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O PEN tsRIEF

Van: de Nieuwsbrief R€dictie
Aar: de leded Yan h€t KNGMG
Betrefr: Een nieumb.ief met meer elm

De @6!e ve nogelijk melderc open brieven
vu de redactie ad de leden van her Cenootschap,
met doel een Nieuwsb.ief smen te slellen m€t m@r

F€n b€lan€ijke Eden v@r her @kon n@ en
f,ieuw elan mer oeer sponrde medewerldngen Dit
alle sectoen vomen de begoting.cijfers van de
Nieupsbrief, zoal eldors roeds verneld. Het
H@fdbesruur vd her Gen@tschap en de redacrie
van d€ nieuwsbdef hebb€n statpen genom€n om tot
b€ler€, dus lagere kosten te komen. Dere brief is een

De heer H.L.M. vu Remund heeft zich als
redactielid €tuggetrokten; ]n zijn llaats is sekoden
Hans de Breser (evonoons Univ. van Ubtchl), die
speciaal b€last zal zijn me! het verzdgen vm nieuws
un de academische e@ld. T(om) J.A- Reijers is .ls
derde redactlelid to€getreden, speciaal voor de
dganisatie van de advertenrie acquiside (die tor nu
toe door deden werd veuo.gd). Blijverde re-
dactielid is G@rge Haug, die nieuwsgeing bij de
ove.heid en indusEie tol taak heeft. Dit alles zal de
adhinistratieve sleun blijven hodden van nw. M.K.

Een discussie van de nieuwe rodactie net het
h@fd-bestuu leidde |or het vasrstellen vm een mral
punlen van b€leid, waeover olereenstenning
bestaat De hoofdzaken zijnl, redactionele onaflrankelijkheid in beleid en

uitvoeiing, gericht op hel bereiken va! lagere

. hiertoe eigen adverieelders aantrekl<en, die
mcten worder adgeEokton door een rijkere

. her laatste no€i woiden bercikt d@. meer mede
delingen, aangevuld 6et olinies van leden (die
ondd eiSen nam publicean);

. de berichtgeving zorgvuldig, accu@t, op tijd en
zo breed mogelljk verzorgen vmuir de boofd'
segmenten van het Oenmlschap (afdelingen en
kringen), de overheid, de industrie on de
univexiteitent. redacdonele vrijheid iot her benoeften van
conespondenten in de verchillonde pcroreni
. op 6en larer ijdsdp re overvegen 1ot het
beno€men van meer redactieleden, waane een
slaluuirc wijriging noodzlelijk is.

Lerers vd deze "iedactionele otroep" worden
niel verwacht hei bovensradde alleen als kennls'
Seving op 1e valten; hun wddr on respons gevraagd,



on suSSeslies (zoals reeds in een elde6 afgedrukte
ingezonden b'ief seb.urd) en om bijd.lgcn. In dir
opzicht bcschouwt de redactie alle Leden als
corcspondcnrl Mcr een brede nedewerhng *ordt de
Nieu{sbrief ons beste conmunicatiemiddel. De
redactie stelt zich v@r aktief nieuws te vcrzmclen,
nad alleen kan zij d.al niet; mad het is nier mogelijk
o'n zondcr inbreng re weren wie *at am dderen *jl
d@rgeven. De veftahste taal van de.ed&tie zal
zijn het .edige.en. opnaken, renen van adver
teerde.s en laren d.lkk€n v.n de Nieu*sbrief,
inclLsief de zorg vd de bijbehorende orgMisatie.

De redlcti€ is vol g@de mcd om de op zicb
genooen nak net vouc inzer uLr te !@ren. Datubij
*erpt zij de leden vdher $GMG'alleleden - de
hdndschoen roe in de ove.tuiging dat h€r €lan
wamee die hddsh@d opgepalt wodt b€palend is
loor her nielwe elan van de Ni€uwsbriei her
effecdefsre lisitekaanje loor de atdvnei€i vd het
7? jau jonge Koninklijk Nederla.ds Ceotogisch
Mijnbourkuodis Cen@$chap.

Het sfeven ]s erop Ceiicht om een definideve,
ges'jzisde vomgeving (tuet b€houd van fomaad in
seprenrber aansia.de rond te hebben. Datuin worden
vo-ien vasre tubrieken, zoals

. HoolftEstunry, aldelin8$ en knngnededelingcn

. nededeLingeo vm leden nn binnen en buitenled

. nieuws van de overheid. indusrie en uni

. eenlwed paginas olinies op zlken en gebeuF

. exme.s en ddere per$nalia

. de *tivit€iten lgen.la

. kleine advenenties lan e. v@r ledcn

. adrenendes (denils hidovei verschijnen ldter)

Hcr is onze op.echre hoop dal deze
uiteenzetring van onze plannen en de oproep am U
aUe. od net rnzet medes erking te geven 1l]t succes

Genootschapsnieuws

De 77sre JaNergadering vm her Gen@tshap
werd sehouden o! donderdag 16 maan 1989 in her
Cebonw v@r M'jnkunde 1e Delft. Een aolledigver-
slag al in een volg€nd num€rvan de Nieuwsbrief
wo.den segeven, €Nijl op deze plaats allen entele
lnnren zuu€n voden vemeld.

De bijeenkonst vd de tuin venig leded werd
geopend d@r Prot D.C. Pice, die een inre.essanie
loor.bachr hield over studies van de srabiliteir vm
ne.Eel als bouwsteen. A& de bed van veldwerk in
Zuid Linbulgse onde.gondse origjnningen is veel
inzicht verkeged in de sterlte, of ner het onrbrken
ervani van dir bouwoaten@I. Als gevolg van dir
inzicht is nu ook een duidelijker beeld onrsta& ten
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aanzien van de oliredende gevolgen van bodeo
verza*jng boven deze ontginningen; oeer studi€
vodt noodakeiijk seacht om re komen rot poSno
ses ove! het Sedrag vd de bden in de loop van de
lden.

Hiema volsde hor hlishoudelijk gedeelte ve
dc ve.gadering.Vemelding op deze plets b€Eert de
tetugioop van de financieen van her Genoorrcha!,
zoals roegelicht door de penningfteest€.. vooF
namste orzaled blijken de oplopende kosren van
de Nieu*sbnef (zie ,rl eldels ,ier"y"r), de rosren
van her scdeokboek (I-ustrubjad 1987), sti.jgins in
de adninis!-dtiove sector en de beduidend lageE in
komsien van de begunsdgers. Bij hel laa$e 6o€t
worden vetueld dat schenkingen var begunstigeB
vaak ook direcr ten goede lomen aan Xrin8en en
daarder diet zjchtbad zijn in de baians va. her
Gen@tschap. Een v@rslel van de leoningmeester
tot het velhogen vm de conbibutie net fl.10 we.d
det protest ontvangen, onder her voor uw
rappo.teur nier Sebeel duidelijke aigument van
Eaditie. In nijn ogen is herjuisr (maarschappelijke)
raditie datlosted net de jMn stijsenlWelwas de
vergadering het eens met een voosrel om vmr
vol8endjatueen vereenvoldiging in tev@Er in de
veelheid van conFjbuiie constacdes (39 en allen
gcrichrop lagere teieven), war op zich @n belasting
is van de adninist atie en de poging ror auroba

De versadenng nam onder dankzeggidg af
scheid van bestuuslid Dr. J.A. Oele, die is opge'
vol8d dmrDr. B. vrn Hoon.

