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PALEOBIOLOGICA ELECTRONICA 1(1) juli 2004 
Tweejaarlijks Electronische Nieuwsbrief van de Paleobiologische Kring KNGMG  
Redactieadres: wesselingh@naturalis.nl 
 
 
 
De Paleobiologische Kring is het 
platform voor professionele 
paleontologen in Nederland en 
Vlaanderen. De kring beoogt de 
communicatie tussen de verschillende 
onderzoekers en onderzoeksgroepen 
te stimuleren en op te komen voor 
paleontologische beroepsbelangen.  
 
Voorlopig bestuur 
Jan van Dam  [jdam@geo.uu.nl] - 
voorzitter 
Marloes van Hoeve 
[M.L.Kloosterboer-
vanHoeve@bio.uu.nl] – 
penningmeester/ webmaster 
Frank Wesselingh 
[wesselingh@naturalis.nl] – 
secretaris/redacteur nieuwsbrief 
Cindy van Looy 
[Looy.Cindy@nmnh.si.edu] - lid 
Robert Speyer 
[robert.speyer@geo.kuleuven.ac.be] - 
lid 
Rene Fraaije [info@oertijdmuseum.nl] 
– lid 
 
Lidmaatschap is 10 Euro per jaar 
(vanaf 2005). Om aan te melden klik  
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiol
ogie/. Na aanmelding wordt u een 
acceptgiro toegestuurd 
Redactie Nieuwsbrief 
Vragen, opmerkingen, bijdragen: mail 
naar wesselingh@naturalis.nl 
 
Agenda Paleobiologische Kring 
8 dec 2004 Oprichtingsvergadering 
Paleobiologische Kring, NITG-TNO 
Utrecht. ”Paleobiological research 
in the low countries: past, present 
and future” zie deze nieuwsbrief 
april 2005 Themabijeenkomst 
Paleobiologische Kring NHM 
Maastricht: ‘Massaextincties’ meer 
info in de volgende nieuwsbrief  
 

 
De Paleobiologische Kring van start!  

 
Nederland en Vlaanderen zijn op paleontologisch gebied zeer actief. Niet 
alleen door liefhebbers, maar ook door tal van (semi-) professionals. Aan 
universiteiten en musea, maar ook aan verschillende onderzoeksinsti-
tuten wordt paleontologisch onderzoek gedaan, in een veelheid aan 
disciplines. De paleontologische wereld is zo divers dat verschillende 
onderzoekers en onderzoeksgroepen soms nauwelijks van elkaars 
bestaan weten. Daarom leek het ons nuttig een platform te creëren waar 
paleontologische professionals terechtkunnen. Het platform zou naast 
een verbeterde communicatie ook zorg kunnen dragen voor het 
opkomen van beroepsbelangen van ons vakgebied. In toenemende mate 
blijken er ook samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en 
Vlaamse paleontologen te ontstaan, en daarom willen we beide bij dit 
platform betrekken.  
 
December 2003 hebben we besloten tot de oprichting van de kring. 
Hiertoe hebben we een voorlopig bestuur gevormd (zie colofon). Een 
definitief bestuur wordt gekozen op de oprichtingsvergadering op 8 
december 2004 (zie agenda). We willen jaarlijks een thema symposium 
organiseren (van een middag) en een excursie. Ook willen aandacht aan 
bijzondere ontsluitingen, tentoonstellingen of andere evenementen 
besteden. 
De Paleobiologische Kring is open voor (semi-)professionals en 
studenten met interesse voor paleontologie en paleobiologie in de brede 
zin. Er heeft informeel contact plaats gevonden met de Palynologische 
Kring, waarmee een geringe thematische overlap bestaat. 
Laatstgenoemde kring richt zich echter met name op het Holoceen en 
heeft een duidelijke link met de archeologie. De overlap zal worden 
aangegrepen om in de toekomst ook gezamenlijke activiteiten te 
ontwikkelen. We streven ook naar banden met het NIBI (Nederlands 
Instituut voor Biologie) en Geologica Belgica. 
 
Een ieders inbreng is van groot belang voor het welslagen van de 
Paleobiologische Kring! Ideeën en opmerkingen zijn meer dan welkom! 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, doe dat dan vooral via 
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/. 
We hopen iedereen op 8 december te zien in Utrecht! 

