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PALEOBIOLOGICA ELECTRONICA   2 februari 2005 
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 
15-16 april 2005 Themabijeenkomst 
Paleobiologische Kring NHM 
Maastricht: ‘Massaextincties’ zie 
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiol
ogie/. 
 
Dank aan Paul Albers voor de foto 
van de bijeenkomst 
 
Deadline bijdragen Paleobiologica 
Electronica 3: 1 april 2005 

Nieuws van  

 
 

Een extra lange Nieuwsbrief deze keer. Het initiatief van de 
Paleobiologische Kring is aangeslagen! Het oprichtingssymposium van 8 
december j.l. was een succes. Met ruim 70 bezoekers (en inmiddels 
meer dan 90 leden) blijkt er veel meer belangstelling als waarop we 
gerekend gehadden. In deze Nieuwsbrief een verslag van deze 
bijeenkomst. Het programma voor de eerste themabijeenkomst met 
excursie (zie verderop in deze nieuwsbrief) staat nu ook vast. Op vrijdag 
15 april (symposium) en zaterdag 16 april 2005 (excursie) zullen we Zuid 
Limburg aandoen in het kader van het thema Uitsterven (Extinctions). 
Surf naar http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/ voor een up-to-
date programma en aanmelding.  
Verdere kringzaken zullen aan bod komen bij de eerste 
ledenvergadering van de Paleobiologische Kring op 16 april in 
Maastricht. Komt dus allen!  
Naast de oprichting van de kring vond er een ander groot heugelijk feit 
plaats, de start van het Darwin Centrum. Van het oprichtingssymposium 
een verslag in deze Nieuwsbrief. 
 
    Frank Wesselingh & Jan van Dam 
 
 
Oprichtingssymposium Paleobiologische Kring:   
Paleobiological research in the low countries: past, 
present and future 
8 December 2004 (Utrecht) 
 
Vooraf gerekend op 40-50 mensen, en daar zaten we in het zaaltje met 
70! Gelardeerd door vele posters en in een zeer ontspannen sfeer was 
daar dan de opening van de Paleobiologische Kring. 
Jan van Dam (voorlopig voorzitter) opende de vergadering. Uit de  
statistieken blijkt dat we in Nederland en Vlaanderen goed zijn  
vertegenwoordigd, behalve in Groningen, Zeeland en West-Vlaanderen. 
Ook blijken de diverse tijdperken (inclusief een melding van 
Precambrische interesse) en fossielgroepen (waaronder twee meldingen 
van ichnofossielen specialisten) breed vertegenwoordigd. Door middel 
van handopsteking werd gekozen voor het strakke logo 
van Ivo Duijnstee, waarmee de Ceratitis die de vorige Nieuwsbrief 
sierde verleden tijd is geworden. 
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Agenda Paleontologische Activiteiten  
Kees Hordijk (k.hordijk@geo.uu.nl) 
 
2005  
Chapman conference on tropical-extratropical 
climatic teleconnections, A Long-Term 
Perspective.  8 - 11 February 2005, Honolulu, 
Hawaii USA. 
http://www.agu.org/meetings/cc05ecall.html  
Lyell Meeting Palaeontological Association. 9 
February 2005, Burlington House, London, UK. 
http://www.palass.org/pages/meetings.html  
Geological Problem Solving with Microfossils. 6 
- 11 March 2005, Houston, Texas USA.  
http://www.sepm.org/microfossils2005.htm  
CAVEPS 2005 and Quaternary extinctions 
symposium.10th Conference on Australasian 
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  
Evolving Form and Function - Fossils and 
Development. A symposium honoring Adolf 
Seilacher. 1 - 2 April 2005, New Haven, 
Connecticut, USA. 
http://www.yale.edu/yibs/seilacher.html  
Themabijeenkomst Paleobiologische Kring 
(symposium en excursie). New advances in 
understanding patterns of mass extinction. 
15-16 April 2005, Maastricht, Nederland. 
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/ 
European Geosciences Union general 
assembly 2005. 24 - 29 April 2005, Vienna, 
Austria.  
http://www.copernicus.org/EGU/ga/egu05/index.
htm  
Halifax 2005 - Geological Association of 
Canada and Mineralogical Association of 
Canada Annual Meeting. Building Bridges - 
across science, through time, around the world. 
15 - 18 May 2005, Halifax, Canada. 
http://www.halifax2005.ca/  
SEPM Research Conference. The Sedimentary 
Record of Meteorite Impacts. 21 - 22 May 2005, 
Springfield, Missouri USA.  
http://geosciences.smsu.edu/geology/SEPMRC/
announcement.html  
IGCP 467. Triassic Chronostratigraphy and 
Biotic Recovery. 23 - 25 May 2005, Chaohu 
City, Anhui Province, China.  
http://paleo.cortland.edu/IGCP467/  
The 7th International Congress on Rudists. 
Cretaceous rudists and carbonate platforms: 
Environmental feedback. 5 - 11 June 2005, 
Austin, Texas USA.  
http://www.tmm.utexas.edu/npl/rudist2005/  
Evolution 2005. 10 - 14 June 2005, Fairbanks, 
Alaska USA.  
http://www.evolution05.uaf.edu/  
 
