei.isc.d.ru am F.ot.Dr. J.D.
de rons, b1j ziF velr!€k 'u de r.n-
liagening€! In novenb€r 1932, ziJn g61den
bljeersebracht. !rol, De Jorc utt deze

ad d€ verzorytng v& de
ultres btJ rdlrent.! voor seologiech-

d€lserlj]< put zsl nu tn een schuilnut a&
Afch€E€rbere (noord€rijr

deel rd de Lerererbera
rjssel) €€n 9d€€r

De hut is door de stlchtrns s6r over
lJsEers Ldddchsp" Ecbouvd. Nsast een toe-

pmeel over de sl..lt€kto-

v€rzorgd. yoort€ zal op bet rloogst€ put
van de b€rg, bij h€t tllmeuratreput, rog

net pseeL ter volkLurlng

drt, afrol€lljk vd
de koste! vd 66n e! drler, noc op 46n of

t€n in N€d€lrmd

Best€Mrns €n rsdEchaprellJk€ rn-
ichttng vu af var6pslssroc'rles.
Discsste (I!, B,P. Irssend).

Prog!.ea va 6lEe! eD richirlJlen
bij he! ont{erp.n €n inrichter va
!JvaIopslasplaats€n,
Dr. rr. c.E. xarerlins, rrspe. .e
ilteunysi€ne, z€€ldd-

!6I voorkonilB eb
bepeiktns vd bod6b- en giond-

der Ceest, DEV, ADe.s-



COMMISSIE VooR D! Gf,OTOGISCH! IIITEXSCIIAIPEN

De afderira Nstuulkud€ vu d. roni.klrjle
van lvetengchapp€n

he.ft in h.ar very.dedng vs 26 .et)t6lber
1933, op voordracnt
i., r. r. lt.geDd

voo! de ceoroglsche lYeten-

volst daalnee Plof. D!, J.D,
de Jo.s oD, die g€durende zev€r jaar voor

se d.ze co@lssie.

secr6taria.t ccirlnNAs

CONTIN'XT'N IN BE!|EGI{C

1934 vordt ir het Utrechrs hiversitelts-

!1EE€ en A€bergt.voming.
o! dc tentoolsterIIns

u!t de g€ofyslca hierover
selllus!r€€!d, daqne vo!dt

de afderinS Theor€tische GeoryEtca vd de
Rijksuiversitert lti€cht op h€t gebred

Ilet museu bevirdr zi.b 1! de Blrrst.arr
166 1! uti€cbr- De openingstiJde! ziltr v&
nslvrrj m-17.oo

In de Kerstvs!&tr3 <26/I2-a/Ij h het

u het rruseu
nr. 030 , 73 13 05,

STIRINC 15O JAAR DOCTOR

r5o Jrar seteden, op 6 d€ceiber 1a33, !€r
carer suso stadng rr retdcn

in d€ vl!- en natuurrrsde

vas, naf net s6bruit tn
die dasen, 1! hct latijn seschlever:

inaugu!a1€ d€ seorogia

alumus die zert in 1326
vas g€lrohov€e.d oF e€n ploefsch.iJt over

laoa lls zoon
vs de dichlei a,c,$, sta!1nc op De
{rrd€nborch bij L6cl1€n v4 cebor€!, b€so!

naar de biolo-
gie (doctof.ar
ta32). De srechte voornitzicitea op e.n

olded€rp voor ziln pro€f-
(eer licbtr.s Y8rlrn de

voolnitzlchten
zlJn). ZlJn 'ad€r stetd€ voo! ee! studie t6
nalen vs de Etelen in de Nedellsd.e badeE
tr..i D' owrreg 

"."". "t"t ":keuz€ in Jeuad 1433 op een oveEl.ht vs
hetg€eb lee&
gerchrevsn 16.
d.t rerdrr heel .svmk.rijk

ntet het wei! bluetr.€! jaar te voltooien.
ret de Bersiscn. omenrering

ult c€rt gevrucht (hlj ras e6rder al, booc-
cev€est), et ir !6rder

aosesterd, saa! hlj .olrese3 gaf ov6r vei-
settjkend€ eitolie en over a6o1oste,
st.rinss 4dvuk.rljke
Br€da (hlJ spr6x !'j3ch1€rilr(, !8ar dulderiJt

z.ker 2/3 ve onze plof€ssoren doen'r) i iE

rcl €eB .1s €6n wreeade ind.1lger r€rd

verecnill€n net Vs do! Boon ,{6sch, h€tgeen

.rer ccm.klcrrJl€r op !a3!re. ,/oserrJk \e€ft

oo* bijs€dlasen rot de DoeilrJkhed€n r!, e!

