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GEOWSIE
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leing'

Miocene naden€ incursi$

ir

hei Nw-Amuonegebied'

GEOWSIE I videofilm over 'blacksnokers'
20 Nov.

24 Nov.

RAAD voor AARDWETENSCTiAPPEN : synposiun 'Zespiegelilucluaris in
heden en vc.leden, meren eo mechanhnen (zie Nbr. 1992/08)
MPD-kdng I laing 'Diaman! houdende Kinberlielen h Zuid
(te pas 8 van deze Nbr.)
AJd. N'HoIand

on
26 Nov.

rsedon

CEOWSIE

:

lezing'Norglieldhderground

gas storago :

Alika

en siberje'

Ceologicalco.trob

qualiry (zie prg. 8 van deze Nbr.)
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Lezing'een srudenr op de Indische Oceaan

STICHTING GEOLOGISCE INSTITUUT AMSTERDAM
doo. Dr. J. snit (zie Nbr. 1992103)

zta

:

Reunie met l@ing

vegetatie en gondwateMinning, n.a. een methode voor

Aid. N.Iiouand : laing Cia.t engines reconsrructed fron the pbysical
metathysicalrecordd (zie pas.8 van dde Ntt

and

GEOWSIE: lding'Opslag van CO, in,quifers
MPD.KJing : Jaarer8adering e. mini sydposiDm Archelngeodynanie add
metauose.esis (zie Nbr. 1t92l08)

SEDIMENTOLOCISCHE Kring : jaapergadering en'sedimentologische dag'
(zie pag.9 van

dse Nbr.)

Petroleun ceologische Kring : laing Cedesis and nigration of oils in the
sdony basin' (zie pag ? v.o dde Nlr.)
20 22

l^n

KNMI/IVAU/RGD

: Workshop 'Tbe Roernond earrlquake
(zie hanpagina lan deze Nb..)

ofApril

13, 1992'

KNcMc'contactdag, NIoZ Tdel (zie pa92 vao deze Nbr.)
Sluitings- resp. verschijningsdata

:

1192/10
1993/01
1993/02

-

Afzende. : KoninklijkNededands ceologishen Mijnbouwkundiscenootshap.
Secr.i lostbus 15?,200 AD Haarlem, the Netherlands
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NIEUWSBRIEF

De 23e Conractdag

van het
Koninkliik
Nederlairds
Geolooisch
Miinbo-uwkundio

Gdnootschap

al

plaatsvinden op vrjjdag 29

januari 1992 bij hd N€derla.ds Instituu! loor
o.deRoek der Zee (NIoZ) op Tqel. Bij het
I.slituur {.rdt fundanenreel en roegcpast
setenshappelijk ondeeoek g€daant her mariene
oilieu is ook voor geologen van grool belang.
ner programna van de contacldag geeft ons de
k,ns om bet MoZ ie lercn kenn€n. ookwo.den
ervoo.drachle. gehoudenover hetondezoek dat

"

Hei bdoek zal om
Nloz li$ lllkbi de

11.00

uur begnDen. Het

arnlegsteiger v,n de veerboor naar De. Helde..
Den Hclder is uleraard l)€r auro. maar ook pe.
tr€in herl goed bereikbaar. Het is de bedoeling
dir o€n de auro in Den Helder laat saan. Voo.
de leerboor zullen er voonlelige groepskaa en
word€n gekocbt (ongeleer t 7,50 p.p.
r).
De boot die aansluiring eeelt aan hel begin vao

N r.09, nov.1992
verschijnt 10 maal perlaar

ret

REDACTIONEEL

venrekt om 10.35 uur uit Den Helder
Een nieuwe .edacrie, bsraande uit J.c.BIon (TU De[t) er c.w.Dubelaar (RGD Haarten),
al vanat dit dunmer verantwoordeliik ziin voo. de Nieuwsbrief var het KNGMG.
De red&tieloze rcmqse er
p.'ioa. uun ae ri"uwsbrier - eoortrefielijk overbrugd
door Ma.iek€ van Helden - behoor! hiemee rol het ve.leden,
Een rris tean zoek! als €€6re een nieuw jasje en hoNel nos niet derinnief Daar ons zin,
ontvangt u deze Nieuwsbrief in een war gewijzigde onslag en vomg€ving.
De steun van Ma.ieke van Eelden voor de nieuwe redactie blifr onontbee.liik en ber
.o,,e\pondcnriedJ,er vcn JE \kuw blei Ltijlr dan ook Jnssij/ied.

n-o-"^.

INIIOUD
2
3
5
7

Ldingen GEOI,IJSIE
Ceol/Mijnbouwk.Nieuws

Jflaseslae KNGMG

11.00

(eo

WelkomsNoo.d door Prol.dr wG.

'

Kod€ inLeiding over het NIOZ en de

Afd€hg Mariene ceologie

en Oeoclremie

Vanaf 12.00 uur{ord het programmn sesplit$ in
een weten$happeLijk B€deelte en een prrtner

Wetenscha.o€liik p..qrrmma oo hel NIOZ:
12.00 u .Lezing door Dr. Tj.C.E. ran we€r gl

10

'Contourielen en paleoceaiografic

13

1230

u.

b€palen

15 ls u. ' Beoek NIoZr afrl€lins MarieDe Geologie
en cechemiq haven (op veuoek ook andere

afdeLingen), jn ver$hilende gloepen.

PaftnerproglrmFt:
van 12.00 tot dogevee.15.30 uu. qordl een bezoek
georganiseerd aan her lra,ie centrun voo! Wadd€n
enNoordzee,zeebonden-envogelopva.g Econa.e',
zo'n 10 minuten per busje vanafhet NIoz.
De kosten lan toegang en lunch op het "Ecomare^
konren voor eigen rekeni.g. Het veflotr per busj€ is

Het gehcel eindigt

od

17.00

uur nel een borrel,
ee. din€r vrndl

a,ngeboden door n€1 NIOZ, en

13.00 uur

i.

het I{a!€ffestlucnt, dichtbij

de
5

vee$oot. De verbinding mei Den Helder is

minuten over het hele uur. De laatsie boot gaat om

i

9

lt

noeilijk te

De kosen van deze Conbcrdag bedrigeni

u.

11.15 u.

bodemsr een hdanerijke maar

n

de NO,

Lezing door Dr. J.J{.F Ja.sen:

'Diepzeescdioenten, arch'€l

!an

d€

i6

klimaatontwikkeljng in zee en oD het land.

19

ll45 u. .Lezing doo. Drs. A.J. van Bennekom:
'De slicr-cyclus h bet marie.e miiieu.'
14.15 u. - S.t van der CMst:'Nano
kristanijre componcnren in sedinenten en

12,50 pp. Gxcl.

di.et

De bedr.gen zljo nrclusiel kofie tbee,luncb NIOZ
en, voor deelnem€rs ran het pan.er lrogramnra,
vedoer naar'Ecomare'. De ko
Den Ilelder en Tdel kom€n voor eigen rekening.
Opgavcvoor deelnahe aandeContactdag 1993 kan

door insluren van onderstaand

aanneldingsiodulior, voo. l0jaruati 1993 aan
Mw. MK. van Helden. Adminieratie KNGMC, p/a
Insl.v. Aardwetenscbappen R.U. Ukecht, Postbus
80.021,3508 TA Urrechr,lel. (030)-53 5052 (ma en
di) ol (03435).? 2:r 12 (s avondE

AANMELDINCSFORMULTtrII
voor dc 23e Contacldag

Nrad

ot vrijdlg 10jarun.i ttr3, bij het NIOZ

,... ,, ..... ... .

. ......

. gewoon/bunengewoon

op

( advcflenrie )

Tdet.

De Dienst OntwlReUngssrnenwcildng v,n dc

tid .)

Vric Univ{sneit ADrerdan zockt

gegadigdcn

PROJECTLEIDER m/v
.'

.

, ' , , . . . - ' ' ' . . ' ' ' lel nr

aan de UniveEireit van

Kont wel/nier nd pdner orinrroduce .)
ranid ncen' wcl/iier d€€l aan bso€k'Ecoe!.c !)
Nocmr her . . tc^onen de.l aan hcr

diier

Dit Ibnnllicr tosenden aan mw M.K. van

Hctden, Addinjsr.aiie

(NGMo, p/a

v.Arelwcrc.schrppen R.U. Utrccht, Poitrus 81t,02t,3509 TA Urreoht
Her rolrd versdrldigde bedr.g ad 1... ....sv,t voor t0 jrnlari 1993 ov€rmaken op
Poslrckcnnrg .1051? inv. Penning'ncesdr KNCMG re Delfr, onder vcrmeldi.gvan

Zimbabw€. (vac.tur€nummer 040.22l)

Itr het krder van dc sanew€rking russcn de F.cun€n dd AardeereMhapp€n (vU) .n h€r
ccolog/ D€partnent van de Univelsitcit va Zinbabw€ wordt veMcht dal bin.€.kor1 dc pleiric
va proj€ctL€idey'coordim'or be$hil$a( zal lod€n t.b.v. hct Mineralos/ R€s€arch and Trlinin8
(MINREST) proj€d, f.se 2. Het projccr bdoocr ondc^r€unins bij hel onrwikk€len van cen MSc
degre€" ond€rijs en o.dezo.k prog.rFmr in de exlloratie geologie aan de Univ€rsitcit van

Insr

De dagelijkse leiding van hcl MINRIIST pLojcct; coordinarie van hd door het projcct
ondenleundeondeeoekdrtgemeenschr!!elijkdoorbeidelaitnern'sftutc.wordtuitgcloerdi
organjsalie encoodinalievan hel l\4scprogrdmDa; het opbouwen van een lokaal en r.gionlol
relatienelwerk; deehaoe

r) doorhllen w,r

nieL van

a.r

het ondczock van de aideling.

toep*si,s n
De kandidaat heefr iedminstc 5 jaa. crh.iog in de dploraries@losie. Hijlzi is bi voo.lcur
g?romseerd a heeft ondeMiisFaring op univeBnnir nir.su Voorkeur gaal uil n{..
pqsotrq mer rlime eNaring in onNitkelinsrbdden, mer une in Aiiika ro zrirleo vai dc

Ot dondcrdi8

15

oklober 1992 vond i'jdens een

buirengewone lcdenv€rgadering

van

Korinklijk N€dc'lands ceolosisch

MijnlDuwkundis cenoobchrr,.te benocn,irJr ror
Erelid vutr h€l Oen.orsohrp en unrciknrg vln

Vu

hn der
Gracht ?cnninB€n plaars.
Dc vcrgadering werd gehouden
rwce

Wdlersohoot

Paryceruum

jr

i.

her Aiis

Amsrerd3m en werd, na een

palzc, gdol8d door de Stlringlezing.