George Haug

GEOMORFO]-OGISCHE XRl\G/ SEDIUENTO]-OGISCHE

De vo.naarsbij€enk.nst is vasLsesteld op
20 2l aprrL 1989. Het prograDn. oDva!
lezingeo en een er.ursie rond het thena

,'raarheen ner h€r ri€1chse1r€n?"
sinds eeo a.nral le.ei zijn prorotienede

'erkers 'an d€ vrlje untversli.tr b€.r!k-
ker bij een onde.zo€k naar de seo(orforo
gre cn da sedtn.nloLogle van de Flenlgla-
cial€ b€eLarzeLtingen. Het studieg€bied is
h€. ninkeldal (oosL T{e.!e).0n be! beeld

te onderbous€!
cord! ook d€ paleobo.anle vao de aFzertln-

Een drrcraL nedar.rk.rs van de v.U. h€bben
zich reeds bereid
op !e !.eden. 0nd.r he! hter gaa!.n he.

eaar be! klassiehe rerk van Prof. van der
Itannetr €n anderen is ulrgcvoerd (lleded.
Rijks CeoLogis.be Die.sr li.S. 22; 1971)
zal ook Prof. van der naDn€n benad€rd
Forden zodra hll !i! het b!itenla.d is



De brjeenkonsr vtndr pl..rs io Denekaop op
20 en 2l aprll r989. overnachL 'ordt rn
HoreI van BLanken ( ! e I . 0 t 4 L 3 - I 3 0 3 ) . De

leztngen zullef, {ofded gehouden in nuseun
N.tura IJo.et ln Dcn€kamp. A.nYang van de
rezlngen donde.daS 20 dpriL ofr 20.0r !ur

Drs. K vNn Hutssteden
sedlEentologie van Pleniglaciale af-

D!5. E. Rdn - ?aleobotrnle van het

P.of.dr. J. VandenBetghe - ove.zi.ht van
de strattaraile en de kltnaatgeschie
denl6 van her Laat ?Letstoceen

D€ excursle (0er bus) vertrekt op wrrjdas
2t.prtl otr 3.30 vanaf het hoter. De
toslen va. de ercursle bedraAen voor kanet
Det ontblJe en l!nchpaktet e. busverwoer
tljdens de ercurste l. 90. .
Infottratl€ en op8ave bll:
S€c.elarls v6n de Ceororfolosische Kri.g:
I!. U.r, v3n den Bera, StarinA cenrruB
Postbus 98, 6700 aB l,Jaaentngen, ter.
08370-r9r00.

llet ln5rtruul voor Aardeeteoschappe. van
de vrtle Unlve!srselr orsaniseer. rn
saDenuerktng aer de lqeokring e€n reztn
genetdd4 !ef geLegenheld ran het afscheid
vln 1n8. C.H. v6. Kooperen ard docent
cro.dnechanlca d.n hec Iva vu. Deze ntddag
vtnd! plaacs uoensdaa I nei t9a9 op heL
tva-vu, de Boelelaao loat, ansterdan,
zaal F101. knvanS 13.30 uur.

ll€r thenr zaI 21ln: cPT-technielcen:tec€nte
ontulkLellngen en to€passingen.
Splekers zullen 211n:
Drs. C, de L.nae (fugto Mccleuand):

Rec€nle ontetktelt.gen in het aebrdk
van de 3etEolsche conu6

Drs. !,1.E. tle.rerhofl (ReD):
Plaar ol Seul, een ktes.le van pakking?
Iter nu! vtn sonde!lngen blj de besLude-
rlng van de 8eolo81Eche

Dru. C.E. ItEk (crondnech.nrca Delr!):
lnt€gra!te van oeeinethoden
kennlq vsn de ondergro.d

Drs. c. ?. Hutlzer (IvA-vu):
zonertng v6n cPT-dara

Aanr!ultend een bo ! rel, Belangstell€nden
zrln va. hrrrc ,€rkod.

Dr, J.J.A, ttrrtevelr, 6ecr. Ins€olring

ceaccep!eerd als 1ld1

BIANKLRS, P. - Ir. C. lllank€nvoorLstraai
21, 6.13 BB He€rled (bn)

0R0ST, B. - lree.zesrrddr 9, 3522 xA

J0SSELIN Dl'l JoNC' J,H.I. DE - lDsre.daos€
slraEtveg lI3-bls, 1513 AL Urr.chL
(bs)

l.RrJGS}.N, ll. - Rooseveltlaan 990, 3526 BR

|lol! J.A. - Ullcnsred. 130, r l8:l d?

^d.!elveen 
(bs)

VELD(AYP, Ir. A. - Haar{es t9,6709 Pl!
Liage.lnsen (s)

LTASSING, !1u. rr.T. - Fredertk Hendriks.raat
18' 1583 vl, Ut.cchr (bs)

vo.r8edragen voo. h.r lldnaarschdp:

l.dle. btnnan 30 daB.n na deze pnblikarie
seen schrlftelt.lke b.zt.ren tes€n Loela
!!n{.ls Ild ztln btnnensekonen bij de
Sccrerarls van he! C.nootschap, zurren
hlerondcr !cnoenden roeg€I.ren 'orden ars
lrd (Arr,3 v6n dc s.druten, ArL. L van
ber AlSenegn Reglen€n!) -

NlEull!rRF, D,J. - Dods!.adL 17, 3512.JA
Ut!echt, srudenr geoLogle (srrukture
le-) R.U, Ur.e.h ! (bg)

SPECK, P.J.lt.R. - M3!. van de uete-
ringsrrd.r 120-b1s, l53l Eu Utr€ch.,
sLudedL geolosle R.U. u!rechr (bs)

vDllN, Prof.Drs. F.t. VAN _ p/a FaculLeir
der l.tiJdbouqkunde en Petroreunqinntng
T.u. D€1fr, ho.8leraar LoegepasLe
6edtnenrologle T.u. Delft (s)

hIBLIOTHEEK DER i.U. CRONINCEN AFD.
TYSISCHE CEOCnjFIE - Kerklaan 30,
97tl NN Haren Cn (bes)

BooNEN! Mr. P. - Angtell.an 27, 1442 RX

Puh€rend (bg)
BRoNKHoRST' Ir. D. - Erns. Cssimirstraal

30, 3136 3B !laardrnsen (g)
8UT!iR, S.J. - VroLlkctra.r 259 E, 1091 vA

Ancloldan (b8) -
CLoETINCH, Prof.Dr. S.A.P.r,, - p/a rnsL.v,

AardFe!cnschdppen V.u. Ar6!erdan,
Poerbus 7161, 1007 uc Ansrerdan (3)

DE!r'T, Dr. F.C.tt,,J.lt. VAN - de (reyenbeek-
103, tt53 IIC Varkens{aard (g)

DlJfttUtS, 1.. E, - c/o Brunei shelt
Perroleum Co., Sdn Bhd' DPr' seria'
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FELIUS, D.. R.0. - ll:rt€lstetn l, ?352 JT
Leiderdorp (g)

rlrlcl(, Its,Drs, S,E. vAx - p/. S.t.P.!t.,
EPX/35, Posrbu6 162, 2501 AN'3-
cravenhaS€ (E)