 
 
 

 
 

Daarna schetste Albert Oost, voorzitter van het KNGMG, de voordelen 
van het samenklonteren in platforms, zoals mosselen in banken doen, en 
gaf Oscar Abbink namens het NITG een welkomstgeschenk aan de 
deelnemers met de binnenkort uitgestorven felicitaties van het NITG-
TNO er op (een verzamelaars item). 
 
Het symposium zelf bestond uit drie lezingen. In de eerste lezing 
behandelde Prof. Bert Boekschoten (VU/RUG) de diepe geschiedenis 
van de paleontologie in de Lage Landen. Aan de hand van vele treffende 
voorbeelden schetste hij een geschiedkundig beeld waarbij onderzoek 
en kennisverbreiding to ver in de 19de eeuw onder sterke invloed van de 
kerk en van de zondvloedtheorie stonden. Vrije geesten werden in deze 
tijd veelal begroet met boekverbrandingen en verbanningen. Vanaf de 
late 19de eeuw worstelden vele wetenschappers met de evolutietheorie, 
en leverden enkele zeer belangrijke bijdragen in het discours, zoals de 
ontdekking en beschrijving van de Java mens door Dubois (1893). In de 
laatste 50 jaar hebben Nederlandse paleontologen vooral naam 
verworven op stratigrafie, paleoecologie en op het gebied van 
eilandfauna’s.   
Hierna volgde een lezing van Prof. Bert van der Zwaan (RUU/KUN) die 
de meer geïntegreerde paleobiologische ontwikkelingen van de laatste 
tien jaar schetste leidend naar het initiatief van het Darwin Centrum (zie 
verderop in de Nieuwsbrief). Van der Zwaan liet op eloquente wijze het 
belang van de integratie van disciplines zien, van aquarium 
experimenten tot magnetostratigrafie, DNA-onderzoek en klassieke 
beschrijvende paleontologie, voor het begrijpen van complexe zaken als 
de geschiedenis van oceaanstromingen, regionale en mondiale 
klimaatsystemen en evolutiepatronen. 
Tenslotte volgde een uiteenzetting van Dr. Jimmy van Itterbeeck (KUL) 
over paleontologisch onderzoek in Vlaanderen aan de hand van het werk  
aan drie instituten (Universiteit Gent, Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen Brussel en Katholieke Universiteit Leuven). Aan 
de hand van zijn eigen ervaringen uit het dinosauriër onderzoek wist hij 
de klassieke vondsten van iguanodons uit Bernissart aan recente 
expedities in Mongolië en China te koppelen. 
 

 
 
Tenslotte sloot de Kring zich aan bij het publiek voor de Umbgrove lezing 
door Dr. Niles Eldredge ( American Museum of Natural History, New 
York). Eldredge verhaalde over het onderzoek aan de levensloop van 
Darwin en het belang voor de theorie van punctuated equilibria waar hij 
en Stephen Jay Gould in 1972 de wereld mee confronteerde.  
 
Mede dankzij de inzet van Marjolein Boonstra, het NITG en de faculteit 
Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht kunnen we terugzien op 
een geslaagde start van de Paleobiologische Kring.  
 