Tot Erclid van tet Cenoot$hap scrdctr
' Ptoii. S. Dijksrr, op srod qn zijn e.otc i@i
voo. hct OcnmMh,p !F plnlrs yd onrnering
v@. allc N.derland*,rril$clen$hnppes
- Mcvrouw B O. DijkiBran Blokjand voor hcr
r.n da' zij Ge&
dan 2t ja,r mer srotc
otcrcsse en prccisie de ledenndminisrade van
het Ccnootschlp v€uorgt.

ner

De

vin

wat.rschoor van der cracht Penningwerd

her

Het MINREST proj€d is r€. tinanciering aao DCIS aangeboden. De bcsli$iry hierover wordt
voor €ind 1992 !ed&ht. Dde adve.tcntie is bedo€ld ds een voorarnkondiging van de
bet.eff€nd€ posilie leneind€ d€ eventuclc b€noeningsprocedure zo s.el mo8€lijk na de lffhelc
goedkeur'ng re krnnen beharrigcn.

'Dr.

G.J.J. Alad voo. zijn buicngewoneverdieisre
op het gcbi€d v de !:rdweienschamen en voor
zijn i,\zct voor hct cenoor$bap, als besruurslid en
rls Ihndred&leur van ccologic en Mijnbouw.
.

D!. R.J. Muftis voor het o! wereischatpelijk hooS
nileau onteikkele. en beshikbaar make. vrn de
inzichren in sedimenrairbetkens loor een brede
kring vln .ollegaS: zowel in de indusrrie ab in de

d

De volledige @tuidtrancs
danksoords ran de
hurenren zluen sorden g€publicee.d in 'ceologie

volsens de b*oldigingyegels voo! wekn$hrppelijk persdneel
maand (slarissch.al l2), bij voucdigc wcrktijd.

ndin.al

t7.754,- brulo pct

Nad€re infornatie s.rdt glarne lc6rrckr door Dr. L. wesira, tel.020 548 5030.
schrifielijke sollicitalies ondervcrmeldingvan hctvacarurcnumnerli.kboven op brict€nvclop,
binnen 14 dagen na her verschincn vln deze adve.renrie, re richter aan de vrije Univcancn.
Dicn$ OnNiLkelingsandeerking, Provisofilh I, De Boelelaan I15, l{al BT Atutsdlh.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOSCIENCE EDUC-{TION AND T{AINING,

I'ERSI-J\G

ADril2l-25 193 id Souftzf,/on, Edgll!trd.

Rio-92.

apoamtuur. De confcrentie is
r;agrnkelijk voor v$tesen{o.rdiB€6 lan oodeoijs

Dcvelopmc (AGID) en dc commibn on
G.oscietrce Educ2rion aod T.,ining oreani!tri€s, zoeel aL overheids-bdulrd.a s
(COGEoED) wn de Internrtional Unioo of produanren v.n ondd-wijsmlterhler net eetr
Gcologial sciences (IUOS) orsanizercn .cn
i *nrtion.lc coirefcntic ovcr ordcNijs en
Truining in de aaidwere. *haPteq te houden
a deSouthrfrproo uni!{sity, Engehnd inlpril
r993.

Dc bedoeling lan dseconferenrie is her creeren
vnn €en forum voor een un{isseling van idccen,

en het $ioul$en !!n
nrclhoden €n
diuloogover dit oodcde.p luscn de deelnem€rs
g€gevens

E zulc.

6

vie. hooldthemat bchn.dcld *orden

dc ondeNertcn daarondd vllcnd, worden in
evozovele workshops ter sprake gebracht:

A
L
2.
3

G€osicnce Eddcarnrn in Scnooh
Eanh Scie&6 in rhe curiolum
tiboratory inveiigrtion and fi€ldwotk
Res.ulcc narerirl and tcrohing
Highe. Educn n
The Cco$ie.@ Degrec . s@cxtrc lnd

beling in of belangstclling voor genoende ondeF
Nerpcn Er zal tuinre zijo voo. een bep€rkt aintal
keynote presenuries, maar de dee$e disussie zal
plaatwandm binncn het b$tet van so.tihols

Enkclc plenai.c sessier zullen f,.c.dere
ondcNerpen behandele..

Ilet i,

.en goed idec om van Nederlrndse
krnt d€ze confc.enrie .an te srijpen ah cen
nogclijkheid on ook hier d. dbcNie @ct her
b€l,ng van aardw€tens.nappelit ondcflts 6
mining op gang te brcngen en hel und.a8.n van
ideeen en aanbelcljngen drarcve! le slinuleren.
Tcnslorte kar d. fund,denteel bela.srjjke rol
'lie
a.rdw€r€nshrtl).n spelen in de ratio.ele s?loilalie
un naDnnijte l$lPbronns .o het milidbch€er,
weUicbt

allccn mrM ccdicfld zijn met een b..de €n @hcr€n(e
insprnning op ondedijsgebied, Hel is ons voldocnde

bekend dai de

rol van

aordweren*h.ppen

o

Nedcrhnd nognl ond€rb€lichris cn dat hel draagvlak
door tnmelik snil is. Dir seldr in flog v€el grols€

malc voo. de

h@te onNikkelingsla

en

.n

dus

ook voor de Nederl!ndse insprnningeo op bet t€bi€d
2
3

Resource mrterirls

for

lecture rnd

vrn onlwikkelnrgssrmenlerking,
voor het lerkr'jgen vro v€rder€ info.mari. cn het

hesFeken

ern sugg6ti6 tan mniad rcld€n

schurls/Iligh€r cdo.llion interflc!

c.
L

ceo$ien.e Trainiig

lor

Auriness.

Industra lnd Puhlic Senice
vocationll and technicd knrirg

2.

Iosirurion twinning and prcfesioml

3.

EnvioDmcnlal edu$rio! fof busnrcss

D
L
2.
3

prpcs

@n s%ncnlijke uirc.ve vln c,nfereoe

8r zat ccn

eelijktijdise

lcntoonsrelling zijn voor dcelnemers, orgdnisaties,
uilgcvem, produoenletr vrn

leernuterial€i.n

Stow, GEOED Conference

Mr! Ellhq tohnsoq CEOED
secetaria( De?rrtmeor ot C@loS',

t

!! nq din

in

scssi$. 66 t.ntoon_steUincen, 52 dcucies,
eorkshops 4 snort-ouFs 4 2 luingqrri.t
354

De 25

Nedcrlindse deelneftc^

t

verlegen_

woo,d,gen rl rardeerenschaPP(lijre inste!lnscn
En l7 vrn hen hi.Ucn <en presenlalre

TijdeN her IGC vinden oun ilbijqkonnen
plddrs van h€r I6C en de lnrernltioml Unioo of
Geobgicnl Soicnces (IUGS), Nederland is vh de

Koninldiike Ned{la.dse Alodemie vln
wetcn$b.ppen (KNAW) lid van

en de KNAW hceft d@
Bedele8eerd

lucs

lidnaa&h.PPen

aan de comdissie voor

de

Ceologische werenschJPPen

{CGw)

De CGW

srmen die ons lrnd

n.rde deeAarie
o0 de IGc en lucs

d. councilverSld.rin8tr kwln onder m..r
ran Je orde dc voodrellen voor vorgende roL
consss.n en vasGuingvrn hnd.n PlaaB van hcl
e4Bolgcnd€ ongrs. voor her lottc IGC in 1996
ir aekdc. vmr China Pekins A.nbieding4 @or
hea rlsre lcc zin gekomen v,n Brdilie tuo d.
Tijdens

Janeiro (namens cen Zuid_Ane(ik!!ns co.sorliud)

ei zuid.iirika-Johann$burs

(nam€ns een

zuid.lijk

Afrina conertium). Bovendisue.den unnodigingen
onwant€n qn o6tqrik (i' 2004) cn he! vs.nisd
Koninkrijt (in 2008).I.der lcc{ordt revens bcnur

Sncntli3ruvprijs ui re rciken aan e.n
serenschrPer vtn hct organis€rendc land die z'ch
w€rcldnun ve oPen heft. voor Janan wm dil
Proi Akiho Miahsno, o.t. vanwes€ zijn btdngen

om dc

op het terein van eeani$hc

geoloeiq .cn

ondederp dat door het gasrland
Seplaatlt wrs in nel cong€s.

en IGC

v€rgaderi.gen zal

ruCS Council
Van dc vcle ondeo€|Pln welke hicr aan de orde
kwamcn, kunnen d€ volg€nde worden g€zien tls

vu

v;t.gcnwsrdigen. Di jMr bsrond ile deltglie

-

iicwe land.nlcd€n (o.a. &oarie E'tlan4

un Dr H Spectmai (lCC/TNO), dcles{liclci.lrr
€n Dr. HJ wc. SchBlke (RoD) en Proidr' IE
van raiore (vU.Adsrerdan).

-

ftiiietie

Eln
'r.
tocncme.de bewusrwording lan de rdfd'
w.r€nichappclijkc geoeenschap e.n de
belnngrijke rol die

I

oieuwe

commission

omdissics

:

on the Mtnoged€nl lnd

Alllic,rion oi C@$ience lniomation
(cocEorNFo)

eo!3re!

dee di$iPline vePult io

Drs. H. Diederix, TIC, P.O, Aor
tel, 053'8?4405/Id 051.874436

Environmental Protcdion'lroklcnveelaanda.ht,
oar! ook Globll Climalic Chnnge and Fulule

i. rhe 2l3t
Century' zijn hedei t€. dage ond€deQen die
binn€n d@ di*ipline een ze.r hoge priorilcil
ldjBs. mdle verllomqd uit inrsnaLiunlle
consrcscn inzakc het huiJigc en roekom\trge
dili.u, zorls dc UN Conferencc oo ENironncnt
rnd Devel.pncnt (UNCEO), beler bekend nls
Enviroo'renf en lauma. sudival

Comnision on Geolosiol sciem.
'Environnenlol
llanning

fo.

(CoGEoENVIRoNMENT), se$erary'
s.n€.al D..E.F.J. d€ Muld.. (RcD)

de

hstri,Eble devclopmenf van de Pltdcet Aardc
ei de bieroee gepaard galtde milieu'
ptublemltiek. Niel llleen de ondedcrPen
^Mincral and Eners/ Resoulces in $c 2lsl
ceotuqr, "Pr€diclioo of Nallr{l Hurds aod

sO9 5NH, England

(0703) 5e3034/fax (0703) 593052
of mct de c.ordinrkr Nedcrl.ndl

Hcl is de bedoeling drl keynote
wo.tshDF sameovanineen eorden gebundcltl in
PrcceedinBs.