ItooP, D.s. D. DE - 'Dor!zlchC', VeLiereg
1, 7274 DM Ceesreren Crd (g)

vEn l,JalbeecLslraar 57 hs,
I053 CR An.!erdan (bg)

JONCH, Drs. R.C. DE - p/a Stau€rhoffla.n
40, 9712 llD H.ren cn (s)

XABEL. Drs, A.3,ri.T. Uo€zeLstra.r 44,
9406 Vx Asse! (g)

(EHRlNsi Drs. P.P.ti.F, (orre RozandaE!
9, l5ll XJ Utrech! (g)

KERN, Drs. R,A.V. - p/a l(oeriersdtenst
utn.v.3{iienlandse zaLen (dap!ro),
Posrbus 20061, 2500 EB -s-C!avenlrage

ruRP, Dr. J.lt.F. - c/o Unrverstry of Penn-
sylvani., Dep!. of ceology, 2tl
uarden HalI, 240 S.33rd str€er,
Phlladelphla, pA rsr04 6316, u.s.a.
(c)
BL zoecerseer (s)

NAGTEGAAL, J.C, - l,ltLlen KloosLaan lt-1h.,
2321 BH Le 1d€ n (bg)

PETERS. Dr6. M,P,I.n. - van Sringelandt-
straat 2t 2542 XP -s-Cravenh.ge (g)

PoRS, L,P.J.J. - M.!.lxIaan 346, 1552 HM

PR0N(, Drs, J.s. - p/a Nedlloyd tnergle,
Boo4le6 40, l0rr x3 Rotterdatr (s)

REES, D.J. VAN - fiaratho.reg 60-2h.! 1076
Tr, Ansterdau (bs)

RooIJEI{, Drs. R.C.P. VAN - valerra.n 51,
4102 v]t Culeoborg (s)

RUIJTER, Di5. T.l.U. DE - Chris!laan de
Inersrmat 8,6861 DL oosterleek (s)

SANDTFORT, K. - Sprlrsseg 6, 35LL VP

SCIIAICK, rl.J.M. VAN Anatole FranceEtngel
74, 1102 r,lL Ansterdan zuldoo3r (g)

TIUUER, It, - lodansiraat lo-hs, 1076 CC
ansterdaD (bs)

vERt{ErJLr l{,r'r. - M.ka66ar6t.aat 22r 1t3t vN

VETIEULEN, Drs. N.T. - "Park coriage",
ockhan l,.ne, ockhan, Surrey CU23 6NQ,

VERI,TEIJ, Drs. P.A. - c/o Brunel SheIL
PetroLeuE Co., Sdn 3hd, DXT, Serla,

loMilERr, r-0.r1. - l,rll.te Besildesrlaat 58,
3512 AX !t rechl (bg)

Geologlgch en mijnbouwkundig nieuws

D€ Adsrerdanse geoloos Dr,,Jan SDi. 1s
onde.6chelden Eer de AKzo-Prlls 1939. Deze
prll. (r. 25.000), dre eene per vte! ja.r
rordr uitg€teikr voor ond€rzoek op heL
Lerreln van de aard- en rltoieretenscbap-
pen, 1s aah Dr. snit to€Sekend op srond
van ztln onderzoek v.n de blollsche crisis
op de KrtJr/rerllarr srens. regelrjL net,
naar on€fhankerijk van Professor lllalter
alvarez uir 3erkel€y ont{lltelde en publr
ceelde Dr, SDlt de hypolhesc dat aan her
ernd van het Krljr een crdte nereorter of
koneer o! A€.de is ingesLagen, dle oer€rd-
rljd ln de blosfeer een cataerrofdal ulr-

Deze hypoth€6e sLaat
teaeoroordlg ir het br.ndpunt van de
tntetnarlonale retens.happe!lJke belans
stelllns, ook al ondat het een iioattrurriJk
experlnentrr ulL het seoroglrch verl€detr
betrei! dle het nogerilk EaaLt de effecten
te voorspellen van eventuele ioderne n1-

lr. Jan SDlr Prooovceide aan
de Unlrersltelt van Adsrerddtr en cas daai-
.a o.a, enlge laren 1n de u.s.A. rerkzaan
als researcner en visiting professor aan
C.l.T. en U.C.L.A.- stnds be81n van di!
jaar ts nrl !et ee. fellorshlp van de
xonlnklllke Nederlandse ak.dente van
lreLenschaPpen rerkzaaft b1.l de vaksroep
Sedloent6l!e Ceologle van de V.U, De prtjs
is aan 0r. SDlr roegekend doot een connls
3le vrn de Hollandsch€ MasrschapplJ der
Heted6.hap0en be.!6and€ ult
Prot.dr. H.N.A. Frien, Prof.dr. c.J.l.
schuurnan. en P.of.dr, N.J. Vlaar. De
uiL.elklng zal op een noa v.sr te stellen
.tjdstip geschled€n 1n het Hoofdkantoor

Prof.dr.H.N.A. PrteD.

DR. SCHiJF]'JANNfONDS

It€t tesiuur van de stichttnS Dr. Sch{irna.n
ronds heef! tljdens de vergaderlng van 14
felrtrdr 1989 afscheid aenooen vaD ztjn
voorztlleE, p!of.dr- E. den lex, die vanaf
de oprlchrtng deel heeft ut!geearkt van
her s!lchrlngsbestuur. tec beB!uur is
rhans a13 voISr danensesteld:
Prof.d!. H,N,A. P!lenj voorzlrre!
Prof.dr. P.C. ztsaan, secretarts (oostbus
9517, 2300 RA Lelde.)
Ii. K. de Croo!, pemingne€s.er



lehoud.ns enkele vasLe verpltch!tnAen
zlJn, rneevorge de -)eschlLklDg van de
erfla!er Dr, H.It.E. SchU!nann, de baren
van d€ naLat€trEchap ulL6I!1t€nd be.remd
voof Seologlsch onderzoe& va. het P!€.ao-

?rof ,d!. lt,N.A. Pr!eb.

tr,E. cotugno (6!ra!1grarie/

c.A.H.r'. van lsser! (3!rukruie-
Ie- en loeSepaEte geologte)
H,c. te. z,eese (lde!)

Doktorsalexln€n aeotogte ,lFS

22-02-1949 J.P. Troop (srruLtureLe geolo-

03-03-1989 P.A, r4ast (ideo)

!rile Universlteli Ansterd.o
ttsische geografl€

03-02-1939 J.P. de uaa! (8eo6raf16che
hydroLosle)

geoLoAle TFS
0a-02-1939 Il.J. Lechner (srrukturele geo-

Dokroraare:a!en ollnbourkunde
2l-02-I949 P.rl.c. F1o.1jn (Ellnkunde)

P, Ftijhlicb (p€troleunetnntng)
r.Ii. !.n d.r H,r.i (p€troleh-
tinnlns)
R.l{. It€nsshen8er (nrjnkunde)
U.N. KaD (ingenl€ursgeologte)
R.C. v:n d€r Prr {re.hnrsche
seoryslca)
s.J. Plasdan (lnsenleurs-
geoloSle)
l.^.J. Rubbens (pe!roreuu-

'innrng)H.J. Sandrea SlIva (rechntsche
seofystca)
E. P. T, Snlts (lngenieurs-
seorogte)
F.A.J. Si€vens (pe!roleun-
ulonrns)
J.u. veenebo6 {!lJnkdnde)