voo! de s.orogl€cbe beEcbrijelDs en *.art

en stui.g secretarts
hoever vij achte.ef ov.! de olhefrina vs

niet .1 t. bedro€ld te zlln,
Tvee jaa! later, tn 135?, uerd de ve.vaaF
digrns vs eeD georosirchF tsalt a& sraridg
art€en opg€dras.n, De esrste bl.den ver-
sch€len ln 1453i !n 136? vas d€ kaaft vol
lodls gedrutt i 1.23 bl.den op scharl

opnde reeds in
1360 voltooid. {16 de noeite r.ent de kaart

on5 G€Dootschap uitgegeven
.chaal te r6ggeq, ke

slechts r).wordering voelen voo! de prests-
1! ruttgre j6r€n tiJdE

re'erde.D€comtasie
ziJn geseegt,

stc.rnca p!o€fsch!ift

de s€olostrche
g€beur€n, welh.ast eon pro-

crlMa voor ziln

o! 4 jui 13??, enkele

in de seorogrsde v.ken,
i. t iden ztj. r€lk tesotr, ziJn seologrsch€
blbllothe€L sins naar de Polytechlische

zljD verzmerllsen rf&en
RiJ*E!$eu wm ceolosi. er

A. Brow€r (rerde!)



P. vtu d€r rijr-ordeischer

ars een brljk ve €rk€n-
telijkheid van professionele seolocen te

lijk hebbe! cena*t

erpositlesebouv 
'u de ce-

zijn onderzo€k

zrj vertesenvooidigen respectievelijk de
RijksDiveisiteit te cr.ningetr, het Rijks-

Rijks aeorodscr1e Di€.st t€

r,ijn ond€rsch€idinc,

jaor urt te rcik€n.

voonenelijk nit het scadi
die net het lrdijs ra:r

zijn v€ oerd tijdens de
srootst€ ijsuitb&idhs. Daarbij he€ft het

voo!ar zijn bijzondere am-

P, ve der r,ijn (137o-1c6.r) j zelf 
'e$ordenam ond€NiJsinsrerrins€n, ter b€celerdinc

ziJn toedoen

cn lubliciteirsnocelr jk
neu{eliJks varen. vanuit

rijk celtrm

tiepark (csologische Tuin) scrokrad en het
ceologisch R€seDast bij urk.

t€ zrjn verbonden. onder nen zij. ei die
!irzond€rrijke

Lijn n€t rer

10

rren tijdens dlt
b:j DF voor br

en bij rrrk. roer

verd urtgebreid

N.rj. nerlinga.
rn di€ tijd hield vm der Lijn

rot ed zljn der rijn tochren

dst lij voor
zijr do.d ziJn

31s uit€indelijk doer doze
te b.ereen bij d€ reeds

ve d€r Lijr/BoeleDs/

ve der r,ijn.

{,rl, Helrings (Muid€rbere)

vererisinc (L, c. v, )

seorocie tijdeN d€ Dies-
Rilkss!veislteit Leiden

op het Rijksnnseun

het cmbro/ordoviciu rot

zuid€lijke Pyrcneerjn.
Lsch (kostea t 7,50).

Ns het veterschrpperiJk
jaarwersaderitrg

Bij voldoende

opglve hielvoor bij

RA l,eider (0?1-143333,
to€sre1 ?343/7319) v66i 1 f€brrari 1934.

n. r.1{.c. scharke (reiden)



YIJSIUII |'I]rASTRICI1T

H€t NetuDrhistorlsch Mug6un in riaasirlcht
zar let hsds ve het lieuue ja$ op za-

zrj'. v&ar 1 jdufr z.r
her N.t!u is.orr.ch ureu op 'e*d!g€og.opend zijn ve 10.00 rot

to! 17,00 uur olen. 0p za-
teldagen en op feestd.g6n is h€t Dus€u
g€r1o!€n.
De slurttng op:si€!d.s beterent.let dat

op dl. dag ook voor srte
s.o€p6! niet roegdr.riJr i6_ speciale
groepen xuoen in b6p..rde sevauen o.

re hebbcr g€baakt toci ln het

0v6rrAens is tr€t soed nog eens te yrJzen oe
oyer de lakploJlele. in h.t
exposrrl€ roopt nos tot €lnd

Boekbespreking

H{gh-9!essure ReBealcheE in ceoscienc€,
Ed, by {. schreye!. 5{5 pp., 309 fisr,,
63 tab. scbveizerbartEche verlsssbuch-

19.3. b-r.-. Dn 13b,0c.
BIJ de steeds sterke! uordende rens otr dc

in koi3t cr DrEr sperendo
ptu..ssen t€ reren kc!!en!
beho6f te am k*atttlrleve
de toEperat!ur- en dlukafhslelijkneld ve
de tysiscre eigenschappen ve sesteenten

di€ zich trz€i
vd d€2. k€nnis caat E.hutl

.cht€! een veerherd vdn .meni oireral
physrcs, elperinenr.t. geofysiLa, gesr€en-

etc. ze *ordr
zo ooserrjk Doc srote. a$_

ond6!zo6kssebieden, zo-
dc va.r€ t8se, seolysik.,
!errorog!e, strucruier€

seologre en kristarros.dJle, EPT ondelzock
de qaldv€ienschsplen voldr

setar tljd-
hier bospr.ken buder re 35

artlk.re., bijeenaeb.lch
2rJ! led€redacteurs ch.t.€riee, Ldeer,
R€enhauer, qlnDet en Schurr, is du ook

