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Hei doet h--t iestuur genceÉIen u ./oor her a.s. ,)i!lteriei:oer
1982 - 1951 de volgende -Lezin6err te kunneí aalibiederl :
insii.tu'rt voor
!r'.1r.i.\ï.!ïolierT,lcrp, -ie
AI hei
0e cc losi.ch 0.derzoek
I'C!Ur, AT Ir-B I0i0'J i SCii Olilrnizollli Àilr rrI ilcoluEls
ltoceair oecclogisch and€rzoeia wcrai ó..ekeIr]l]erki iioar e,'ai nul.ii..iiJc;!1irl:iire :ànIalt en conbinrtie -,/.jn ,/eid- en :aboraigf i,ir,r
onCeizoek, ilit zal r'rcrderL g-.Ílfustreerd aa:i een tre,.ta: vccrcee.ien, die ;ekozer ,rijn uit i1e -.i oaderzceriprogr3ulnl.r van het
Ii:§ ii iui, | ïooÍ'Cecologj.scl'r onder'rioek,
1;oensiag l? !0./enber I Ir'. C. ioomai, Iel.Íad-lei:si Ili jils,íarerir,:r2t
lI 0f ,-TIt[,C]i5Í,il, illi ZEEÀiiir Ili la GRIIi, Vl']il ,E tlciil'iI:I{
i-. bcuiï van coaolariiiiaÍ.terf.'rÈis.làrxer, ia he_r Cos'iefijl{ ieel
-ioir ,re
Ían
0o:rierocl.elde ncr.ii ieze zee'1tii. i,'erdgef i in een zcut
belikei'l r."ii are -,?estkanii err eer zcel r'andÍeer lan6i ie llrabanise
oever. In nei zol-iie Eleiee ite ïrorot het Eeri: ale'renlt docr Ce
in aaloouii ztjrale sro:mïfoedkerinE-li de mcn.l ven oe acster'5cí1?l19. iez: jeniiat v-r het 4ei1,t en he-: ver:ceterr ï3:. eer
iee-l v:in hei hiiidlge 0osierschelia ;el(Éln heej_ ;roie gevolgen
voo. hei a.iuàtiscil Èilreu en het lanascliapjrelijk aanzichi van
de oeYers. leze :levolgen er Ce kri,lireiisbeh€ers:ng Tan het
irilÍeu zu-l1el raier r,;orden uiieg}:geze1.
ii,BoÍ, Irar=iÍ,;j: ijniverelteii
'rïoeílildag Íl decenber : Proi.lr.ïr.
!ioensda; 1J ohr.o'cer :
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Iie'r lrincipe vaÍ alle echo-systeren ,rordt gevcrni ioor hei
meten van ecllcfoo!ii"den, liorte gelui,ispulsjes r\orcen in een
burrdel uitge3orrcerl en de ecjlors van reilecterende objecten
geregisireerd. Aldus ontsraat een ooorsrrede-beeld ven het ie
oÍderzoeken orilaan. illt kan o! een voor de patient geheei ongeva,rrli jke wijze gescnieden.l.lonenteel zijn alpararen ontwlkkefd
!ïaarnee ze1:ls onderzoek gedaan kan ïorden aon beíegenCe str,ukturen,zoals heihart. Ook is het moggiiik om het ongeboren kind
net ul.irageluid te bestuCereil. Tensiotte zu11en een af,niai voorbeelden /r'orden fjell]ustreerd ioei behul! van een korte filÍ.
ïy'oensda.g '19

januar'1

: l,levr.Ir, L. H, v.rn !!ijngaarden-Baklier',
lriet.v.Prae- er Protohistorie , UvA,

OXCOIOGI SCH_ARC}I!OLOGl SCII ONDÉNZOEK OP SPlTSBEPGX}í

In de eerstg helft van de 17e eeuyr srichtten }ieder-Lano.se
'Íal vi.v3,rler.. he L .valyis" LcLion Sne-cenourg or
Èr:l
otgraviíJ.jLe SpiL-ioergen (ja. ?9":0r N.B.) Tijqens lile grote
^-.sLe.odme--

1979-1981 werd grote aandacht besteed aan het
oecàlógisch onCerzoek. Geholpen door de uitstekende conserveringÀomstandlghe den ter plaatse kon een grote -hoeveelheid
botanisch en zoölogisch nateriaal verzaEeld v/orden.
lit uateriaal is deels afkonstlg van door de Walvisvaarder§
carnpagnes

ín

Ààugei".cl',t noea"e: (gepekelo vÍees, sto*vis, 8laan, vruchren),
en Jeels van !er p-Laa!se verzd&eLd voeosel (renriel"en'lepelolad)
tiet gedetailleerd.e onderzoek geeft aenlviizlngen ootrent de
levenswijze ln en adaptatie aan het axctische liilieu van de
l7e eeuwse wafvisvaarders.
lvoensdag 16

februari

! Prof.Drs' !. Sckhart,

rs-Gravenhage

ÀAXNVEMXNNXNDE SATnlLÏETEN

Het verkennen van de aarde Ya4uit de ruirste oet behulp van
§ate1lleten biedt voor verscheidene vraagstellingen unleke
nogelijkheden. Sanenhangen in een Sroot verband kunnen snel
ovérzien worden oet behulp van één eÍr]<e] apparaat opgesteld
in een satelliet. Op kleinere schaal hebben vllegtulgen hei
nut voor dit soort àoeleinden a1 ruin§choois beYlezen, naar
aerdverkerulende satel-lieten zlin pas relatief kort beschikbaar
en het resultaat van onderzoekingen naar toelassingsnogeliikheden koÍdt slechts gelej-deliik ter beschlkki]1g'
In de voordracht za1 aandacht yrorden be§teed aan de fundanentefe lrobfemen als ook aan verkregen re§ultatenr in het biizonder aan zeer recente onderzoekingen betreffende de Noordzee.
lvoensdag 16 roaart

r

Dr.W. P.PrudI homme van Reine,
Ri jksherbariuÍo, leiden

XXPNNITÍXS IIIXT HNT OCXANOGRAFISCH VI-A.RIUIG HR. MS. TIJNEMAN
In 1975 startte een nationaal progra$mà voor oceaanonderzoek
bestaande uit een aantal onderzoeksproiecten op het gebied van
de fysische en chenische oceanografie, mariene geologie en

geol7sica alsmede oe mariene biologje.
Xen van de grootste projecten van dit programna is het CÀNCÀ?
gebled).
lroject (caàarische ellànden, Kaap verdlsch
Sedert 1976 ïr'orden daar onderzoekingen uitgevoerd net de Hr.Ms;'
Tijdenan. Tijdens de ]ezing zu11en vooral de Í0arien-biologlsche
onderzoekingen aan boord van het schip en op de eilanden lvorden
be

lÍcht

.

Bovenstaande lezingen v{orden gehouden in gebouw rDe Schakelr
Bachtensteene 14 te Mj-dde1bur8. Àanvang 20.00 uur'
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nrs. J. Scheltens, vo orzitter
C.Ií. Ghijsen , penningne e ster
l. van de Bo ogert
Dr. L, P. Roegholt
Ing. C. Kalverb oer
H.J.Zuíderva"r!, se cre Larl s
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