DoktorsalexaDen fysisch€ geogralte lFS
24-02-1939 ll.J.l,l. sraaD (fysisch ceoera-

rrsch. proceskundo)

DokrorsalexaGn geof yslcE ?FS
27-02-1939 l,l.r{.1,r, Beeknan (fyslca van de

va.te aarde)
P.E. van Kekeo ( t.ter)
l.J.c. Nie{old (lden)
a. v6n de. xetl (1d€r)

Dok!o!aaleranen geologle
2l-02-19a9 P.F. de Bruij. (sedioenrologle)

Dok.ora.lexaoen geologte TIs
27-02-1969 F.ILi1- lakker (sedr6enrotoste)

R.X. Bne.orsty (6rruLcurere
georosre) cuo raude
M.P.r. HelJEans (tdeE)
F. Hoose lJL (seoroste/seofy-

J.A. Hoogelerrr (endogene geo-

M.l{.M. Koop (perrologle)
R,J. van de! Scheun (Bedlnen-
toloele)
N.B.t. vatr der Schutt (endogene
geocherle)
D. wan der lrol (st.ukturele
geolosle)

op 2 naar! 1939 proEovee.de a8n de Technl-
3.he unive!61!etL re Delfr .r. M,E.c.
Moers op een proefschrlrr gettleld: "Oc-
cur.erce and fate of carbohydr6res tn
recent and ancleni 3cdloents fro! differ-
ent envllonlents of depo61.1on".
Ats proEoror trad op Prof.drs. P.A.

Dive6€n

Connlssle voor de Ceolostsche lterenschap-
pen van de KNAIJ - 28!h lnterlatIon.l Ceo-

In werband E€L e€n door d€ Nederlandse
Anbassad€ !e rashlngron t€ organlser€n
on!vang.t ter geleaenh€id van her 23th

Geologlcal Congresd, daL van
9-19 jDll 1939 te laehtnA.on f,ordr gehou-
den, !orden Nedeilandse deelnetrers ver-
zocht zlch zo spoedlg logeltjt op te Aever
blj her 6ecletarlad! r.n de coEDtssle, Er.
M.K. vr! Helden, CCU/OAI,, Posrbu 19121,
l0()0 cC Amsterd6n! Eeleforlsch berelkbaar

(020) 22 29 02 (donderdas6)
(010) 53 t0 52 (oaandags en drnsdass)

P.of.drd. f.R. van Veen, voorzll!er



PLACID
INTERNATIONAL
OIL, LTD.
KoninginJulianaplein l5
2595 AA The Hague
The Netherlands

PLAC1D INTERNATIONAL OlL, LTD. houdt zich bezig mel het opsporen en
het winnen van aardgas en aardolie in de Noordzee.

Voor onze afdeling Exploratie en Engineering ireden wij graag in
conlact met kandidaten dre r. aanmerking komen voor de volgende irlnktel

supervisor geologie (m/v)
De supervisor zal een groep geologen en geofysici leiden die via interprelale
van gegevens zich een inzicht vomt van de sedjmenlairc en slruclurele
ontwjkkeling van de ondergrond van het continentaal plat in zijn algemeenheid
Daarnaast zal het werk van deze groep resulteren jn het voorstellen van locaties
voor toekomstige boringen het volgen van deze borjngen en het bewerken en
verwerken van de boorresultaten.

Voor deze lunctie is een voltoorde academische opleiding in de Mijnbouwkunde
resp. Aardwetenschappen met minimaal 5 jaren eflanng een vereiste.

Mocht u belangstelling hebben voor deze funktie dan kunt u uw sollicjlatie
verlrcuweljjk zenden aani

Placid International Oil Ltd.
Kon. Julianaplein 15

2595 AA s-Gnvenhage



Dc 6tlchtlrC dolerigra.ff-fonde Etelt
fL I7.000 beschlLbaar voor het !itvoeren
van onderzoeklngen op 3€ologtsch sebted,
!n de rulbsle rl. van he! roord. Dll
bedras of een deel da.rvan ls te verlenen
aan studerenden e. aan hoo83ten3 drle
Jar€. afsestudeerden van lnsLelltnsen wan
UerelschapperlJL onderrljs in Nede.lsnd.
CeS.dlgden noeten voor 10 aprlI hun ner
.ed€nen o lede aanvr.ged toezenden aan:
de Secle.arls vEn de stlchtrng ioLengraaff
ionds p/a h6rttuuc voor l,tllnbouqkuode,
PoEcbus 5023, 2500 GA Derft

Biieenkomsten

S}tpo6lu!'reespleAel!tJztng en bodelda-
llngi tclk 6cenarlo rordt Ferke11jkheld?.'
eeoradntaeeld door he! Rlvr ea de N€d.r-
ladse Verenlglng van 0.odesle 1.s.8, het
NIRIA en de gydrograPhlc socl€ty.
12 aprtl 1989, Klvl-eebout, Den Eaag
tnltchtlngen: f,IvI, 070-919900

op vrlldag L4 aprlL 1989 1s een blJeen-
konst belegd van de Nedelldndse leden vdn
de Assoclarton of ceo3cl€nrlsts for lnre.-
.atlon.1 Developnent (ACID). De bllee.-
totut vlndt praats o! 15.00 uu! ln h€t
IGrltuut voor Aardreren6chappen van.te RU

Utr€chr en l3 bedoeld oE !e koDen to! het
uttrlsselen van gedachi€n oot.enr de blj-
drag€ dte de Nederlan.e ACID aeEeen.chEp
kan leveren aan de on!rlkle11nA ran de
a.rdreten.chappen 1n de Derde llereld. Na
afloop 13 eeD horret gepEogareeld. AGID
leden en al dte8enen oer beladsstelllng
voor hat terl van AelD ln het bllzonder en
de roL vEn a6tdreren6chappen tn ontrlkke-
Ilngssadenrerklng ln her elgeDeeo zlln vrn

De.ln.re Saarne opgeven a.n:
Elisabeah Kosters - R.O.U. tel-:030-53tI89
HatuDtederlr r.T.C.rel.:053-320330

VENING VEInESZ.PRIJS

ln 1939 hoopt her alg.neen beetuur van NwO

redelor een venlns-ueinesz-prrJ6 !oe c€
kenn€! ult de opbrenss.en
klng dle Professor d!.1!. t,A. Venlns
yelnesz r. 1962 6an NIro heeft Sedaan.
De prlls r.1 f. 20.000,- iedragen en 1s
bedoeld ter f1.rnc1€rlng van een sr!die-
r€1r, coogresbezoek,

ln sanherLlng voor de Ventng Melne6z t.1js
koEen veelbelovende beoefenaren van de
adrdrerensch6ppen, .lie niet l,.nger dan
tien l.ar geleden een dokLor€al- of lnge-
nteursexade. hebben algeregd en actief
{erenschappeltjk {erkzaan zrJn.

ger .lgeneen bestuur sreL! a.nbcvelins€n
voor g€schikre kandrdaten op prll s. De
a.ndetdingen dlenen vergezeld !e gaan van
een lorrwerrnS re! be.relckina rot de pe.-
soonrtjke ei8€nsch€ppen wan de betroklene,
de reed6 serer.rde qe.enschappelljke p.e-
crsrtes en de ver{achtingen d1e u van
heD/haar hebr, Een kort currlculuf, vltae
en ee! riJsr van pubrikatlea dlencn over-

De €aoDeldingen ku.n€n g€schlede. tot I
I unt 1939 brj ond€raet€ke.de.
l:en Ser€ctie-cou!r8ste zal de aanreldhgen
beoordelen en het algeneen besruur van Nwo
advls€ren over de loek€nning van de prij6.