        Jan van Dam & Frank Wesselingh  



 2 

Agenda Paleontologische Activiteiten  
Kees Hordijk (k.hordijk@geo.uu.nl) 
 
The 4th International Symposium on the 
Cambrian System 
18 - 24 August 2004, Nanging, China.  
http://www.nigpas.ac.cn/cambrian-
conference.htm 
The 32nd International Geological Congress.  
20 - 28 August 2004, Florence, Italy.  
http://www.32igc.org/home.htm 
The 10th Meeting of PhD students in 
Evolutionary Biology.  
29 August - 3 September 2004, Preston 
Montford Field Centre, Shropshire, UK.  
http://students.bath.ac.uk/bspght/  
The 8th International Conference on 
Paleoceanography:  
An Ocean View of Global Change.  
5 - 10 September, Biarritz, France.  
http://www.icp8.cnrs.fr/  
The 13th Symposium of Palaeontological 
Preparation and Conservation.  
6 - 7 September 2004, Leicester, UK.  
http://www.preparator.org/  
The 52nd Annual Symposium of Vertebrate 
Palaeontology and Comparative Anatomy.  
8 - 11 September 2004, Leicester, UK. 
http://www.svpca.org/ 
VI International Symposium. Cephalopods – 
Present and Past. 
16 - 19 September, 2004, Fayetteville, 
Arkansas, USA 
http://www.cephsym.org/ 
Limestone Coast 2004.  
IGCP 448 Global Karst Correlation and the 1st 
International Workshop on RAMSAR 
Subterranean Wetlands.  
10 – 16 October 2004, Naracoorte Caves 
National Park, Australia.  
http://www.environment.sa.gov.au/parks/naraco
orte/events.html  
ESF/EEDEN Conference. Environments and 
Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene  
3 - 7 November 2004, Iraklion, Crete, Greece. 
http://www.esf.org/ 
The 64th Annual Meeting of the Society of 
Vertebrate Paleontology.  
3 - 6 November 2004, Denver Colorado, USA. 
http://www.vertpaleo.org/meetings/index.html   
Geological Society of America annual meeting: 
Geoscience in a changing world. 7 - 10 
November 2004, Denver Colorado, USA. 
http://www.geosociety.org/meetings/2004/ 
Oprichtingssymposium van de Paleobiologische 
Kring. “Paleobiological research in the low 
countries: past, present and future”. 8 
December 2004, Utrecht. Zie deze Nieuwsbrief. 
The Palaeontological Association annual 
meeting.  
17 - 20 December 2004, Lille, France.  
http://www.palass.org/pages/meetings.html 
 

 
 

Webstek van de kring  

Sinds enkele maanden is de website van de Paleobiologische Kring te 
vinden onder: www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie.  

Hier vindt u algemene informatie over de Kring (wie we zijn en wat we 
willen) en over de activiteiten van de Kring (wanneer we wat gaan doen). 
Zodra er meer bekend is over het oprichtingssymposium van 8 
december kunt u dit uiteraard ook terugvinden onder activiteiten. Via 
deze site kunt u zich aanmelden als lid van de Kring. En zodra deze 
nieuwsbrief uit is kunt u die downloaden.   

De site zal nog worden uitgebreid met interessante links, eerst van onze 
eigen leden en in de toekomst van alle paleobiologische instellingen in 
Nederland en Vlaanderen. Hier kan dan ook informatie komen over data 
en evenementen die belangrijk zijn voor paleobiologen. Mocht u zelf 
ideeën hebben over de site dan horen wij dat graag van u! Met 
vriendelijke groeten van de webmasters, 

Cindy Looy en Marloes Kloosterboer-van Hoeve 
 
 
Oprichtingssymposium Paleobiologische Kring:   
Paleobiological research in the low countries: past, 
present and future 
8 December 2004 (NITG/TNO, Utrecht) 
 
Wat is een goed thema voor een oprichtingssymposium? Eerst maar 
eens een stukje introspectie dachten we. Oftewel het wie, wat, waar en 
waarom van ons vakgebied. Waar liggen de wortels van het 
paleobiologische onderzoek in Nederland en Vlaanderen? Hoe is de 
huidige stand van zaken? Welke kant gaat het onderzoek op of zou het 
op moeten gaan? 
De meer praktische kant van introspectie is elkaar beter leren kennen. In 
dit geval zowel persoonlijk als wetenschappelijk. Ondanks het geringe 
areaal van de lage landen zijn er veel collega’s die elkaar niet of 
nauwelijks kennen. Informele contacten op het symposium en het laten 
zien van elkaars werk via posters kunnen deze lacunes op vullen. 
 