Dr. Dotrik A.V.

kl.

en

4

vao de kennerlen van dit coneres was

ud sourh.oploq

Public Understrnding ot ccosciencc
worldngvnh the M.di!
working with pohiciafls and pl,nncrs

INTERNAIIONAL CEOLOGICAL CONGRESS

jaar wordl er een ln ernal iont Geologicul
Consress(lcC) georganireerd Dit j.rvo|ld het
29s!c loc plaaG in Kyo'o, hnrn waaraan ruim
100 landcn
4500 DeMnq
d@lo;en om zich op de hdogre re sEUen Yln dc
de
ontsiktclingen
rardserenschappcn die wordcn Selraenteerd in
Elke

De Association of Geoscienrisls for Inrerntlional

r.

"vice.president A.c.Booani(It!lie)

voortb€staan EPISODES, officieel or8ldn
lUCs, mogelijke overdracht van het

litsevdsdap van de UsA (c.orDi.Nr)
n.ar het verenigd Koninlrik
verhgeevins vrn de onder IUGS
resorterendc conmissies
utifiatie IUCS sraluteo
vrrst.S van dc Pcnningme6rer'

v@el!!n

de ledenlandcn cruiis aandcchl t. b€stcdcn
of de car€Borie volgens weu(o zij contriblri.

bdrlen de juislc is en zo mogelijk in
oPwaftse 40 r. vei!.d€ren.

TentoonneUing

{!9:UXCi{g:{S

Op de tentoonsrellinsvaarop landen, in$elingen

In de necrologie van D. w.A. visser, geplbliceerd
h Ni€ussbrief 1992107 isals geboo.tedatumyerneld
10.1r.1911. Dii noet zijn 10.11,1913.

en omnerciele bedriven zich maniiestcerden
was ons land, in venolg op hel geslargde
*?eriment lijd€ns hei 28ste IGc in washington,
ve.tegenwoordigd door RGD, nC en AWoN
onder hel norto 'Geoscience of Tbc
Netherllnds . In desand, die medevlnsegezin
gu.sige liesing z€.r veel belangstellins trok,

*erde.

de volgcnde ondenve+€n gepresenreerd:

' Videofilm 'Eighlighh otthe Quarem!ry'j een 20
minuten dure.d dpos€ van 3 niljoen j3ar

geologi$he ge*hiede.k van o.s la.d. Dezevideo
werd bijzonder gesaardcerd ond,l de relarie

zeespieselrjjzing eo ge.srrlische/ ecologische
onrwikkeliog hi€rin duid€lijk n,a. loren koml.
Een hoogt actueel ondeNerp gelet op her them!

i

RcD :

t ITC

Geoscience

ior Co.stal Zone

: lnstituurspresentarie

i AwONr

er cu$usaanbod

Poner !!n Dr. O lan de llasche
(\.uA) en Dr c.c La.Eereis (RUU).
Dit iniriatiel dient een radirie re zijn voor

Nederlandse Ambas$de.vcregenwoordirinE

De Consulceneraal Mr.

wJ wnkrn

in Kobe,

was namens de Ambassrdeur r'lnwezig djdens de
ofiiciele openingvan hetrcngres en bijbehorende

rec€Prie, waarbij de delegrtie de gelegenleid

k.eeg zch voor

re sellcn a..

&oonprins

Naruhito, Ere.President vrn her consres
In aivijkiig vrr de raditie is algezien vrn her

h.uJen ran d€ receftiezorls rttijd georga.keerd
door Ambassade en CCW, om ale Nederlandse
lertegenwoordigen elkaarrelaienonthoeien De
ideale congreslacililenen en de zeer nabij gelegen

tenloonslelli.c Faarop de Nederlandse
presenlale dienrle als cenroal.nrnoeiingspunr,
gaven voldoende eelegenheid on elklar re
spreke. en informatie !i( !e wisselen.
Haarlem, 6 oktober

1992

AFDELING NOORD.NEDERLAND

evidence

De Aldeling

:

on Decenber 16th,

1992 Dr. Franz Kockel fton the
'Bundesanslait lu. Geowissenschaiten und Rohslotre

Hannover wil deliver a lerure,
provisionalyeninGd'GENESISANDMI6RATIoN
OF Olll lN THE sAxoNY BASIN' which will
include a disussion on recenl r$u18 6f a oumber oI
co-workero, *irh e&ert jnsisht on thesdonyBasin.

(BGR)

i!

Aiter rhe lecture, snacks and drinkl wil be available
in the (l\4-t'uilding b,r.

on January20!h, l9r3 Dr. J.F. hpre wi! prdent t
leciure enlirled : 'sutERcYcLEs, GIANT
ENGINES RECONSTRUCTED FROM TIIE
PSYSICAL AND METAPHYSICAL RECORDS'.
Mw.Drs

nr

van de craaff-Trouwborst,

dit naj.& nog d€

Toecar-zaal, Morel

Balkenweg 1,

PETROLEUM-CEOLOGISCHE KRING

organiseerl

l*ingen:

volge.de rwee
diosdag 24 novemb€r 1992, 20.00

Plaats

$!rll!9.PltrS.$taqD,!&INp.{N

€ncounter€d with the.apidly i.creasin8

Ass€n

uur:

van der

Valk.

Rijsijk

(sandbers,

for the o@urence oi supercyclel
val wnson, veev€s) sia.1 ensin$ ot

onis, which appea r to
rorce general surrace, geological, paheonlologiel
and dinalological periddicity.
plan et! ry cr ust and mantle tecl

WA.

Boekelnan, S€cretaris Aldeling Noord

spreker: Jon Colen, XSEPL,
Tnel : Norg Field UndergroDnd Gas Storag€:
Geologisl Conl.ob on Resefloir Qdrlity.

Nederlaod

Fns( a g€neml inrrodlciion will be held to

DELFSTOFKUN'DIOE KRING (MPD-king)

The

Het Bestuurvan de Aideling Mijnbouwun h€t

qplain the philosophy behjnd rhe No.g prcjeci.
arrently producing Norg iield is plan.ed for

convemion i.to the first underground gas sorage
schene in The Neiherlands and one ollheLrgest
of its kind worldwide. The exrremely hieh licld

MINERALOGISCHE,?ETROLOGISCIIE,

(Ill

nodigt de leden van de MPD-Kring uil tor het
bijwonen van een hzing door Ir. S. Duid over het
ondeBery'

D

jamanr houdende Kidbenicten

inzuid

op!.iiy oI the UGs schen€ dedands a close Afrika en Siberie." De leing wordt 8€houden op
undeBtanding a.d predicrion ol boih mlrri1 dinsdrs 24 novedber 1992 in het Oeboue loor
perneabilily and f3ult tra.smissibility. ceologicrl
studies inorporar. the r@ognitio. ofsorll, bur
signilicanr fauits, irom 3D seisnic auribure maps,
logerh€r wirh @re fracturc studies o.d primart
depositiond coot|ols on pern€abilitydhrdbuioi.

lr€dictions rre damined using field pressure
data. The appfoach usi,g Monarch is outlined for
inlegraring seisnic structural and detliled
litholtuies data ro cr€.te 3D models oi
perheability and reseNon co.nectiviry.
donde.dag 10 de.enber 1992, 20.00 uur:

Plaa$

: Hotel De

Nieuwe Bdnk,

srinli

Mijnhouskunde, Miinbolwslmar 120

Het Besruu.van de MtD-tdng wil !€rder de leden
noe eens altenderen dP de taad€rgaderjns van l0
dccember 1992 en hd danrop aansluitend Fini.
stmposiud. we hofen dat veleo van u kunnen
komen. Voor derlils wordt veNqen naar de
Nieuesb.iefvan okrober 1992 (1tt2 08).
s. Dijksrra.

physicat and netaphysic,l

raords,

At

preseot, physicisls reel obLig€d lo alor subnu.lear parricab wnb near nagical properries, a

proro.rype unilerse
qurntunr physi.s oan

of 'sfingd n

$yer

proposed,
not be inregated wirh

Einslein!'principl$'. Marhenaricians work wirh
fractal5, solitons and visn s€nids on 'inruniv€
logic', A$ro.oners h,ve oearly r€ached the
beginning oitine. The m.n in the streeldiscus$
e rescue of rhe pla.ecs eNironmenr.'
It rpp€are rhd our awareness ol tbe 'pbysical
rerliry hN linaUy ddved at tbe fence wnh the

In the geological

sciences, a similar snuarion is

De[t,

korte
inleiding houden over de geologie van Kinberiieten
en ve$anre aluviale afzeuingen, omvepolgens het
accenr b leggeo op de Ninningsprobl€maiek.

13,

Spreker: D.s. J.F. |jpre, Berkel en Rodenrijs
Titel : Gia.r €ngines reconstrucled irom rbe

te

aaNrng l?.30 uur. De sprek€r zal e€n

(second circular)

WORKSHOP

SEDl)ttENl'OLOOISCHE KRINC

la\uary 20 -22,1993 Veldhoven, The Netherlands
indien l,i(den :10 rjrgen na

sedimeniologi$hclrg.

birnengek.nen

De jr3rye.salcrnre van dc Sedinentologische

rring

is

Jde tubtikrric geen
.ls lid zijn

schrifteLijke bcz*rren tegen roehring

1992

gcphid vooi vrijdag l1 december

1992

Aadwetrnschrl)tcn vxn dr vde unilcEneil

t

Her *eren*hrppelijk. gedeelrc vrn de
vcrgadcrhg ir gerererve.rd voor ecn
\cdnncmologjschc drg Dn beiekenr d3t U

bij de serdlris ru

her

Cenools.hrp, zullen hiercnder genoemden
k,egchtcn wddcn rls tid (Art. 3 lan de Sratuten,
Ad. I vrn lrcr Allcnrce. Regemenr)

ENST, Drs.