Nao€ns het alAeseen b€sruur van de Neder-
l.ndEe o.g.nisEtie voo. secens.halperijk

D.. X.J, van der lolen, s€cretarls.

zuare ner6len tn de bod€E
De 1O4e Wetenschappelllke BljeenkoEd! vE!
de Nederi.nd6e Bodennundlge Ve.enlgtng 2.1
sold€n gehouden op dodderdag 20 apr1l 1989
(woordrachleo) €n vrlJdas 2l aprlr 1989
(ex.ursle). De voordrachten {oiden Sehou-
den ln he! St.rtnggebour te [agenlngen.
Aanmeldlng en rnfornarte bil her secrela-
rtaar van de NBv, r€1. 03200-99111
postb!. 600, 8200 AP lelyet.d

Excr.sle Vulk.an Etfet
De LeldEche Ceolosische v€r€nlgrng (l,CV)
organl6eeri van 23 lot 30 aplll een excu!-
ste naar de vulkaan nlfel Er zljn nog €en
beperk! a6ncal plaatsen beschltba:r. Voo!
i.forn.rle ku.r U kontakr otneneD tret de
ab actts, d. c.A. Iiartlalp-lakker,
rer. 015-781483/785108.

l0-jarlg ba6iaan AIiON:
ler g€legenhetd van be! !ten-jarlg besid€n
van At{oN {ordt op dlnsdaa 9 ser 1989 een
strposl!6 Seorganlseerd 1n het nus.on Le
Den Itaag, ge!tteld: Een g€zonde A.!dei
Ac.tra11tett v.n de Arrdrecen6cr'app€n".
Nadere lnllchllngen: llfo/Afotl, 070-824231



lSrlL t{orrd Perrolcun cogress
D!r cDng.Es zdI {orden Eehouden var 20-25
oLrdber d1r la6r in Buenos air€s, Algenti
oia. Ils theda ts gekozen 'NeF Hortzons
lor the rerroleuo Induslry, techntcat and
econonic challenSes and opporcunttie3-.
De officiele sLul!ingsdatur van de -calr
fo! Dap€rs'1r 2 junl 1989; kandldarcn
kunnen een blldraae voorleggen a.n de
xederlandse Fecretarlr !!n heL I',PC, Dr.rr.
u.C. va. zijll LanAhout. Vodr adrcsse. er
derstls ove! onde[erpen en .ichtlllnen
ku.r u zich vefvoesen bll het cenoorschap6

ENCt-groeve excu.sies
De Afdertng l,tnbura v.n de $€derlandse
ceoloSische vefenistrg o.ganise€rr op l3
znterdagen Beologlsche ercursies naa. de
g.oeve van de N.V, ENcl aan de st.Pleters-
berg blj uaaslrlchc- AannaLdi.g en vcrde.e

N.C.v. Ard, Llnburs
Volanbers l0! 6l9l Kx !eek L.

voor de eenn.llge Ceoroglsch/xijobolvkun-
drgr excur3le naar srtzllard, Det 1939
(zte Niedqsbrlcaer 39/l en 89/2), zrln nos
cnkele plaarFan vrrl. De rns.hftJvrng
slutr 10 ap!tl. !erdere tnlich.tngcn bij
Dr. D,R. de Vlerter, Llttherninal.rn 35!
3701 BE Zeisr, iel, 03404-13412

GEOLOCTSCHE TENTOONSlELLINEEN

2 n€srt-3 iel: Rllksnrseuo van Ceologle en
Hooglaods. (erkgracht 17,

Borcn en Glaven
lcn overzi.h! van de veldchtllende vo.nen
van orjnbous, 2o{eL daAborr.ls onder-
g.ondse rijnbotrr. De tenioonsrerltng Seeft
eeo lndruk van d. versch€1d.nhe1d aan
deLfiroffen c. hoe dte onrgonnen vo!d.n.
opcf,lnssiijden: na-vril l0-r7 u!r en zon.
!4-17 uur. tnfornatie 071-l4la44

18 n6ar.-21 nel: Teylers Museur.
Spuaroe 15, Haa.Len:

van eed Leien nakje
Lctsreenf osslelen, voof naEerijk Devonrdche
ze€6terrer utc de coll€ctte vatr het nua€un
zljn tertoongesteld. ron.sen techhtek
heeft ooelrtJk oltpret.reerbar€ fosstelen
zlchtbaar gcEoakr. 0ok de econonl6che be-
!ekenis van lelsreen (dLe dakbedekktns)
uordt seirlu6!reerd. Een aanLre!kelllke
Lentoonsrelltng, te bezoeken wan daneaae-
zarerdas (10-17 nu.) €n or zo.das (13-17
lur). rnforn.rre:021 3190 t 0.

Boekbesprekingen

6€s.einsrufbereiLutrg 1f, Labor' door P.
lieut I t8 pp., 7 atb., 9 cab., Ferdina!d
Eoke verlag, stutraarL, 19a7, Pftjs: D|(

het boek, rornaa. tl.5 cn bil 23 cn 157
pagtna-. oe! een 9-p!nts El1Ce 6chrtjf-
oachinelerret, t3 f€trelljk een gedrtrkt en
Ingenaald s.enci r, dubl'ele reSQlafsrand'
nleL utrgevuld. regels en dus onaangenaaE
Lezend. De onaangenane aanbllk tordr
v€r6!erkt oadar te! dccentuerlnS roorden
en zinnen ret dubbele lerreraf.rand 'erd€!
Het boel 1s tns€deeld ln 7 hoofdstukken:
l. Algemene !oelrch!1nger. D1r hooldstuk
ts bljn. oeerdre!en uitvoer!g' het hevar
hel.as of,danks deze ultvo€rtgheld ntecs
betreffende de s.att6Lische reg€r6 o!
geBale! gesteenten en nlner.alDengsels
repr€scnrirlef.e kr6r!eren. Ee. erns tlge

2. vcrkletnlne cEtr gestee!!en. In dlr
hoordstul ,ord€n de roch veel Aebruikr€
krsrdlen€ nle. besprokeo, eaarne€
btjroolbeeld grtoners van allerrel
lnsrut!5eLs en verg!o€llngen
bevrijd. !lat "ulneralen EL! erner
Rl!zhSrre Uber 7 c.rhalLen" konen re
onderaan paatna 71 ntet re relen.
3. zeven en zeefaralys€s. Het be3t.a. van
2even Eer Epeclaal Sevo.nde doorlaatopen-
tngen, brlvoo.beeld !eng{erplge openlngen,
nuLtlg btj zeven van p!16Dati6che
dtneral€n, wordt in dit hoofd6!uk nlel
8ene1d. ook de rechnlek van
torrelsrootte fr.crte6 door otdder van
hydrocyctooen bLiif ! onbesp.oked evena L6
het p4rjilge bijefrecr van volocakre ort-