Het voorlopige programma ziet er als volgt uit: 
11.00 Ontvangst met koffie 
11.15 Algemene ledenvergadering 
12.00 Gemeenschappelijke lunch 
12.45 Introductie tot het symposium door Jan van Dam 
12.50  Welkom namens NITG/TNO door Oscar Abbink 
13.00 Lezing Bert Boekschoten (VU/RUG) over de geschiedenis van 

het paleobiologisch onderzoek in Nederland 
13.45 Lezing Bert van der Zwaan over de struktuur van het 

paleontologisch onderzoek in Nederland, nu en in de komende 
jaren 

14.30 Lezing over het Belgisch paleontologisch onderzoek. Spreker 
wordt binnenkort bekend gemaakt. 

15.15 Postersessie met thee   
16.00 Umbgrove lecture door Niles Eldredge getiteld: 

Herschel's "Mystery of Mysteries": The Crucial Role of 
Paleobiology in the Future of Evolutionary Theory". 
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Vervolg Agenda Paleontologische 
Activiteiten  
 
Lyell Meeting, Palaeontological Association 
9 February 2005, Burlington House, London, 
UK. 
http://www.palass.org/pages/meetings.html 
Geologic Problem Solving with Microfossils.  
6 - 11 March 2005, Houston, Texas, USA.  
http://www.sepm.org/microfossils2005.htm  
CAVEPS 2005  
Conference on Vertebrate Evolution, 
Palaeontology and Systematics.  
29 March - 2 April 2005, Naracoorte Caves 
National Park, Australia.  
http://www.environment.sa.gov.au/parks/naraco
orte/events.html  
Voorjaarssymposium en –excursie 
Paleobiologische Kring. New advances in 
understanding patterns of mass extinction. 
April 2005, Maastricht. 
Meer info in volgende nieuwsbrief 
www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie 
European Geosciences Union 2nd general 
assembly.  
25 - 29 April 2005, Vienna, Austria.  
http://www.copernicus.org/EGU/ga/egu05/index.
htm  
The 7th Seventh International Congress on 
Rudists.  
5 - 11 June 2005, Austin, Texas, USA.  
http://www.tmm.utexas.edu/npl/rudist2005/  
6th International Crustacean Congress (ICC6). 
18 – 22 July. University of Glasgow, Scotland, 
UK 
http://www.gla.ac.uk/icc6/ 
North American Paleontology Convention  
19 - 26 July 2005, Halifax, Nova Scotia, 
Canada.  
http://meguma.earthsciences.dal.ca/napc/napc.
htm 
The 2nd Latin American Congress of Vertebrate 
Paleontology  
10 - 12 August 2005, Rio de Janeiro, Brazil.  
http://acd.ufrj.br/mndgp/2clpv/en/index.html  
7th International Symposium on the Cretaceous. 
5 – 9 September 2005, Neuchâtel, Switzerland. 
http://www.unine.ch/geologie/isc7 
The 15th International Symposium on Ostracoda 
Ostracodology: linking bio- and geosciences.  
12 - 15 September 2005, Berlin, Germany.  
http://userpage.fu-
berlin.de/%7epalaeont/iso15/iso15-main.htm  
 
 
Het prachtige logo van de 
Paleobiologische Kring is van de hand 
van Ivo Duijnstee 
 
Deadline bijdragen Paleobiologica 
Electronica 15 november 2004 
  

 

De Umbrove lecture zal gehouden worden op het aangrenzende 
Departement Aardwetenschappen. Een speciaal aanmeldingsformulier 
voor het symposium volgt wanneer het definitieve programma bekend is.  