      Frank Wesselingh 
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Vervolg Agenda 
 
NAPC 2005 - North American Paleontology 
Convention. Everything from Dinoflagellates to 
Dinosaurs. 19 - 26 June 2005, Halifax, Nova 
Scotia, Canada.  
http://meguma.earthsciences.dal.ca/napc/napc.
htm  
The 5th International Brachiopod Congress.4 - 8 
July 2005, Copenhagen, Denmark.  
http://paleopolis.rediris.es/BrachNet/ANNONCE
S/BC/2005_BC.html 
The 6th International Crustacean Congress 
(ICC6). 18 - 22 July. University of Glasgow, 
Scotland UK 
http://www.gla.ac.uk/icc6/  
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  
IFAA - The International "Fossil Algae" 
Association 5th Regional Symposium. 30 August 
- 3 September 2005, Ferrara, Italy.  
http://www.ku.edu/~ifaa/m-forthcoming.html  
The 7th International Symposium on the 
Cretaceous.5 - 9 September 2005, Neuchâtel, 
Switzerland. 
http://www.unine.ch/geologie/isc7/  
American Association of Petroleum Geologists 
International Conference and Exhibition. New 
Tracks for New Highs. 11 - 14 September 2005, 
Paris, France.  
http://www.aapg.org/paris/  
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  
GCAGS 2005 CONVENTION. The Gulf Coast 
Association of Geological Societies. 25 - 27 
September 2005, New Orleans, Louisiana, 
USA.  
http://www.gcags2005.com/  
APLF-TMS (Palynology Group) symposium 
conjoint/joint meeting. Palynology, 
palaeolatitudes, palaeoaltitudes: Land/ocean 
distribution patterns controlling climate and 
biodiversity. 3 - 7 October 2005, Paris, France.  
http://www.nhm.ac.uk/hosted_sites/tms/paly.ht
m  
Geological Society of America annual meeting 
16 - 19 October 2005, Salt Lake City, Utah 
USA. http://www.geosociety.org/meetings/2005/  
Society of Vertebrate Paleontology 65th Annual 
Meeting. 19 - 22 October 2005, Mesa, Arizona 
USA. 
http://www.vertpaleo.org/meetings/index.html  
The 53rd Annual Symposium of Vertebrate 
Palaeontology and Comparative Anatomy. 
Oktober 2005, London, UK.  
http://www.svpca.org/  
 
 
 
 
 

 

Thema Paleobiologica 2005: New advances in 
understanding the patterns of mass-extinctions 
Symposium en Excursie, Maastricht, 15-16 april 
 
Het begrip ‘extinctie’ werd meer dan tweehonderd jaar geleden door 
Georges Cuvier geintroduceerd, toen bleek dat zijn fossiele mammoeten 
wezenlijk verschilden van olifanten en dus uitgestorven waren. Kort 
daarna formuleerde hij op basis van de verschillende opeenvolgende 
vertebraten associaties in het Bekken van Parijs het catastrofisme. 
Vooral door de enorme invloed van prominente voorvechters van het 
gradualisme, zoals Darwin en Lyell is het catastrofisme echter in de 
vergetelheid geraakt. Daar kwam pas weer verandering in toen 25 jaar 
geleden het massale uitsterven aan het einde van het Krijt aan de inslag 
van een grote asteroide gekoppeld werd. De veelal spectaculaire 
rampscenario’s van massa-extincties genieten tegenwoordig ook 
algemene publieke belangstelling. Een ecologische ramp verdient echter 
pas het predikaat  ‘massa-extinctie’ als er sprake is van een wereldwijde 
en snelle decimering van het aantal soorten behorend tot een breed 
spectrum van fossielgroepen. De vijf grootste uitstervingsgolven die 
voldoen aan deze eis staan bekend als de ‘Big Five’. Het betreft periodes 
aan het einde van het Ordovicium, in het laat Devoon, het eind-Perm, het 
eind-Trias en tijdens de overgang van het Krijt naar het Paleogeen. 
Relateerde Cuvier de lokale uitstervingspatronen nog aan een reeks van 
‘zondvloeden’, sindsdien is er een breed scala aan mogelijke oorzaken 
van de verschillende extincties geopperd. Over de exacte mechanismen 
achter de ‘Big Five’ (inclusief de Krijt/Paleogeen extinctie) heerst nog 
weinig consensus. De scenario's verschillen met name wat betreft 
oorzaak (zoals asteroide inslagen, vulkanisme, klimaatsveranderingen) 
en snelheid (van catastrofisch, via stapsgewijs tot gradueel), maar ze zijn 
allemaal gekoppeld aan drastische milieuveranderingen in de oceanen 
en atmosfeer. Hoog tijd dus voor een overzicht van de huidige stand van 
zaken. 
 