4. Her Dec de h.nd uttlezen
ond€r de blnocdralre nicroscoop. In drr
hoofdsruk !ord. zelrs geua6.schu!d
(dubbere rerrerat3!and) dat LInks en
.echLs blj sonnise nlcros.open oEge{isseLd
1ljken. H€Iaas voot de8€nen dte op nanneel

ni.€!a1en zijn aanAeteze.
rordr dar prachrtge ins.runert ean l.D.
uu11€r, de rrplcke!beI!", nier vern€rd.
5. Dichrhe!ds sepa!arle van deel!les. ltei
ls nog een erns!1Ae rekortkoEtng van ber
boek d.c ln dit hooldstuk de eleclrontsche
dicbtheld6mthg v6n zrare vlo€1bare nedta
.ie.,ordi behandeld. De ovelloop cent!1-
ftrg€ van lJlsL onlbreet! ook. tial 1s her
zeer goed daL zoleeI nadruk {ordr geregd
op d€ Sroce g.va.en voor de Sczondhetd en
her nill€u van de 2rare vLoetbare tredla
dle .p grore schaat rouLl.eDarrs ln de
laboratorta sorden gebruikc. IlE6r er dagen
g€zoodere !llde. door de koEs! van de
.elartef r!onschuldlgerr natrun-po1yeo1f !a-
oaat opros€1ngen ln r.rer en 2rare neng-



cel5 van deze oplossldgen net {olfraadcdr-
btde. Deze nedia r!rren raarschljn1i.jk
spoedts het gebruiL van broroforn, dt-
Joodsethaan ("methyleenjodide") en de
C1er1.l opLosrtng ner hun deels ewen2eer
gev€arliltc verdunnrngsnlddeletr gror€n-
deels overbodls naken. Er ooet oYe. dll
hootd€ttrk Loch ook nog eord.n gezegd dar
de goudpan 1n BrazlIl! "bareta" he€r cn
nlet I'bat€a' en in lndonesid "duLang" en
nlet "dulona", H.t verdrter btJzond€r drr
het rdnderooole inscruDent vln de Saksl-
sclre prospec!€urs, de "slcherrrog'!, nle.
,ord! besproken. Dlr lnstrumenL toch Ls
veel handiAer dan de voLunlneuze Aoudp.n.
6, MaAn€etschelding. De Frant2 lsodynaD-
ische ragnealschetder, heL beLangrljkste
.n neesr gebruikre lnstruoent btl
mldcraalscheLdlng op Iabora!orluns.haal,
rordt in dtr hoofdstuk lel zeer utrvoerlg
behand.ld na.r e o.dt helaos niet over
gerepc dac her instrumenL tn ztln tcseo-
!oordlge !ltvo.ring recr sre.k veroude!d
is uat ber.eft co.srdnthoud€n van d. da8-

ook qar bsrrefr oechanische
deetrles in heL toevoer- €n

doorvoergedeelte. De bespreklng van de
veelgcbrulk!e Carpco rol-magnee!schelder
voor de voorscheldinE van s.orero hoeveel-
heden otrtb.eekc onbegrrlpeLijterrijs.
7. FLoLacle. In dtt hoofdstuk qordL een
ulrvoerlse rheoretlsche besclrourinB !an
flo!atie gegeven ncr eeo zce! u1.voe.1ge
pr.krljt h.ndlelding doch 6er lnstrunent-
a.tu! zela koot ntet aa. bod, zelfs nleL
de eenvoudrg re nal(cn en re gebrtriken

Her 1s jabner dar hcr noek vrij!€r
sespacnd is van arbeeldingen h.erel de
schrrlve. v.eend sedoeg toch ultzondeilng
Daakle voo. de batela en de dulanA. De
s.hrlJve. ver ierdr nteis o'er hec besraan

Echeidingsoethodcn
die to.h veal bij laboraLortuntrineraal-
.cheldingvorden gebr{akt, storend is dar
io dc teks! ntet i3 versezen n.ar lr!era-
tlurverrljzlnSen naar dar na iedet
hoofdstut een "voor elk rar rtls'r op€en-
hoplnA van ref€r.ntie3 ts aanAerlcht. Uaar

heL boek toch sel nurtrg voor
degene! dle de alleree16!e eersre schreden
op het noore g€bied vdn niner.at5chetdtng
zetten. Bovendten t6 he! boek niet duur.

R.l. verschure (sIGo-Ansterdaf, ).

StrateAies for explotration of ttnerar
resources ln dev.Loplnl counL.lcs, ed. bt
A. *. ehos€. 286 pp. BElkeDa, Ro!terdan'
19a7. Prtj6 Df1.90,10.

Dl! boek-{erk b€va. v.lhandeltngen van een
inrernatlo.a.L sysposlun geo!Aatriseerd

door de Ind1. school ot lnes, Dhanbrd, 6
a noveober 1936. De eerste 50 paginas zijn
gerrjd 5an de vrlf "keynote addres6es!r.
Dcze behandelen de "Mln€raL deveLofcneni
erra!egres" (Arklnc.n), I'str.reste6 ror
s!lnuraring nex deveLoperen!" (ucDlvltL),
"snnll-scdle ninrns" (rhargava), "strare-
8t.s and rdcLlca 1r srtnularlng mlneral
expLor.!1on" (!ldlhotra), en "liunan resou.-
ces dcvelopnent fo! lhe nlntnS lndusrry rn
d€veroptng corntrtes" (s1nsh). Di! zijn
duideltlke en bondtge saoen!atLrnAen en

de h!idige 6truatie.
De volgende 30 b1z. ie!atten dri. a!rlke-
l!n over de rol van dc aarion,le regerln
gen; hcr €erst€ lrcikel ls van ehoee! die
ecn rereld{ijd overzi.hr gecrt van LDcs
(less developed countries). De tlee dndere
6!rrkeled b.handeled de slrtr.tr€ in lndra

D.. vorgen drle arlrkcten ov€r het onder
Herp "Hubrn reso!.ces", raa!!n !oorname-
l1jL de nogellj kheld en de noodzaak van
tlaining vatr de pl6trerand3bevolklng rot
nt.era.l prospeciors uordt beha eld.
De vierde afdering belat drle artlkcler
over "env!ronncnral iss!.s". ricn taos
*ordL sebroken voo. h€t vroe8rljdig vdsL
srerl€n van de !ctterijke verplichtlnae.
(d1. nier te vaal nosen verander€n) en het
op6aken lan een btlteubescherninAsplan in
een vroeS B.adlur v.n exploratte en
onreinnrng. uer derde arrlkcl beschrrjfr
de ernstlge nr1le! ptoblenen ir de staaL
Bihar, e. de

D€ vijfde ardering "sone problen dlmcn
E!o.s" beva. arrlLelen ne! betrekklng rot
lndia: "Sda1r scale nrninS"! uitprtLlns
van koDerreserves, grondstofreo voor de
hoogovens, €n tenslot.€ srore! I.as{aard1-
ge prioatre elders tn de

De laaLsr€ afdellng "Cognate issues"
be$preeIr tn n€gen arLrLeren de srrarlgten
voor nllnbour, pet.oletrn{lnnlng, geophysi-
.che opspofrns, exploratle tn condrana
gesteentenr BanaacDent, on! utkkel llng van
de rtner..lveruerkende ind!6crie! n.rlna-
Llsatie !dn de voorderea ren
de LDcs, en pe.roleun vcrvu!Ling vdn de