J.wA vAN ' wipholenerf

Brier Mck8round information

ooudr, scnior bcleidsmcdcwcrker Minnlerie van
E(ronischc zrkr. (s)
HEUST, M Wl,M. vAN - LB. Bakkerl.rn 21.4h.,

ondezoekvcsrlhlc.. loddgugvrfpoftage, oI

t')g.l

het

krn \l n op atcron.re

irnsiijden

vrn

ce

vD

3582

Ulrocl,r, sudenr geologie R.U Ukccht

D

geologisch/s€di ontologisch fiinn..'n wasfovcr
U eraagnrct rotlorcn wilt Irden PersFek€rzrl
in prnrcile 15 Iniluren sprcek"t{l + 5 mioden
discusie heschiIbxxL z'j..
Tenein e cen pogNrou ro nraken voor deze
's.diNcnrologhch. !rg l9t2'z.u ik her op prijs
iellcn jrcr ons,3.dc r. vernencn $clkc bijd.ase
ncn zou kunnen en willln lev.ren. Iliedoe
v.nock ik U vri.ndelijlt gebrui\ re mrren vrn

ecr lo.nulier drt U trn. lrnvrrsen bij
ordcrgcrckcn'lc Tevcni zou i[ her srrrdern
hdien U dczc mnkordigine onder de xrndtr.hr
wilt brc,gcr v uw eolle$ {edimendogeo

BELT, F.l.C VAN

lllK.

l)rs.

PJ

DFN.

c v^N'

Frc8atstraat

lll,1534

Vughte.slraat 5r,

52ll EX

Mw Drs. NIJ.BG - p/a Ned. Aardolic
4.v., ponbus 28000,9400 HH Assen (g)
JEIIMA, D.s HA .GrD.ing.deg 59,9766 Tl-

rlij

KEASBERRY. Drs EJ.
KEHRENS. Dr\. P.P

BP

-

voorshaat 9,325? DC

FF - c/d snel

cabon. xNV,

146.

Aveoue,

Ab.rtlcch ABI 5RC, Sc|otlxnd (g)
PROF,MI{. NC PIERSONBIBI-IOTHEEK
Roetcr$rrrt 11, ]13 WB Anrsterdan (beg.) was:
I]IELIOTHEEK FYSISCH.CEOOR}FISCI.I EN
BoDEMKUNDIG LABoRAToRIIJM, Nieuse
Prn,seng chr 130, l0l8 vZ Adsl€rdam (beg).
PUcllE FERNANDEZ, lng EJ. - c/o s.A.

!..!! soN4!.rA

The Roermord, Apil 13, 1992 e&lhquake with lo@l mssniiDde of aboul5.9 occured in th€
norlhweslern branch of the Rhinc Griben Systen and belongs 1o one of the largest esrlh'
quakes recorded instrumentllly in Wcstcrn EuJope. Fallins brickwork fomed an importanr
dsk factor, forlunately, only one perron Sol killed and f€w injued. Howcva, the tolal dsmsge
amoDnls to appfoximately 150 mill Ecu. The earthquake, recorded on seismornerers all over
Europe and as far ss Califomia, USA, was followed by about 150 aftershocks. These have
b.€n fecorded at stadonary and mobilc scismo8raph slations. Thus an impressive data bssefor
further seismolecionic snalysis has been gather€d. E ginee.ing and geotechnical asp.cls felated to this €arthquake de presently extensively studied by Belgian, Dulch, British and Cdmm

oolsrEN,

torr Cemil, Grbon (g)
Nlluwliltl:, Drs D1..51 B Boyd Orr
S.crctarh sudnncnli)logis.be KJing
f/r KsEPl. RR/28, ?oi|us 60
2280 AB Rijswijk,lel, 1l71l:lr 1:759

Seismotectonics and seismic hazard in the Rhine Graber! systcnr

3, 2307 DJ

hierbij wonir ungenodigl rd het gcven lan cen
korlclcznrgcn/ot hel frescnleren vnn ecn po$cr.

Deze lczi|g/posler

THE ROERMOND EARTHQUAKE OF APRIL T3, 1992:

Tbe aoal of this wo.kshop is twofold.
Fnsdy, scidlific studies on thc Rocrmord snhquake in the felds of geoscien€es, earthquake
enaindins md Seotechnolosy will bc summeized, compilcd and qchanged. For $js pur'
pose we c.I for scienlific papers withir these subjects. Ofthepreserted pap€rs od posters, a
limited numbefcan bepublished sfterpassing peer review in a special publicsiiotr.
Secondly, the workshop will provide & revicw of the srate of-et ofs€ismic haztud/risk assess
men! in Central Eufope. Promincnt scientists will give a nunb$ of keynore lecturcs, which
will place the Roermond esrthquak€ in jls propef prospective within thc nelds of geoloSy,
Seophysics, seismic hazard and lehmic rhk. These l@tures, together with the pf€sented papers, posters, workshop discussions and exhibits/demonslrations will therefore aho be of interest for enginering consultanls, insurance agencies andgovernnrent officials.

Consullar$ CSC, crrerer! via El Mojrn, Apd.

Po$l llo.

Nln.x.xibo, Edo, Zulia, venezuela (g)

RLlll!ll. DA OwM DE'Duin$hoor€n L2l311,
221I zc Noord*ijlerhout (g)
BOUWEIi, A..l-rnge lloirk r 11.7200 AH SlsslNcll, Dr rV. - vl$kup 15.1,2592 AK s'

AVIS,

LII

VELD. Drs

Ni0r'rijr6hrr

l'1.

17, 6701 CNI

Ilocern(r)rr 17.

6,112

Dc

STEPIIAN, D's

L.A

Waleweinlsrn 13, 5665 CE

TIllO, Drs H.l. -cloa/s NorsleSheIE &
voorgedrngcn

loor het lidmulsrhrp fcr

I

P, P.O.

3ox 10, N-1051i Trnrnser, NooBegen (g)
TooREN, Mw Drs. M M vAN - wilhelnioasingel

Organizing n$titules
Royal Neihedands Meleorological Instilule, DeBih, The Nelherlands.
Geological Survey of The Netlerlands, Haelem, The Ncrherlsnds.
hstiture of Edth Scicnccs, Univ€rsily ofUuecht,The Nerhenands.
Geologicsl lnstiluie, Unive6ity of Cotogne, G€rmany
Geologisches Landesanl Nordrhein Westfalen, Krefeld, ce.many
Royal B€lgiar Obselvsto.y, Uccle, Belgium
European Center for Geodynanics and Seisnolosy, walfefdangc, Luxenrburg
This workshop is orgsniad unde.lhe auspices ofl]1e

KNGMG (RoJal Ge0hgicltl and Mi'riog Society ofthe Nethc a|lds)

Subjects ot presentations and posters

L The Roermond earlhquskc, April 13, i992
(conv€nors: Paulsscn, Pelzins,
Analysis and jnterp.etltion.

ve

Aurhors wishinS lo prsenr

Eck)

Soue

Call for papers

i

papcr or s poslcr rJc requested to submit lhcir abstracls to the or-

befc Dec'mbcr I'
md the suthoG
20
cm
lenAlh
width
and
not
exc€cd
18
cm
should
fomat
1992- Thc lbstract
nsnes and affrIiation should accomPMy th€ titlc
A limiied number of presentcd prPers will bc published, subject to pc€r r€vi€q in a special

geizing commiitee. Cam.rt re.dy abshcrs m|lst be receilcd on or

mechanism inversions Propagaiion pah cffc.ts

Field-wof k experiences. Analysis aj)d inlcryrdation.

II. Scismot€ctonics of lhe Rocr Valley Graben

and adjacenrarea!.
(convenors: Ritsema, Cloetingh)
Quandtati!€ models of lhe Rhine Graben strucntre. Seismolettonic modets- Comparisons
with similar grabo systems ekewhere- Stress measlllments. Historicar Seismicity

lII. Macroscisnic observalions
(convenors: Anorner, Haak)

Macroseisnic data from The Netherldnds, Belgium, G€rmany, Luxetubourg, France and
the UK. Inteeration and unification of the nactoseisnic data. lmplications for seismic
zonarion in Europ€.

IV Gcolechnicsl dpects and .anhquake enginccring aspecls
(convenors: Pdce, lrkhorsl, Jongmans)
Landslides, smdboils, liquefaction and site specific damagc. Structural damage in Europe due toedthquakes. Site effeclnod€lling and stlong motion seistrology Microzons-

I'anel discussiorrs / working gmups
- Eartlrquake dalaexchange in northwestern and central Europe
co-oldination: Sleeman, Browil! (Transfrontier goup), Dost (ORFEUS), Hofstetler (EM-

sc)

co-ordination: van Rooycn-RGD

,

e1c.

The workshop ends Friday JanuarJ 22, sfter lunch. The prelimi'arv wo.kshoP prograrn includes a press conJeren@ in the afternootr for Dulch, Gemsn 6nd Bclgian jounalists. How€ver, this is not conside.ed Prn of the norm0l workshop proSrm.

Extra night accommodalion:
Pulicipanh ,niving the evcDing before

the workshop slarts can book a room for an addjlional
night. However, this shouldbe indicaled on lhc r€gistration form

betore Nov.
mcals):

2OO

Dfl

2OO

Dfl

150

Dn

IOO

Dfl

Eljlopc

Kiosletrnsn-Cl-Nw, Truferl GLNW

RGD

Presenlation of tools in geoscience, 8€o€chnic a;d geologicar engheering, i.c. seismological eqlipmen! (tennadr, GIS systcn (Geo Perfect, ILW$ - lTC, Arc/ltfo -

IGC/rNo),

accommodation

will

Rcsistradon fe! (including

co-ordination: Ahorner, Camelbeeck
- Coordlnation ofSeotechnical studies in relation to the Roetmond eaithquake
co-ordination: Maurenbrccher, lrklorst, longmans
- Historicsl seismicity
co-ordination: ltoulgasl, AIo.ner
-Roer ond area:compilalion ofseological, geophysical, geonorpholosical, geotechnical da-

- Exhibits/demonstrations
co-ordination: van Cent-KNMI,

f€€s /

be hcld in Cotfe.encc Ccnter De Kodngshoi Veldhoven (ndr Eindhoven) in Tho Neth€rlands. Dc Koninsshofcan crsily be reach€n bv car' train dd bus Ade'
tailed description on the conferenc€ cenrer snd how to reach it will be sent lo regrstered parlicipant5 bcfore th€ workshop.
fie \rorkshop starts Wedncsdsy January 20, 12.00 a.m.. This will cdable panicipants from
Thc Nethcrland!, Gmany and Bclgiun !o rcach Dc Ituningshof dudng the mming.
Keynotc l€ctures, prescnraiions, po6!e.s, demonstralions ed exhibils arc Plann€d for two af
l€rnoons aDd two mominSs. Working grouP m€ciings snd pancl discussions Ee planncd for

The workshop

Registration

monnoring wift mobilestations in EDrope
co-ordinanon: Scherbaum, Cmelbeeck, van Eck