Inmiddels is het onderzoek naar massa-extincties uitgegroeid tot een 
groot en dynamisch vakgebied. Tijdens dit symposium, georganiseerd 
door de Paleobiologische Kring, wordt ingegaan op de laatste 
ontwikkelingen. Getoond zal worden hoe nauwkeurigere dateringen, 
gedetailleerde paleontologische studies, alternatieve 
onderzoekstechnieken en het gebruik van grote datasets nieuw licht 
hebben geworpen op de uitstervingen en de daarmee geassocieerde 
mechanismen. Naast een overzicht van ons huidige kennisniveau 
aangaande de extincties zelf, zal ook aandacht worden besteed aan de 
herstelperiode na zulke ingrijpende biotische crises en het effect van 
grootschalige uitstervingen op de evolutie van het leven op Aarde.  
 
 
Het programma is als volgt: 
 
15 April Natuurhistorisch Museum Maastricht 
13.00 Welkom  
13.20 Cindy Looy  (National Museum of Natural History – Washington 

DC) 
 Introduction into mass extinctions 
13.45 Philippe Claeys (Vrije Universiteit Brussel) 
 Impacts and extinctions throughout the Phanerozoic. A review 
13.45 Jacques Verniers  (Universiteit van Gent) 
 The end-Ordovician extinction event: evidence from chitinozoa in  
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Vervolg Agenda 
 
Gondwana 12. Geological and biological 
heritage of Gondwana. 6 - 11 November 2005, 
Mendoza, Argentina.  
http://cig.museo.unlp.edu.ar/gondwana/  
The Palaeontological Association 49th annual 
meeting. 18 - 21 December 2005, Oxford, UK.  
http://www.palass.org/pages/meetings.html  
Progressive Paleontology. 2005, Leicester, UK.  
http://palass.org/index.html  
 
 
2006  
Geological Association of Canada Annual 
Meeting. 15-17 May 2006, Montreal, Canada.  
http://www.esd.mun.ca/%7egac/ANNMEET/ann
meet.html  
The 9th Symposium on Mesozoic Terrestrial 
Ecosystems and Biota. 27 - 29 June 2006, 
Manchester, UK.  
http://homepage.mac.com/paulselden/MTE/  
Forams 2006 - International Symposium on 
Foraminifera. 10 - 15 September 2006, Natal, 
Brazil.  
http://www.labgis.uerj.br/forams2006/  
  
 
 
Agenda Nederlandse Bijeenkomsten 
Frank Wesselingh 
(wesselingh@naturalis.nl) 
 
Contactdag NGV. 12 maart 2005, Faculteit 
Aardwetenschappen, Utrecht 
http://www.geologischevereniging.nl/ 
Voorjaarsvergadering WTKG. 19 Maart 2005, 
Naturalis, Leiden 
http://www.wtkg.org 
Themabijeenkomst Paleobiologische Kring 
(symposium en excursie). New advances in 
understanding patterns of mass extinction. 
15-16 April 2005, NHMM, Maastricht. 
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/ 
NGV Geologische Themadag Fossielen van 
Solnhofen. 23 april 2005, NITG-TNO, Utrecht 
http://www.geologischevereniging.nl/ 
NGV Geologische Themadag Plioceen van 
Belgie. 19 november 2005, NITG-TNO, Utrecht 
http://www.geologischevereniging.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Scotland  
14.45 Wolfram Kürschner  (Universiteit Utrecht) 
 Palaeofloristic patterns during the Late Triassic biotic crises 
15.30 Jan Smit  (Vrije Universiteit Amsterdam) 
 Meteorite impact mega-tsunamis  
16.00 Han van Konijnenburg-van Cittert (Naturalis / Universiteit Leiden 