Ul! de tabellpn ln het artlk€l va. Slogh
blijlct dar lndia het I-Dc is der e€n o0 een
nu (na ranzanla) her Laagsre cNP per hoofd
van de bavoLking, 9n op een na sroo!6re
bevolki.g.a.nral (na china). De p.oducrie
v.n niner€l€n in tndla is $ 3,2 per hoofd,
vereereken !eL s 0.6 loor Talzani3 cn s
31,2 voo! chrna (en I 3r5 voof de usA).
V.le van de arrtkelen geven duideltJk aan
raar de D.obrenen ltssen dte de hetere
benurctna verhlnderen van oaturtLtjke
gronds.offen in lnd!a en andere lDca:
8ebrek aan spe.lal!stlsche k.nnis, i6Een

I



rerkinS! rraintngr hanagenent, kapttaar r

iniriautef, .verherd.sLeun, pL.nnidg,
(soedkope) cne rsie,

a.n!ll2lngen rorden gegeven
voor de verbererttrg rrj. dre gerrchc op
kernts overdrachr en training op arle

atle technische, adnlnisrra
trave en leidinggevcide run.rres'

gevrdrSd van
de nartondle reg€rlngen voor de noelrljk-
heden dle de klelnEchallgc nrl.bouu of,der

Ber boek ls redellJk rerzorgd en o€t 3l
ceot per paaina nle. onredeltjk Beprljsd.

c.r.J. ALev. (Lerdschendam).

Tirrs and Gracror€ctontcs. ?roceedlngs of
an rNQUA StbposluE
LirhoLogy of graclaL deposrrs, AEcrerdan,
1936, ed. by J,J.M. van der lleef,270 Fp.,
219 figs. and 2 foldours 1n colour.
salkeG, Rotterdar/3o3toD, r987. Pr il s:

De LlreL van dit ulr 22 artlkelen bestaan-
de boek vertes€n{oordlgr een aardreren-
schappeLtlk concepr: rlus en lJss.uslnss-
strucruren zrjn senetlsch ve.ratrte ver
schil.sel€n en deforration till3 vornen
een overSanssLype d6r he! ridden houdi
lussen de berde eerd€r genoende
categofteen, D€ze vlste 1s nie! nl€{s Daar
reL zeer bevor'lerIllk voor Arotere 6ane.-
hang 1n al.closedtn€nloloAisch de.kterk.
Het geh€el in het Engets sesch.even eerk
ksan tor stand na.t aEnleiding v.n een ln
1936 gehouden eacurste prus sydpostln over
tlLls en elndno.enes ln Nederl6nd en N,t.
DuiLcland. ondanks deze onvernlldelljke
regional€ beoerkinA, hebben nler oeer dan
tien arctteren berrekklng op het juist
geno€de gebied. De eIl overtse bljdragen
gaar over onderroek e1d€rs 1n Eu!opa, i.
N. A6e!tka en op An!arc!1ca. onderf,eer
da.kzlJ oede{erklng van de Rljksgeologl-
6che Dt€$t ls graclrdl Nederland goed aan
zljn trek*€n sekole.. Door zaod€c.a zljn
de resultaten wa. 2e€r vele zuerlsteen-
srelltnEen op ove!ztchreltjke Fllze op een
sectordlEgramen-kBarr 1n vljf kte!!en. De

eans et al. gaan nader ln op de betekenis
van 5aa11en glacltecconis.he bekLeds 1n
Nederl6nd en van den aerg en Beecs geven
een ortgt.ele efl z€er lezenssarrdlge visie
op saalie.-glaclale gebeu!terl63en in ons
tand, Btl dtL 1aat6!e artlkel behoorL een
fraal u1!gevoerde SLaclaal-norfologlsche
kaart tn kleu! (schaaL r : 500.000).
Kra.h!e.6 zijn op.et rlcht he! boeL zlch
tn d€ eers.e pra.t3 rot 6pectaLts.en op
glacl6.l Sebted! d.c rtl zeggen geotrorfo-
Iogen, koarrair geologen en sedlnenLologe!

10

ftL inbeerlp van hen die nog 6tud€rend
zij n 1n deze.ichtrnscn.
Her boek gc€fr vele re.enre
ver{LjztnSen en docuEenreer. oD.dekraLe
qijze de sLate of the .rt doch Nleure
BoodschaFpe. zrjn niet tarrtJk. Dir
laatste geldL rer in het bijzonder voor de
ond€rzoeksnethoden vad de bljdfaEend€
auredrs. Enn LichLpun! In dit opzlch!
vornen de eerl€uze arructurele analysen
vao van cllsser en van der l^raie.e.. De
€erstge.oeode auLelr h€eft sebruik aeoask!
van g.o-erektriscr'€ !e..srandsrstlngen en
beiden ronen.an dal g I a c i o t e c ! o n i s c h
Dnderzoek neer inhoudr dan sekeuveL ov€r
geproolde !afelLakens (dre a1 d.n nier
door lordeaux bevlekr zrjn). ne llLusLra-
ties tn hec arrikel
zijn b€uonderensua.rdia.
He. rs dulderijk d.. de inze! van de
redacLeur, Dr. J.J.M. van der Ue€! veel
heeft bllSedragen aan d€ algaEeen so€de
urtvo€!lng van de bundeL. Her doo. ten
seschreven excursleve16ldg ts een opderke-
rijke utr2onderins op het se{oonrijk
ongenietbare lcarakter v.n dit genre.

r. schrEn (vu-Aoste!dao).

of Ceological MaP€, bY
B.c.ft. Burter 6 J.D. BeLL, 236 pp! Lohgnan
s.lent!fIc 6 Technlcal' !.K., 1988.

There.re basically
lntroduce .evconers !o studytna geotoaical
naps: 1) srudy of synLhe!ic €x6bpres
desigoed to show mor. or less tdesLised
geore!rlcal relattonahlps and 2) uslng
published naps
This book takes the latrer apploach,
Chapters I to 7 descrlbe the bastc Lech-
nlqu.s of D.p interp.etatton uslne a step
by srep cxplanarory f,e!hod, 'irh vorked
o*adpleo dr each srEe€. The chaprers rrear
actual!rttc lntertretELlon of geoLoglcar
napsj p€rallel stded Lltholoalcal !nirs,
lithologtcal uni.s rlth ress regular
shapes, l €rl ts, folds, urconforolLtes,
landforEs and 3!perflct6l depo8l!5. chap-
!er 3 d€dl3 'ith a6pecrs of ocean ftoor
geology. Chapter 9 concerns eeoEerrical
lnrerpler€clonar arpects of che geoloaicar
synthesls of an.rer.nd chapter l0 deals
,trh the geologi.al interpr€tation.l part
of Lhle 6ynthesls.
Appeadtces cover .edlonerrtc dates, the
geologtcal ttne scale, construcrton of a
topographlcar pi.ftLe, an outLlne of
sph€rlc.1 triAono!€lry, pores of rorarion
or plateB and an8!l.r velocitles and a
11st (tncludlng adles.es for purchase) or



rhe geolosi.al oaps rhtch the 6ulhor8 hawe
uscd .s exarrl€s rn tbe booL,.
T.bI€s are tres€nt throuahout Lh€ lexL aDd
coler 6ubjeccs ltke najor earrh envrron-
nenr5, li.horoles a.d fdcle6, charac!erls
rlcd of pilnctpal tlaie tecronlc 6ettllgs

of preeen!-dry land
sc.p€-forDtng environrents. tne noratlo.s
of rhe rabl€s on pages 14-15 and l8-43 are
an 6b60Lute hoFor ro use.
I,laps and sec!lons are spareely coloured 1d
prnk and grey tones, 1€avtng !he oppor-
tunlly for rh. student to colour and Lhu6
to iak€ the book as nlce a3 he or she
elshes. Four, fu11 corou. oaps of pageslze