- Aftershock

- Seismic h8zard, zonation and earrhquakecodes in Central
co-o!dination: de Crook, Jongmans, Slejnwachs
- Seir otectonics in and eround fie RhineGrabcn Systed

workshop program /

2 ni8hts singlefoomp.p.:
2 nights double foom p.p.l
1

addidonal nisht sinsleroomp.p.:

t addilional nisht

double roomp.p:

25

atrer \Nov- 25
250 Dff
250 Dfl
2OO DR
100

Dn

?5 Dff

Regisration foms can be obtained ftom thc orSanizing comnitL!.
Sponsoring possibil;ties cxistfor ! ljmitennumber of Participants, in Psrticulsr PhD. stldenls
Those intcrcsted should apply lo theworkshop organiring commiltee

Organizing Committe€
Dr. H. Haak (KNM, De Bilt, The Netherlandt Chairdan
Dr. T. vM Eck (Inst. E&rh Scien@s, Univ. of Utrech!, The NethdlDds) Sec.et$y
Drs. A. Loknorst (RGD, Haarlem, The Nelherlands)
Dr R. Vefbelen (ORB, Uccle, Belsium)
Pfot L. Anornef (Geol.Inst., Univ. Cologne, Germany)

Scientific Committee
Prot L. Anorner (GI Univ Cologne, Cotogne, Gennany)
Dr. A. R. Rilsema (KNMI, De Bilt,The Nethefludt
Proi D. G. B ice CIUD, Dert, TheNetlerlands)
Proi. F. Schefbaum (Miinchei, Germmy)
Dr. D. Jongnans (Llege, Belgium)

Preliminary list of kclnot€ l€ctures
Introduclion by Proi N Vlaar (Utrecht, The Neth€rlddt
Seismot€ctonics ofthe t '.wer Rhine Graben (Seisnotectonics)
lecture.: Prof. L. Ahomer (Cologne, Germmy)
Civil ensineerins aspecis on theRoemond eanhquakedanaee (Civil engineering)
lecturer: Prof. LG. Bouwkanp (Danstadt, Gefnmy)
Geolechnicai aspec{s of eainquake otion (Geolecbnology)
ieclufef: Dr. C.A. Davenpor! (No.wich, UK)
Seisnichazald assessment in iow seismicity areas (Seismichaz&d)
lecturer: Dr. R. Mccune (Golden, USA)
Review on aftershock analysis (Scismolosy)
lecture.: P.of. F. SchefbaDn (Mijnchen, Genrany)
European Cenozoic

lectuer

rifi

sys

ten (ceology)

Dr. PA. Ziegler (Basel, Switzerland)

C0rrcspondence address organiziog coorrnillee
Roermond Workshop Organ;ing Co nrittee
c/o Royal Netherlards Meteorological INiitute

Division of Sei$nology
PostbLrs 201

3730 AE De Bih

The Netberlands
lel. +31 (0)30 206342
fax. +31 (0)30 201364

i8 Pij.acker (s)
VEUL, Ds. M.F.X.W - Be*elsingel 1?, ?201 BK
zurplrer (s)
VISSER, Drs. C - 1832 va$ity Eslares Drive
N.W, calgary, Alb. T3B 2w9, canada (g)
ZEGERS DE BEYI- litw.lr. P.M. . sr.tio.spl€i.

Braansluiper 5, 3738 SL

27, 2641

16, 2515

S?LIETHOFF, D6. E. - Kromne Nieuwe Gracht
33a,3s12 tlD Ut.echt (g)
'TiMMERMAN, Drs M.J. ' p/a Rozen8aardeM€g
28, 74,6 BN Dev€nter (g)
ZWART, Drs. P.E. 'Tqel125,1524ATUtraht (g)

BT's.Cfaveohage (g)

Lidmaatsbapsbeeindigingen per I

ja.uafi

1993:

BERG, Dr. J,H. VAN DEN - Couwenhover 5304, 3103

CHowDtlARY, J. 'was: Turfschip 3,

1136

(E)
B URKENS, Drs. F.J. - Bemuurde weerd

CSONLA, Dm.
Grondsalef

L

o.z.

32,

p/a Instirud v..r !P?lryS.3li:ic.,!PYIAIE
GEOVUSIE - Programma

coeneBie/TNO, District Noord,
Ponbus 19s,3430 AD oosteNolde Fr. (g)
en 6

lei.gencyclus in

EEC(HOUT, Dr. B VAN DEN'Elger 30,

1141

nov€dber en decenbe. 1992:

GROBBE, Ds. H.W. - Ko.. Juliana$raar

22,1,

19 november .

Videolilm over 'Blacksmoters'

26 november

.

HOL5HUUSEN, D6. R.P. - Prins Aendrikkade
134, 1011AR An$erd.n (g)
JANrssaN, Drs. w.L.M, - vierde Hambaken?1,
5231 TW k-Hedogenbosch (C)
JUTLASZ'HOLTERMAN, Mw lng. M.Ea de
Bo.khonreg 6, 63:l:l AZ

KOMNG,

IlE. -

Schirdert (bz)

I0 decenrber.lng

LaDoen$raal s3, 1445 sT

KOUWENHOVEN, Drs. A.J.G. - M.delielje 29,

Rv Bennekom

KRAMER, lr.

16.00 uur h zaal F 123 van her Insriruut voor
aardweten*bappen (w & N-sebouN) %n de vdje
Univedirei!, De Boelelaan 1085 in Ansterd.m,

Merelhoi,l2, 2251 DD

LEEUWENDAL, M*.DrsA.G.. Leo Dulstraal
15,2801EN Gouda (e)
LEO, J.., D.s. C.T.A.M. . ./o St.toil Thaih.d
Ltd, 5,1 Asoke Road, B.B. Buildiig, Suite 2106,
sukhunvit 21, Bangkok 10110, Tlailand {g)
MEER, Drs.

Rl vaN'Uilenstede

MEERBEKE,

Info: GEOVUSIe, lel. 020'5437254.

223, 1133AR

Drs. G.L.E. vAN '

L.c.M.vande Me€r: Opslagvan

De lezi.gen worden iedere donderdag gehouden om

(g)

c.M -

Hans Hrg€n: 'E€n stud€nr op de

3 decenber ' D6. A.J.M. Jtnsen: 'vegetatie en
grondwateflinning naa. een melhode voor

X,AAsscHlETER, Dr J P.H.. BocthovenlaanS3,
?aa2 HB Nijverdrl (e)

6721

XA

eZ Zcitr

p/a

Zandvoorler Alloe 132.2012 WE t{aarlem (g)

NIEUWLAND, Dd. F t,. I Ru€ du vieu tuits,
73360 sr Nonta.Beleche, Frankrijk (g)
NoNNER, Drs. J C. - Swlnderd,dlaan 24, 6721
POST, Mw Drs. A.d. p/a J. van Bekhoven, I B.
Bakkedaao 15, 1532 vJ Ufuecht (g)

e-nail: laneck@knni nl

l0

Op 3 november 1992 plonovee.de a2n de vrije
U.ivesiteit Afst€rdan L van der valL oF een
proefschrift : 'Mid' and late Holocene @asral
€volution in the beach.baris area oi tbe Wstern
Netherlands.' Promotoren waren
Roelaeld en proi dr. w.H. zagwijn.

EXAIIENS
23124125.A9-92

K.H.

Arentrn (grondstoffenrahnolasie)

12€ LUSTRUM LEIDSE CEOLOGISCIIE

Doktoaalexamen geologle

rt-r0 92 S.O.K.J. !an

Anserwoude

georysica)

R. Deurman (petroleurwinni.s)
J.E de croot (ingenieusgeolosie)
c.M. Horslede (re.hnische seorysicr)

Doktomrl€xaden gcdlogie

t

H

lloogenraad (loegepastc Kwrdrn geolo8io)

de

Hoop (dijdechnoloeie)

s.6. tlulsloff Oetoleumwinnnrg)
R i w Koetzier (sroiJ$ofte.tednolosie)
B B. tuihan (petoleunwinning)
R c. Ledeboer (petoleumwinning)

tTC Delit

M.sc examen
9-10-92

ET

dinerrl ertlorrtion

Lieuw A Fr (grondstoffeniechnologie)
PA. Lteeool (echni$he geoitsica)

E. Prijatana Grcndsoffentechnolocre)
B. Rcij (pekoleumsinni.g)

Op 24 april 1993 zal de LCV haa.60jarig bstaan
yi€fen. Aan her programma voor deze dag, waarin
een grore plaais is inge.uind voor ee. synposium,
word alha.d gNertr. Notee! dde datumvast in uw

PROMOTIES

Op 12 oktober

1992 lromo!€erde aan de
Rijksuniveniren crodns€n P. Lambers op een
p.oefschrili geliteld: On the lchllyoiauoa ofthe
Solnhoien Limeslone Lnhogfaphic (Upper

N,dere bijzonderheden volgen in kome.de nunmero

Jura$n, Germany)". Promotoren waren troidr.
GJ. Boekscholen er Protdr C. Erratia.

Op 16 oktober

Vauefsprekend winen vij voo. de lustrunviering
zov€el mogeljk Leidse geologen bereiken. Helaas
bljken niet ane adresijzigingen ons te breiken,
zodat *ijvan e€n aa.raLleden het spoor bijsrerzijn

1992 tromoveerde aan de

Landbouwu.ive$iteit c.F. Epena op een
proefschfift Selileldr 'Spatral rellectance in lhe
Tunesian desert'. lronororen wlren Proidr. s.B.

Bent U een Leidse geoloog en ootvangi u niet
regelmatig co.vocaties loor Lcv-aclivireiren, of

koon€nberg e. Protdr. M. Mol€nmr.

T.U. Delit
Doktomalexamen mi.bouwkhde
21/28 A2
A FD B{ser
'2 (petroleu'nwiDni',e)

A.E. Ruizenda.l (grond$ofient€chnoloBie)
Mw. Ivl.M Soete6 (peroleumeinning)

c.J.M suijk{buijk (insenieudgeolosre)
A.R.C.

Y.J.E. Dahnren (insenieuGeeolosic)
A.C ll. Dohnren (grondnot.fe.r€cli.ologie)
B T. Eli.s (petroleumwiniins)
M. loachnsrhd (grondiofienrechnoll,gie)
c. de Jonsh (petroleunwiining)
lr1.