o!d.t nij.vezi.ht
belsns!rJk deer

De bud€r bestsar
glot.ndeels rit resul!at3n bererkr btJ
onderzo€* dsi verd ve[!cnr

g€tnitieerd en a€-
de D6ulsche Fo$chug3-

aeDEinsch,ft ars b1.jdr.s€
ProJect. Georosisch re-

l€vatc rarerialea 
'rJtr hte.bij ir een ae-

trl l{€6t Duitse r.bolrtoria onderzocbr oD
ulte.nlolende fysl!che else.schappen. D€

ond€rzoejtlnaen hadden geE.€n dat netingen
verricbr, hetgeen rn dir

yerbM.r betekert: tenrjr de lonsters aan
t€ryerrtu!. oldelhevig Yaren,

hebben d. g€rux&lE€ se-
dachte aehad het nlet brj .en
Duits ondelroek te laten. D€

te'Dln!te €6! re'ier arrlk€1

nlastlclty, rigt d€ nadlu! op de invloed

en op d€ .fchtheid ( fas.trovergosen , nine-
iarrrealtt.s) zods dez€ iD
boratorlb ils in d€ 361.@togie door ver-
ederlna6! t!
secrte II, Flacturc ed l!o*, best&st uit

3ere.t1e vu biJdfasen,
varid!6nd vs rlJdsafhmke,
riJ* brog gedras tot derastlclteit3be!s-

blj z€€! hoce tenpe-
ratuur. H.r b€lmsrijt e
tische dcfollrtie yu ceologrsch relevrte

er tet'ar bek..id af ret

sectre rII, structur,l s.havlour, be.raat

behurp vs "dimst-hrjrers, (di,nond
mvir lqueezers). razer 6! Ilnger schr€ven

revlew ertnel orer
dit Ritntg€a-ditrlactre rerx op enker Lrt€-

Lnijper br@ts.st€ld rd }ose
dra. (zre oor de be6pref,1lg

het boek Yd
dezelld€ 3uteulr over dit ond€ivery). op-
tische, €n rhernische elgoDschappen, erec-
tllscbo Ep€.tla studies konen

vierde sro€p .!trketen.
Se.ri€ ! 16 geheel s€vijd 16 erecrrische
colducttvlte!t, een eisenschap dre sterk
in dc b€rsgstelring
diepte ln de €! Doserijk cen

verdelingen tn de bater. D€
eer serie a.titelen onder de

noeh€r Thelnodyndics ed Equlribria {a3rin
h€t ve!b'nd gelesd

brj ho8. t cn r-
is behartens

?a.rd1g voor elke seoroog
na* v@r.t voor heb die b€teg sterren in
de opbour e! vd de rutel en
de dieper. tolst. rn lrtro€rllg is de bu-

keuris Reledtgeeid
vetenschappelljk iijdschrrti, De us'c
luidt drn ook,

kunetr vorden? op de tild
schrlli€n zlJn
abonne.rd, het boe! noet ap.!t word€n au-

I. v,d. ilol€n (utrecht)
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Agenda

{rek.t.!-Msire!t.tte, tnsac [aurltrk.de 63, l!.te!du,
agvug 2o.oo uu! (21€ p. 4 vd d€zs Nrewsbrt.t).
Petrole@ c€otogiacho rdas: r€ztlg, EpEter ob.k.!d,
r.6.E.P-',. sebow, RtJfijk, cev&t 17.30 uu!,
Atd.llna Noord .d.!led: JaaNE g.d6rtrg, b..tuu3rl.aerilg .! l..tag,
Bot61 d€ Niew€ B!1!r, a3sen.
Cotrtrctdas (I{CMC. Geologlscn I!6tituut de? Untv€lstt.1t vs A@t.lds, xi€uv€
Plilr.lRrscht 130, loat€rde, a4vdg 10.30 ulr (216 !. 3 'e d€ze l{ia!r3b!1e!),
N.C.tr.S.O-congr€., tlstttlut voo! Aardretensch.pp€!, Budapestl.e a! Utrecht
(zrs p. 5 wd d.4 Ni.w.Ddet).
Studt.d.3 Alrdb.!3t!a.n RutDt.rrrle Ordenila, TNO Gebow D.! A$g, .rw6a
9.3) uur (zte !. a vo d.ze Nt6w.brtef),
Sy!por!@ Geotyst.che Kring, h.tltuut yoor Aa!dt.t€tu.h4p96!, Eud.p€3tlrd 4,
Ut!.cbt (zie !. 4 ve deze xi€uvEbrtol).

Sluhlngs- reap, verschiininggdarum

&4,( - r: 5 Jeualt re6p- 20 Jsu.lt
1944 - 2: I f€bn.rt !esp. 24 l.bl[rl
19311 - 3: a ladt F.b. 23 lelt

Konhklijk Nenerhnls Ceologisch Mijnbouekuodig Ccnoots.hap
S€sctariaat: Postbus 157, 2000 AD ltaarlem 1983-10