PhotoAraphs are 6I1 bract
and ehlLe and atnost rtthouL exc€pclon do
not have a Etrfficien. contrasr, rhu8 betng
.on-1n6cructire. A f€r flAlre c6ptlons .re
nor on rhc san€ or rhe oppoEtie Dage as
the llgure and in rhe rexr the auihors are
too frequently r€ferrlng ba.k{ards ard
forrardd to figures and tables, {hrch 1s

fhe hook rs very nuch hardrock !nc11.ed.
Thls ls oo. surprtsing slnce rhe aurhors
3re recrurlns di.erarosy (Bu!re!) and
petrology (BerI). lt 1s qu€stton6ble rhe
rher rhts in.linaLlon 1s oppo.!une in an
tn!roduc.ory book or thls llnd. Also rhe

degree, lo wrice sore sorr of a handbook
sbour georosy and.on6e,ruenrly rhe lrLer-
pret!!lo! of geolostcal oaps has been

J,'1. M. Hdrtslnk (-s-crav€nhaB€)

Ing€zond€n Brief

D. r.dactie onNias .te wlgende ingezonden
bri{ yan Prcf. Dr. A. Brou*et (I2id.n)r tuI be
stenning ran d4 duteur wdt de bn J, .^igszi4s
vetkart, hi.t \|ecrsesdei. wt de opft in| voord
dat e.le van dz eetuende punrcn, naar nier alle,
owf.enstenhen 6et wat eld4$ ln de bieJ wn dc
rctu tie E, srak is Sebrtht.

Mjjnc hcnn (td&deled6),
Enisc jd€n sclcd€n heb it rijdcns 6.n

r€dac[cloos intervar u en bri€f a,r dc scqaatis vo
hct Gcnoot$hap, die ren rls irrcrim-r.d.ctcur
opEad, drigc suggesties gcd@ otu dc Niruwsbricf
annE€llcliikor t ru*ed- Zoecl .b sccr€u.is van lEt
G.roorscFp als de kort rh@? aargcttdcD nicuwc
rEdactic hcbbcn dad positief op gcrlagE.d. Tot Inijn

t lcust lling is c. cvcnwd in ilc Niowsbri.f witrig
oa ni.rs v.tud.rd. It ktu nict nalercn mmuls
cnlclc suggcnics L do.n die kurcr bijdnSln ora
dc Nicuesb,licf tor en €l @EEttclijtctt uitgryc
w hc! Gctroo$chap loor zijn lcdcn lc makcn. Mijn
sugtcstid hrbbcD zowol op d. v(m als op dc
inhoud b.tlkkirg. Ik bcgin @r her la!|Jtc lspcct

Hcl ic kcnnelijl d€ bodoeling da! dc
Nicuwsbri€f hccr ge€fr dd alleen, al dan niet
oflicietl, nieuws van herCenoorschap. In ditopzichr
wo.dr cr nogel war t}?isch n.derlands nicu*s
semisr, zo*cl Dcr brEekkjns lor bij4nlodstcn als
m.t b.nlkljng tor dddc 8eb€mcnisscn. Vu .1.
G@losischc CoEnissi. v& d. AradcBi. horcn pij

Er rcb.un in os land v6l n .t<lat dc |Eitc
vo her v;Ecldar in & rlicussbiicf waard zoo zij'!
On slcchts cnkcl€ v@rbelder rc rococnr dc
suenwcrkin! $sscn de RGD cn d. BGS locr
betrckkirg tdr dc Scologischc taancn van dc
Noordzcc, hcr lot vu bet C@logisch bsriruut van dc
UvA. de Dlannen voo. dationale natuuihisbrischc
rresenrario in b€t Pesthuis te L.iden, dc
voorberciding om te komen tot €€n w.rkclijk
rijksnuscum van nauurijke hisbrie (hct bcst!.andc
RijksEuscum van Natuurlijke Histori. is in f.itc
slechts ccn zoologisch mrs€um), *!!rin hcl
Rijksouslufr vaD C.ologi€ etr Mircralogic zal

Wlt rorccring vd bije.tdsrd bcElft,
au g.strlcfd n|octe. e('den naar vollcd!8hcid wat
N€d€rland b.6cft natuurlijt v6 avd hcr om min
of nc.r c'pcnbar! bije.ntobsten Enat Hct .ou aadig
zijr om dc bcidc hd-pagha s artijd @ .!n of andcr
acbe.l ondcr*cm t wiilcn.

ongcmcrki ben il hier al op de vorm van dc
Nieuwsbricf gckodcn. Het zou aanbcvcling
vsdicncn om op de ce6te bladzijd. re b.ginncn mer

ecn tort€ lgcnd! vu kodende lebcun€nisscn in
Nrdsland, ;nscrchr or zij d@r hat cenootschap of
der udcrtn vordcn gco.gmis€dd. Dctlil! vsrdcr
naar binncn, li.fst m.t .er smcnvllling wn
voqd.achtcn. H€t sari. del et d,c dutati€s vm dc
le&nlijsr ld toch pEl n!a chE!4 cr ecllicht ook
b.kroDt6 ? Examcns d Dtmod6 audcn b.t€r in
€en if,ondcrtijkc ru6rick kunncn wordcn
ondergcblachl, in plaa6 va ondc. nicuws. Ecn
jaarljjts ovcrzicht van hel a4ntal cxam€.3 cn
- 

Tcnslottc nog dir'BoekbesprcliDgcn .n
herdenhng€n vln ovcrledrn loden vers.hijncn zo*cl
in C@losic cn Mijnbouw als iI d. Ni.uwsbricf.Ik
rhtdir ongc*cnu. Ecn bockbesprking isan Ucin
liLcrair w.*i. cn h@n dls thuis in c€'l D.riodick vln
blijv.ndc iaardc. Il bctwijf€l of v;d lencn d€
Nieuwsbricf !.ls zodaniS brschouwcn.

Mi3$hi.n wih U h.t bovensrmdc in €cn
rustig ogcrblik €cns ovescgon. Mct vri.nd€lijk!

w-e- A. Bmuecr
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? spdl : Utlecbt€. G.6rog€! vere!181!a, I.r1ag
GEasro!. b.rtt.

xl .p!t1 : Petereu-G.oloAi.cl€ XrtDg, blj..ltoct 1! !€t RIVI-
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20-21.prtl : cmrforoatrct. trtlg/sedtmltologiscbe k!t!g,
v@IJ..lEbtl.droEt ir het D!r.u n.turr Doc.t tn
Deiekdp (rt€ p. 2-3 vd d.r. !!.!mbrtef)

20 aplr1 : Utrechts€ 6€0109.! Velentatlg, b..trtjverdss 1! b€t
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rputtt.!!e1! E€!t€a, llevoldd

t Iaeokring, l.zllaediddas oD h.t IvA-w
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oost-B!.but.
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