I'ERENICINC (LCI)

B.A Brouwer (pdroleunwinnine)
J.w. de Bruyn (ops (idem)

Y.^. Bureo Ge.h.iscbe

vu

de

wal

(idem)

kent

1992 pronoveerde ar. de
tujksudveriteit ut.ecrf r.P. van Dijk op een
proefsh.ili gerileld:'Late neogene lore-arc basin

Op 21 oktober
evolurion

in the

calabdan

arc (ce.kal

A.w.L. Keulen (perroleumwinoing)

Y.P.

van

lhe geolos, oI Central Crhb(ia." Proootor *as
Protdr. J.E. Meule.kanp.

LIIIl.M.I-I.3gmrns

Op 26 oklober 1992 pronoveerde aan de R.U.
Utrechi R.J. Bd(ker op een proefsch.iii geriteldi
"On nodiiicarions or fluid inclusions in quarE.

s.hrjk, (pekoleumwinnnrg)

sijrrnx

(grondsolid,rechnolosie)

UIRECHTSE GEOLOGEN I'ERINIGING (UGI')
Het Bestuur vatr de Ul.echbe Geologen Vereniging
heefi zhh voor her Verenigingsjaar 1992.1993 als

Re

Menzer,

w

Dhr.
Mw.
Mw,
Mw.
Dhr.
Dhr.

and

op 29

oklober 1992 pronovee(de aan de
Rijksunive6neit Utrecht t.P.F. Fortuin op eeo
proehchrilt gelil€ld; The surlace mas balance
and tehporature oI Anrrrctica" lromotor was

(srondsroffente.hnot.si€)

J.W Nijdad (ingeniehseolosie)

F.c.M van Rin (petroleunrsi.ning)
LL, Tuinnan (gondstoli€nre.hnoloSic)

c

equilibraiion experim€nts

thermodynamicai dlculations oo luids in naturaL
quartz.i Promotoren *areo rrotdr. R.D.
Schuiliog en P.oi.dr. J.L.R. Toulet.

14/r5-a5.92
P.A. B*ker (perroleumlinning)
J.J P Koopmdn (g.ondsloifcntech.ologie)
A.E. Maaskant Gechnisch ge.rysic4

J.w.J, Oost.a, praeses

c,E. Duemeijer, abdis
N. lan Vugt, 6sus
A. AbdulAzi4 asssr I
r, vebtra, assessr II
JA. Voskamp, rsssso. UI

Hel adres lan de UcV ir: Budapestlaan 4,
3584 CD Utr€chr, tel.030-53 20 19,

P. vosrrrnder (pcholcu,neindine)

11

in uw omgding die aan dil

Frederique vin Schijndel, h.1. ab-aclis.

A D. Lrghheijer (srond$ofeokchnologG)

AA J.

iemand

to

NE M. Ascln'a. Gum laude)

3L 03 92

Kansr (sondstolien'echiologie)

and dyoamic g€ohislory With special refelence

U

signalenent voldo€1, .eeml U dan @nt,ct det mi
op, op her volgende ad.sr Mein{jert Hobbenolaan
3,3062 sK Ron€rdam, 1e1, 010-452 t9 84.

Mednedaiean)i tecronic sequeoce strarisraphy
Dokto, axlekmen &sische geograiie

proi dr. w.

t2

F4!!E s qq!qA4!!
waarom gaat i€mMd .ar d rnrcr.arionaal om ccN Et samen Ie gaan &En. Maa. dar is de
cmloei$h Congr* met 3500 deelnflers,
ijl
'e
€en nens in zijn hcl.lev€n n2ar nuioad.1000
En drn die enorn€ tctrtoonst€Iirg un i€dcrd
ncnsen knn kcnnen volgens de s.ciaal. dicNat rcverkop€n hecfr. llcr prolekrieh wihkelen
gco8raiishc

dur lryert

rm mijn studeitcntijd?

hrm

ong*r

her

Japans

g€volgd door

Ofor achter h€t naambordjr van dc
tie lirerlruur hekendc reroloog een h€us cn
omvangrijk lichun le zien mer tuodverbftnde
rekengebloemde echtgenote nr derrn. En het
Ee*re Nedcrlnn'lse Aardwerenschrpfelijke
c.ngres in vdldhovcn in rpril van dn jmr bccft
niet kunner velhindcrcn drt il ldch weer oicuwo

l3

Dien$ W.Gnoouiening. Overlap in mwel
het gebruik van ondeaeh.

ondedoek als

dppd.tuur b dan onv{mijdclik. Her lisr dan ook
voor de hand ono.deEoek en appa.Ntuuronderling
D.el en samenstelli.! CAWOS

begeleiJen is in Ncdcrland

De documert,rie vdn hcr oongresyN uitsleken4
niie ik een dcelncmeslijrr per land. D€ nid-

h€t

vln hct

'le gebied
Telhys

doorDr. Der@urt was cen highliglt, (alvondrcler
Ziegle. in private .l en pm. aken die niel Xopl€n)
maar d.n: hoev€el hisnliBhls zijn €. nie. ongmdrl
gcpaseerd in dee enorne Seologi*be supmarkl?
It ben zoals ieder u.ie. wel ecns wen v,i he!

guniige .onj.ociie unyezig is

zo.ls CMD, DBK c..sLo, INDEX, slaaMlie,
slrinamse wderleiding Maltrchlppt (swM) en

de rtd

prleogeosrafb.he klan€n

it

de Roever ehreef
ee.s: tk heb eens
een hele das aneeD ma{ slijpplaatjes geketei,

heSepasr aard,
bi vele iNrirurea

reert. cuando

e.

@ntaclco un vmrtgckohcni ncr
die
al eerdcr kende cn

hi

rroi

D€ren$happ€lijk onde%et pl..rs

hi€zoet€ pureckrull€n van dc g,rnering.

vrn d€ teklonkch€ posirie in dc island arc w€rd faai
gcillustreerd do.r D. Ota ddn de ha.d van takijke
U-Th
AAR dareringen van opgehevet
koraalterrassen. ook dc frescnratie van
.i€nwe

ziji

her

Toe nu roe vindl h.t

Om het pc6 van ractirering rn

conges HMeer dc Kerhne ophemrgs
Seschied€nis lan de Japlnsc cilan'len alhankelijk ir

uf

ga ik in plads un n.ar
dagen gehel afzonderen

da@rde ve.Lngo, om de wercld ian keplui en
Udks de rug t@ te leren en 16!9 re gaatr naar

hn

rerandc.d

ker

t het noodz,keljk om d€ ins&uIen die
!ddwet€nshappelijkond€Eo€k iol hun taakh€bb.n
le rchabilit€ren. To€8epa$ llrde.ten*happeljk
ondeoijs is van belang voor e€n sroor aanhl
le(€inen binnen de Surinarore sldedeving. Dn
bohng beperkt zich niet lot de ontsinnins van
dersrofie., daar is eveneent relevanr bij de vinnirs
t.n grondsarer, boden.ondezoel, tusrbehee. en
voorkomen

wden de

congles excude narr d. Plio-Pl€istoene tite
Prlco.Bisa atettingen (Net 80 ged{teerde asl.gen!)
onder leiding van Dr. kwrbews zeer inreresa.l.
lk besin nu te verhoedetr dit due load ests in
nuwi.l plain sedimenretr hcl gcvolg zin vr.
vetslrppo un olif,otco. Dc hcle verslasseving
over de ftieke lange seclic mcc.snimenten van
L,ke Bi*i sas in mijr os€n em nn d. his ightr

riendjes un her blirenlrnd*rer cens rc zien, re
.ondrteren ddr 2c o€r rlr ik wrr ditke' zijn
sryorden eo net ds i[ van ondezo€rslijn ziji

de volge.de

her was zo hcerlijk, ik sins oei ee.
vakanriegevo€l nr{. huir". Diep in nij leefr

nl

is

Maff

ncr de necst onwa.6chij.lijke

hct fccst,

*tale. vobtreki lecg en dcgos ruls il
die nier op tijd en bord hadden kuncn
bemichtigen nBlen 2ich l4reden sreletr mel d€

dal de moeilc wM!d? lk moet
zegge. dlt ik cr €nigvn$ cen k te. vro h.li
overBehouden. Het was tu{ leuk on al dic

boekh,nJ€l tiggen. mer de rchrrri{anr onho6g.
Uer is mrkkthjker om blinde rrzun m JJpJn.jrn
buitedander. Dc blinde wordr g€holpen met
akoesliebe signalen als meelweschreeusen €n
koekoeh.oeten op dc weKreekpl,xrsen, €n
brailepharjes op dc lcuoinseo van de hetlo.
maar de bun€dind.r moet de kelner oee narr
buneo neme. oo i! dc vitrine van her lesrluranl
de in plasiic v€reuwigde haalrijd un tjn k u.

delicrtessenv.n de JapaN€ lcuken op g.ote shalen
bij elkmr. Allecn ws nen kcnnelijk niet berekend
o! de *6tersev.ratzuc[i want binnen vijl minuren
nrd,t de koodpri4s zij. !€6tc lnp had gsom€n

koud blriet,

mrnusc.iptbludzijdcn ov€Njnnen Bij mondclioe.
prcsenrati.s mocr jc loor je goed ilyrn (w(
ook steeds minder wo!d0 twinrig minuren blijvcn
luiieren nur wnlje nici horei wilt

nu cen

het

nieus opsrekq.

Zosei bij de openins als hcl slol w$ er eed prachtig

compur€.vell€n cn opgeplalit.

waahe

dan

thditionel€ harpmuiek €n klnssiek hpans roneel.

vm.kc!. un posters. Daarbij kan je lei
min$e id aan @gopshg $hiften en zo.odig jc
nrtuurlijke weeuin Icgen $heef opgchnngcn

bruildre

En

oh dc ftaaie renp€ls cn de vetleden tegen v6rk hoge kostcn veanel4
nel kdie.tbpmrgruis ir Kyoto r. bqlrcigd Dn*gh b€lcmB4.id op dc ontwiKeling
bMturerer o.d de Japa6e dnn& bujft mij v{n etr sam€nnadgend b€lcid v@. het vcdtsord
rch z@ weod zolanS il niets *an l*n en behd Yan de mtuudijk holpbrcnnen En
vmiaan, en de boeks vdk&.dom i' dc Surin.m.. Todn& e€n v€r.ler. achtflitgang re
pad rlgcwelcn

Zen lninen

6ngrs mij v.crtien
in €s hutj€ op de hei en .llcen maar l€zen cn
shrijven. Daa. hcb ik n€€rbdhoefre aan dan aan
nos neer opgeuopre pnarjes te horen oler hoe
Boed iedere€n zichzclf wsl vindr. Mijn promotor

rroonprios opend€

mee. de

ut

dog veder

hadden.
Org.nisrorisch ficp d€ zMk gcan€€rd. De Japansc

metvefhale!in onbcgrijpelijk chinenselsen ri!,s
nei onleesbrrc htrge trbellen EI ziln weinig
toevallig€ hits en er i! heel veel zrchr gemurmel
in de mrrge vr. de wetcnshrp
Un her m$uot v{o efficicntie g€el il sr€€ds

geolo8en heb onrnoe'. coed, er

ic

Hcr moer g@gd wo.dcn dai de
!$dercn nun z.ken gocd voor €lkaa.

mevolw z rec{ls b€eft gcspiiikcn.
Of d"I de Sevierde collcgr nier is op komcn
dagen. sommigcn Irkkcn het anders un, en
blijven touw de helc ochrerd znten bij de se$ie
die ben inle.esseelr, marr $order d.n g.stalt

N€derl,.d*

je daar d.n al ru$co vezcild raak!