 
 Jan van Dam 

 
 
Thema Paleobiologica 2005: New advances in 
understanding the patterns of mass-extinctions 
 
In april 2005 houden we onze eerste 2-daagse themabijeenkomst 
(symposium en excursie) met als voorlopige titel ‘New advances in 
understanding the patterns of mass-extinctions’. De titel en data zijn nog 
voorlopig. De bijeenkomst zal zijn in het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Op de excursie zullen we ondermeer de ENCI groeve en de 
grotten van de Geulhemmer Berg bezoeken. In de laatste is de K/T 
grens op spectaculaire wijze ontsloten. Noteer de data alvast in uw 
agenda. Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief. 
 

                                          Jan van Dam & Cindy van Looij 
 
 
Paleontologische Overpeinzing 
 
In deze rubriek zullen we elke keer een Nederlandse of Vlaamse 
wetenschapper uitnodigen om enkele overwegingen over ons vakgebied 
te ventileren. Deze eerste keer hebben we daarvoor Lars van den Hoek 
Ostende gevraagd, die werkzaam is als microvertebraten paleontoloog 
bij Naturalis (Leiden) 
 
Lunchtijd 
 
Ik moet toegeven, dat één van de charmes van veldwerk in Spanje 
bestaat uit de copieuze warme maaltijden twee maal op een dag. Maar 
voor zoogdierpaleontologen is Spanje vooral het paradijs op aarde 
vanweg zijn vele fossiel vindplaatsen.  
Die dag probeerden we nog wat materiaal te schrapen uit een oude 
vindplaats voor knaagdieren. In ons gebied bestaan die vindplaatsen uit 
dunne kleilagen direct onder  kalkbanken. Mijn collega en ik probeerden 
onder zo’n kalkbank nog wat klei te hakken, terwijl een student de 
gevulde zakken van de heuvel afsjouwde. Een andere collega stond een 
eindje verderop schelpmonsters te verzamelen. 
Een doffe plof, gevolgd door een kreun: “Lars, help me!” Een groot brok 
van de overliggende bank was afgebroken en mijn collega was bekneld  
onder zo’n 200 kilo kalk. Hij had zijn benen onder de bank geschoven 
terwijl hij met een grote pikhouweel bij zijn tenen aan het schrapen was. 
Stom in het kwadraat, daar waren we naderhand het wel over eens, 
maar die merkwaardige houding was op dat moment zijn redding. Hij kon 
de houweel als een hefboom gebruiken om het blok weg te houden. Ik 
hield het brok verder tegen en zette het op een brullen. Het blok was te 
zwaar om in mijn eentje weg te kantelen. De student, nog met het snot in 
zijn ogen van het zakkensjouwen, stormde de heuvel op en samen 
wisten we mijn collega te bevrijden. Van mijn andere collega was geen 
spoor te bekennen. 
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De foto’s in het logo komen van het 
internet. Dubbelklik op de foto voor de 
link. Omdat sommige sites niet 
helemaal vlekkeloos werken (of 
inmiddels al uit de lucht blijken te zijn) 
staan hieronder de volledige links van 
de foto’s in het logo 
 
(1) http://www.langsfossils.com/site-

art/gold-ammonite-cp.jpg 
(2) http://www.brighton.ac.uk/enginee

ring/emu/images/diatom.jpg 
(3) http://www.geo-

tools.com/Images/Gallery/Fossil/B
ig/macginitea-1.jpg 

(4) http://www.uno.edu/~unoggs/mina
uctn/fossils/trilobite.jpg 

(5) http://images.google.nl/imgres?im
gurl=www.calvertmarinemuseum.
com/cmmfc/images/GWtooth.jpeg
&imgrefurl=http://www.calvertmari
nemuseum.com/cmmfc/articles_la
.html&h=436&w=330&sz=17&tbni
d=eRw9_ihyhmAJ:&tbnh=122&tbn
w=93&prev=/images%3Fq%3Dfos
sil%2Btooth%26hl%3Dnl%26lr%3
D%26ie%3DUTF-
8%26oe%3DUTF-8  

 
 
Indien een link achter een plaatje niet 
vlekkeloos werkt (‘page cannot be 
displayed’) druk dan op de refresh 
icoon van uw internet programma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het is wonderwel goed afgelopen. Uiteindelijk had ik aan het avontuur 
meer blauwe plekken opgelopen dan mijn beknelde collega. Maar toen 
we bij de auto onze schelpenzoeker tegenkwamen, liet ik me even gaan. 
“Jezus man, heb je me niet gehoord?” “Natuurlijk wel, zo’n gil is niet te 
missen.” “Wat?!!! Waarom kom je dan niet helpen?” “Nou, ik dacht, Lars 
is aan het brullen, het zal wel weer lunchtijd zijn. Maar toen ik op mijn 
horloge keek zag ik dat we nog een uur hadden. 
Ik weet niet meer wat we die middag gegeten hebben. Maar ik ben 
zeker, dat ik het me goed heb laten smaken. 
 