I'oofddoel ahroeren naoclijk icrs

€n

Diestnenbrllingvrn gestodsorde,jdclheid,

als

blijkt dat die tjlijnen

hollcnvnmseer x. in za!15
n.ar nevruuw Z. in ai 19 s,@ ve.diqingcn
hogei on dnr re omdclk$ dnr hcr proBnmnr
rs

dikkc cs vol

ii

Her is ldlsrrekr onmogelijk om dar w€rkelijk
strucrureel icts ot rc (eken. Iedcrcen kent de

rrsrntiavan

steevast een

onnodie
drukvcrk op, dat h€r cenjaM ongclez€n unhoudi op
ecn srnpehje
nijn kaner, mrar vroes of lart
onh*rocpcljk bij hct oud popicr rcrcchr komr. Er
wordt lerder lanss de zijlijDcn heelwat afrergaderd,

Eon
congres met 5000 gephnde prrntjes en porters in
25 verschillendc zrlen, Mrwr. je er hooguit I0
procent kunl zicr cn horen, hoe eiiicienr is dnL?
coUeges

r€hle

dlr rerensh!0

nog ecn individuele

het
r€

llrdwero*h,ppelik onde@k in surinan

ank

( ta-

12.l9r)

op

iritinief

van Dr. Th.E. Woig, her Cohire
ANrdwet€nschappeLijk Ond.Eo.k in Surinan€

€ri joven e indcuncnrado.

(cAwos) o.rstaan. Her initidti.f werd vanuit

SaloDon a. Koonenbcr8

Suri.ame ondersieund door het Ministeri€ van
Naruurlijke tlulpbronoen. Hct hcstuu. van de
CAWOS heell de lolgende sancnstelling:

.i4ANPTVETDNSCHoPP.ElTJK
gNpE&?q.-E{l!r5-u.,81N4t4_9(CA!r'e!)

Dr. Tr.E. wong, Rijks ccoloBishe

COMIl{

D!$ A. btho.sl, Rik

Achlqdrond van CAWOS

Ile

laarste jaren heefi

plrarsgevonden

en dginteg.aric
v.n orgroisariB voor

re

Dadrnrasr m.akt nos€en Eocp van twaalf personetr
deel
van het CAWOS, Zonder uitzonderins

lil

$hrt

in surinane €nlol
eilol voe'en e. nos

hcbbcn alle berokkenen

ohsrreken sewerkl

ondezoekinsen uit. Het cooiro srclt zich ren doel
voosaudeo $heppe.d, adviser€od en geoerer$d

voers- Bovendien

w.ren grore delcn v.n hct land omoegadkelijk
vaNege de rcn hersde drlogsituarie.
Verder wordr de g.ole

O@logi$he Die6r:

Dr. P Augsrinux Geogr. 1.s1. R.U- U.r.ch: lid
Dr. P. sdensrra, ceo Sury€y Ncderland B.v.: lid
Dt. A.B, Wesledof, lTc Delft, lid

aardwetenschappdijk ondenoet in su.inane,
zoals de Geologiich Mjjnbouwkundise Di€nsr
(cMD) en d€ Di€nst Bodemkaitrins (D!K).
Dar heelr er toc gelcid drt de be$hikb.Mheid
van ke.nre €n deskundigheid op bet gebied van
de toegepaste aardwetcnehatpen aaizhnlijk ir
rfgeno.ren. Er wm Bc€n scld om kader Mn t.

kkren c. prcjetcn uir

Di€nsr:

axn E€aryeni in hcl

l4

In

ovcrleg

VERSIAC VAN DE {I'€ JMRVERCADERINC VAN IIET
KONINKLI.JK NEDERLANI}S GDOT,oCISCTI MUNBOTIWKUNDTO

6et de GMD is een raaoPl.n

srm€ngesteld saarin wordt horgest€ld het

aa.dwetenrn.ppelijk ondeaoek

*e* op hel

r€reAle miv@u

midd€lr

te h6gen

GriNooTsct!{P

AaNaig

€en

.qctiverins van d€ GMD. De sedaclre hicrbi

it

kqn de
ldq in re bl,zcn- De.

berekteliik klejne

activiteiEn eu,

.eactive.ing noel paralcl lopen mer de uitvoe.ing

Thema geologica
voor vertalen. corrigeren
en redigeren van

ztn

g@logischo

l) Nadrlk op kustvlakle ondemeh vddediging
.n hch€er v& de kustlijn, w€lk€ polders lopen
gev.r.. v€.ondieping mn de suriname .ivier.

en anderc
natuurwetenschappeltke
teksren

€n

a)

Hydrogeologie:

cebruik van grond

optervlakte waler

Er is een

geoloog €n beadiqd venaler
5n

en

2286AD Riswijk
fax & te|.01742-98022

dienst

wdedooeiening, ahter zonder geologkche

I

vis.

2. versbg

.

REDACTIE NIEIJWSBRIEF KoTT Aeled.. n dc
r€d&reur vln de Nieuwsb.iet Paul Bons v.ftotlq.
ook de tweede .edadeu, Coa td Briik. h.cft tc
kennei gegwen zijn tundie als zo{hnig t. wil6

van de 79e Jaafle.C.dering

muind re$ dn b6bn te Pill.n
.aparqen, dankr nameN atle leden b€id.
opgder De

.

.ed.clcur€n voor hun tuet etr overhandiet ..t Teo
Erink rer platlse een tlein Beshenk als blijk vlo
lnmiddels zijn twe€ nieuwe nens€n bcreid gaonden

ADVIESCOMMISSIE

redlctio.el€ laak ove.le nen€n nl. drs. Jln Xceg
Blon (TUD)en d6. win Dubelar (RcD).

de

BEROEPSIERENIGINC.
IIdt eirdrapport ter ztke is binnen- gekomcn De

opgelcv€rd.

Inniddcls heeft de cAwos een a,nial projecren
gelo.huieerd dar bin.eokon net de Surinlaos€
deskundigen zal worden besproken. tlet is de
bcdoeling drt de surin.anse alroriteiren zeli
zuuen mnsijzen velke projeciei zij ws*n votr
r€ drag€r rer financiding in h€t k!de. vaa d.
onllil(kelingsaftenwerling Hidbij ho€ft niet

un

DevooPitter openiod 2145 uur de verg.dering
en h€et de .aow€zigen sclkom
Hij d€€lt nede, dat in r99l de leden drs. A.H
Sluijt en P.ol dr, BJ. Coleue ei op 9 lnriljt
hcl ereld dr. wA
zin overl€dei.
Hij vraast de vergadqins rcr nagcda.hc.is €€n
ninuur sihe in achr te nemen.

-

STARINGLEZING. Dde lsi.g is gcplddd voor
okrob.r. Aan d. P. A. M. Andriesscn (IGO) i3
gcv.aagd dse te veuorgen over hel onder*€rl,
'fision rract'. Bij die gclesenheid al ...
buitengewone ledenve.gade.i.g *orden belegd,

nnu aa.l.idi.gd,,do schouJen cn.tuelc heeft
o.sev€er 70 positiele, e€n atuijzende rclclic

ordesrcuning en knwohow.

unsNned

B.G. ESCHER ?RUs. De vooEilter deelt mede
her inst€Uen va. een prijsvoor dc bdt.
doctoraalscriptie heeft besproken. tliernedczoud.n
stud€nren kunnen wo.den gemoliveerd €n zou €en
grot€re h€langneli.g voor het KNOMO kunncn
worden gewekr. De prijs zou besraan un een b.drag
van
l00q- .n en jaa.lanc gi:aris lidn.at*hap van

In9et

Winrbn Chu(biillaan 1009a

D*e

15

unkomst is aanleiding voor het

HB on de mocelijkh€den tot h€r

i

telen vdn
€en resister binnen her oe.ootschrp na tc Sidn
en te rijrer rijd mtrrcte vooGtellcn dxdtoe aan

waa.bij aan eeo tweeral person€n d€

zl

Ceooor$hnp

tch hienc

zou lenen, omd,l hel

m.der tot @ soo vakbond dic
de nareriele b€lanso un de leden zou

d..rme

5. JaapcFlag

zou

15

srcuo

degenen

vatr de

s@hris de.

Hcr v.rslag geeft annleiding tot

o.srden. Iter Genml$hap is tdh in de @rsre
ptrlis een wcren$happelijke v*eniging.
Bovendicn

vao

Wat€Gchoor van der Grachtp€nning
*ordeo
uitgereikr. Tevenszuletr dan.nk€le e.eled€n*orde.

d€ l€dctrvtrFderins voor te le88en. Prof.
Brouter vhdr her ongewenst, dir hel

NeddaftLs. fondEn re worden

Hoofdb€stllr

dlt hct HB

D6. Thea van de craafl- Trouwbo6l

knowhos, cMD ib racihair tredrijt.
3) Het opzerren van kleine mijnbouwacrivnciten.

van her

-

I{€t v€6hg sordr ander wtziging soedsekeu.d.

veailtingTroblematiek.
2) Ondesr€uning v& de dplorarie kaolien,

grind, boorequipnent

4, M€dedelingen

vertaalbureau

voo. dc SDdn.ro* enenlevitrg:

hluie! zlnd en

Fedcrorion of ceologists.
lcdcn,

waaronder 2 penningdrugero

hogcr

belang

volgeis de rcs€b van de E.c. ot de Europcan

en 5l $ehger4htigdc

ccn go€d afgebakend kadcr v.n
dtet

Dc aq.et!.is antwmrdr, dat vatr dn ha6tc &en
spdke is, ondat er roelatinswiseo gelded op g.ond
vin senoren opleidins en eparing een .n ander

Prof.dr. W S. ager
Dr. A.B. Westethof

pclson€el. Zowel h€r NATIN (Natuurlechnn.h
Insrnuur = nts) als de u.iveisnen van surin{n€
kunnen hieiin een belangrijke bijdr.se lcleren.
Hiedij moet ook de mogelijkheid van bidmsen
via Ned€.landse Univesneneo e. inse[ingen
zolb he! ITC worden ov€sog€n.
De plojeden noeten worden ungeloqd binnen

oDdeEockec.ivncno die v.n

Hinte vraagt in dit yelhand n.ar evenbeL bllotag€.

rs. M.E- Don3claa.

(penni.gneestc4
Dr. H. de Boorder
Dr. B. van Hoorn

lantal prcj€ten op aardweren*happeljjt
tcrein dal deels los van de *ederopbo uw van de
OMD noer wordeo uitgevoerd. Op den {juu. ?ou
de GMD in $aat moete' worde. sesteld dez€
projecten zelistandig un t€ loeren. Daarnars!
moct ruime aandacht worden geschonken !!n

van @n

faining van zovel het nidelb.e als

m@rea

Dr E oele Gqera.ir)
D

de eiq %r *aa.!on vold.in au
rc.dfl @r het lidmatshlp. Prci va.

lnreikd oot

De llmfdheruurslede.: Prot d.,
sB-koo@nbers (v@antf)

eo

het jaar

l99l

opmerldng vro

Prot B(ouwe. D@ misl mmelijk her ve.shg vln
dc dcursie comni$ie. H€r hlijkt dar d* ind€ ijd

die een didona
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door de briefschrijvers zelf rondgestuurd mn de
on zich op korte remijnvoordoende,
nogelikleden tot het bezoek van bouvutien re
realis€ren. Hei HB weet eige.ljkvan her besaan
is ingeseld

vrD {leze connissie o.l.v. lr. B P Hasemrn net
als leden dr. H.J.W,G. Schrlke en d.. cJ. van
Staalduinen .iets ai Het HB u I ov€segen of
zon conmissie nog opportuutr is nu de kfl,gen
op dde problenaliek insFelen

6.

Jaanerslag van de Penningms6tef over het

I]ctvcrsl.Ajaaris in financieel opzichr e€n gunstjg

jaar sewee$. tu n een ov{schot geregisteerd
va. zon/,10.000,'. Ten dele is dii roe re schrijveo
projcct
aan donaties
20000,

(f

'Geschiedschrijving

) vnr hd

van de g€ologie

in

NeJenand. d,r echrer door oNoldoende sr€un
moes worde. afgdcbrcren. Dit bedmg moei atn
de scne.kere worden geretourneerd Toch blijlt
dr. nog een wins van ongeveer 1t8.000,. over.
De uitgaven van de Nieuwsbrielz'jn door hge.e
drukkoeen en vefhooedc rdveneDtie inkomsl€n
l,ger uitgekllen. De verkoop lan publikrties
heeli hee. inkoneen opeclcvcrd, vooral de

verkoop van de omn publikxtic. Aan de
ungrvenknnr vrlt als bijzonderheid op te merken,
drt aan de afdeling Noord Nederhnd nog,l wat
eeld is toegekend voor congrencrivireiren. De
$andlan zak€n is dlter nu een krtnad isvan/

Nlrr

administratieve seun en v.agen zi.h al of hier oiet
meer sec..'rdiree.d ka. worden.
De vergadering aa nva ard I het versla g en decha rgeert
de on'nisi€ onder d,nkegging.

8.

L

10. Bc8loring voor

conlradueel vasrgelegd.

7. Vesbg

hetjaar

1992

voorcongreseD Inmes her ,fgelopen jam heeit hel
cenoot$h.p vcel bijgedrrsen aan bteenkoDsten

lrnnudenien.vercnigi.gen. Eenlweedeungvenposl
rormen Je refuibuties van de donaties. die lieroor
agcndxpunt 6 zijn senoend.

Pilaar vraagt, Marom in de be8roling gecn vast
bedrag is opgenomen tls garantiebedrag voor de
Conractda& zoals eisen[jk gebruikeljk is, maar
$aaran nimmer gebruik is gemaakt. Juisr on de
laahtgenoemde .eden is dit .iel gebeur4 maar de
len.ing meesrer zegr roe het bij de volgende
Degro0ng mee E nemen.
vao ninte vraagr zi.h af, Nal her GenooMhap mel

d€ grore rcsede v,n/ 120.000,_ kan doen. Murit
constateert, dat dc leden ove. de aigeloPen twaaf
jnar ceo jaarconrriblde vooruit betaald hebben Dit
kan srudureel zo niet blijvei. Dc voozitter is het
hier *el dee eens, m,r zou nieuwe activnenen
wilen ontplooien en ook aan de Nieuwsbrief geld

silen

beseden. Tevens moct geld gersede€rd
porden voor hei tweede Nederlands Aardk!.dig
co.C!€s. Naar aadeidhg !!. de hoge uilgaven voor

van de Kasconmissie

De Kascomnissie, bestamd€ uit d.. ThE. WonB

her coneres Coastal tn* Ldds, die mg ter sprake
kone., wordt opgemerkt, d.tjuist 1e. behoeve van

er drs Th.H.Ni. vnn Door.. brc.gt venlagun aan
d. vergaderlng. zij unen waardering voor de
wijze srdop de selden zijn b€l,eerd en boeken
zijn bijsehouden. De financiEle eukken wofde.
door hen soedgekeufti. zi *ijren op de

verspr€ide ko*en verbonden aan

lede.va.

die vetracnte

uitgaven was gespaard.

Her
Hooldbesruur zal zicb benden op de lTeeievan de

sreenken wijsr op de selukkige lokatie van
roor bet ee.ste Nederhnds

Aa.dwerenshappelijk congres. Hij sussereert
voor een lweede cong.s ook de \4aamse
coileea's

uit te

suggestie

in oveN€ging nenen, naa. Nijsr ercp
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BrouNer merkt op, dat hei Hoofdbstunr in

voldoende mare heef! betoond, dat de keM vao
Maar als onpanijdiee sibent niet geheel selukljg
is g€weest. zijns idiens rerdienr het de voo.ke!. de
disusie le dunen. wel zo! de lTestie aantonen.
dal het hebbed van ee! netwe.k van
m.respondenten tegenoet had ku.oen komen aan
d€ behoeite in de informrievooEieoiD& De
vooznte! is he1 daar wel nee eens, maar ziet
p.oblemen in het reafter.n en vooral bt h€t in

oodigen. De voouiue. wil de

dat het doel van he! congrs wrs, dat de
Nederlanders elkaa. €ens in eigen land
interdisiplinan zouden ontnoeren.

stand houden van zon oelwe.k.

- B.oDwer br€nst als rijn mening naa.voren, dat
het (NCMG zelf te weinig organisee.t. Overigens

- winkler

is er wel een meetraarde als congessen mel
aiderc. worden georginiseerd.
- Rohijo vnaF war hel Hoofdbestuur wil doen

her

ove.

is

e. op, dat

hie.bij

de

lorden als bi.j het laten lunctioneren van

een

De vooziner neenr deze suggslie gaame over.

om her Geroorschap meer op maarschappelijke
onlwikkelingen in re laren spelen. De voouirter
ant{oordt, dat dit probleeo hen ook b@ig houdl

e. dat er in het HB

Prins Nijst

contactconnisie een funcrie kan veruuen zowelbij

13. Sluning

Niets neer aao de orde zij.de sluit de vooditrer

gesproken.

voorshardswordl gedachl aan het uitbouwer van

21.00 uur de vergadering

contacten met de pers en de stichthgPwTvoor
verspreiding van aardkundige iifornalie. Zo zijn
de werenschapsr€d.cties v,n NRC en volksk.aot
uitsenodisd om her consrs bij ie wonen, reNiji
voor de sluiring van het congres ingspeeld is op
de recenre aardbe!ingnr Roernond door dr.Haak

(NMI te vragen de slotlezing te
vezorg€.. (Dee lding wordt in de Volksklant
van het

van zarerdag 25 april 1992 besproken en seefr
aanleidins rot een anilcl). Tou.el bren$ naa.
voren, dar in Frankrijk eenspeci.ietussenpersooo
is aangesser voor mnracren tusen het Franse
Genootschip en de pe6.
- Mevr. Ma.schall v.aagt wat e. gedaanwordt aan
de noodlijdende positi€ van de G€orysishe Kring.
De voo€itter kan bi€.op mededelen, dat drie
georysici t€ wet€n dr. ir. J.P. Fokkena (TUD), ir.
R. sporry (nc) €! dB. T. stavensa (RGD) zich
bereid hebben verklaard de kring nieuw l*en in

, Mryer toont zich zee. teleu.gesteld over de
publikati. vnn vlaar in de Nieuwsbriei en over de
weigering ean het tlB on de regenbri€ven in de
Nieuwsbriei te publiceren. Dee zijn uiteindeujk

de

voblrekt

die in de Nieuwsbrief n.. 4 1992 zijn gepubtic€erd.

veldhoyen

D€ Pe.ni.gne*ter presenreert de b€Srolitg voor
het ja,r ree2. liij wijsr op de vefl.chre uitsaven

bl

bij a€labatie herhenoend.

-

benoend trot dr. I.E, lan Hinte, die reeds lid qs
van de lorise tu$ohmissie, naar zijtr fu.die niet
beeit ungeoetenl, en Prot dr. L. J.F. I{oit.op, als
plarrsve(angend leden df. G.F Hernareen en dr.

niet

stuk adminisfuatie!€ o.dersteuning levert. Dit is

plaa ts-veFangen d

vond de verdedigjng van her handelen van

onvoldoeide. De voozitler noent nog eens de
arsunenred die tor dat handelen hebben geleid en

-

Als ledeo van de nieuwe ksconmissie *ordeo

aanleiding van bet verslrs wordi door

$ordt betaald &n de unsev{ (Klu*er), die
dalFoof een v.st aantal pagitu s drukl en een

Benoening lede. en

tlij

het tloofdbestuur door de vooditter

lan de P€nninsnesler

De penningneester wordl ged€chargeerd.

Brouwer gevraagd waarom de tinanciele siandvan
zaken nret betrekkingto! Geologie en Mijnbouw

i. de balans vrn dc penningmeester ir
oFgenonen. Eierop w.rdr ge.nrwoord. dat,
ande^ dan in het verleden, nu een lunp sunr'

Decbarge

led€n.

Dr. B. vaa Hoom is afiredend, doch sreit zich
herkiesbalr voor een rweede ternijn. Iiij wo.dt
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