Lars van den Hoek Ostende (hoek@naturalis.nl) 
 
 
Paleontologie in de Lage Landen 
 
In deze rubriek zullen we paleontologische initiatieven, instituten, 
verenigingen en akties belichten. In dit eerste nummer van de 
Nieuwsbrief lichten we de stichting Palarch toe. 
 
Stichting PalArch1 (www.Palarch.nl) 
 
In 2003 is de Stichting PalArch opgericht. De doelstellingen van de 
stichting zijn het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in het 
algemeen, en van o.a. vertebraten paleontologie in het bijzonder; dit 
alles in de breedste zin van het woord.  
De Stichting PalArch wil dit als eerste bereiken door het uitgeven van 
een webbased wetenschappelijk tijdschrift (www.PalArch.nl) dat door zijn 
visie op het publiceren van wetenschappelijke literatuur afwijkt van vele 
andere vakbladen. Alle studies worden gereviewed (peer review); in de 
editorial board hebben verschillende vakgenoten uit binnen- en 
buitenland zitting. We streven een kort publiceertraject na; de deadline 
voor elk nummer is 3 maanden voor de publiceerdatum. De Stichting 
PalArch biedt artikelen en proceedings gedurende de tijd dat ze online 
staan, gratis aan. Na drie maanden verschijnt een nieuw nummer en 
wordt het oude opgeslagen in het archief; geïnteresseerden kunnen ze 
tegen een kleine vergoeding aanschaffen. Monografieën, die 
tegelijkertijd zowel digitaal  als analoog kunnen worden gepubliceerd, 
zijn niet gratis; de opbrengst van de verkoop wordt voor 75% 
geïnvesteerd in onderzoek van de auteur(s). Er zijn geen beperkingen; 
we publiceren artikelen van iedereen waar ook ter wereld, over alle 
onderwerpen en uit alle era’s en zijn evenzeer geïnteresseerd in lopend 
onderzoek (voorbeelden zijn theses, catalogi, beschrijvingen, 
opgravingverslagen, bibliografieën, supplementen, databases etc.) als 
baanbrekend werk. Daarnaast zijn er geen limieten aangaande 
hoeveelheid woorden, foto’s en andere illustraties.  
Tevens is er ruimte voor bijdragen van meer algemene aard voor de non 
scientific sectie; hieronder valt, naast het ‘Centre of book reviews’ ook 
onze Newsletter (voor leden gratis) met informatie over de Stichting en 
achtergrond artikelen (de eerste Newsletter, met o.a. een artikel over 
Teylers Museum, is gratis te downloaden 
http://www.palarch.nl/Non_scientific/newsletter.htm).     

                                                
1  Een uitgebreidere versie is te lezen in Cranium 20, 2: 46-47. 
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Het eerste nummer is 3 april jl. door de Minister van OCW, Mevr. Van 
der Hoeven, online gezet (zie 
http://www.palarch.nl/Non_scientific/articles.htm); het tweede nummer is 
1 juli verschenen; er is nog ruimte voor bijdragen in het volgende 
nummer (1 oktober). 
Naast het tijdschrift wil de stichting haar doelstellingen realiseren door 
het organiseren van workshops, symposia etc.. Dit zal in een later 
stadium worden opgepakt en zal zich richten op actuele 
thematiek/problematiek, of een bijzonder onderwerp. De evenementen 
worden georganiseerd in nauwe samenwerking met specialisten die het 
idee hebben aangereikt.  
 

   
 
Het logo van www.PalArch.nl is ontworpen naar de Braziliaanse 
pterosauriër Coloborhynchus in de collectie van Naturalis.   
 Geïnteresseerd in het werk van Stichting PalArch? Meer weten over 
publiceren bij www.PalArch.nl?  Neem eens een kijkje op 
www.PalArch.nl.  
 
A.J. Veldmeijer & S.M. de Roode (veldmeijer@PalArch.nl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