/ Universiteit Utrecht) 
 Vegetation succession through the end-Permian ecologic crisis 
16.30 Special guest lecture: 

Mike Benton  (University of Bristol)  
Ecosystem remodeling among vertebrates across the Permo-
Triassic boundary in Russia 

17.15 Algemene discussie 
19.00 Aperitief in La Caverne de Geulhem met aansluitend buffet 
 
Programma 16 april 
08.30 Excursie naar KT grens in Geulhem en naar ENCI groeve 

(excursieleiding: Jan Smit en Henk Brinkhuis) 
13.00 Lunch 
14.00 Algemene ledenvergadering in Natuurhistorisch Museum 

Maastricht 
15.00 Bekijken Natuurhistorisch Museum Maastricht en afsluitend 

drankje 
 
Aanmelding en hotel- en verdere informatie op onze website 
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Paleobiologie/. 
 
                            Cindy Looy, Robert Speijer & Jan van Dam 
 
Einde van de ENCI 
 
Het is inmiddels duidelijk dat de geplande kringexcursie naar de ENCI 
groeve op 16 april in een speciaal nogal dubbel daglicht komt te staan. 
De afgelopen maanden is namelijk duidelijk geworden dat er einde gaat 
komen aan de graafwerkzaamheden in de ENCI groeve bij Maastricht  
(Sint Pietersberg). Onderdeel van de ENCI groeve is de typelokaliteit van 
het Maastrichtien (71.3-65.0 miljoen jaar geleden) en dus wordt de vraag 
veelvuldig gesteld of de ontsluiting toegankelijk blijft voor geologisch en 
paleontologisch onderzoek. John Jagt van het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht hierover: 
"Op dit moment is de situatie nog erg onduidelijk, en krijgen we elke 
week andere dingen te horen. Het lijkt erop dat de oven eind 2005 wordt 
gesloten, maar dat een klein deel van de fabriek open blijft voor de 
verwerking van kalksteen. De groeve zal mogelijk gefaseerd worden 
overgedragen aan Natuurmonumenten, en we zijn er niet zeker van of 
die verdere onderzoeks- en verzamel-activiteiten op prijs zullen stellen. 
Twee zaken zullen cruciaal zijn bij de verdere onderzoeksmo-
gelijkheden, ten eerste of de wanden zullen worden afgevlakt en ten 
tweede hoe snel de vegetatie de groeve zal overwoekeren". 
De komende tijd zullen ontwikkelingen te volgen zijn via 
www.nhmmaastricht.nl 
     
      Frank Wesselingh 
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Ter verwachten rubrieken 
in de Paleobiologica 
Electronica 
 
Paleobiologisch Profiel 
Vanaf de volgende Nieuwsbrief zullen 
we in deze rubriek ingaan op 
Instituten in Nederland en Vlaanderen 
waar paleontologie/paleobiologie op 
het menu staan.  
Verwachte Promoties  
Verwachte promoties op het gebied 
van de paleontologie en paleobiologie 
in Nederland en Vlaanderen zullen 
vanaf de volgende Nieuwsbrief 
worden aangekondigd. Omdat de 
Nieuwsbrief  maar een paar keer per 
jaar verschijnt zullen data indicatief 
zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E-interview met de nieuwe hoogleraar Paleobotanie 
in Leiden, Han van Konijnenburg- van Cittert 

 
Na dit sombere bericht ook nog positief nieuws. Op 5 
oktober jongstleden hield Han van Konijnenburg-van Cittert 
haar oratie aan de Universiteit van Leiden. Als 
deeltijdhoogleraar Prekwartaire Paleobotanie, betaald door 
Naturalis, is Han sinds november 2003 een dag in  
de week verbonden aan de Universiteit van Leiden. 
Daarnaast is ze werkzaam aan Naturalis en is ze als 

gastmedewerker verbonden aan het Laboratorium voor Paleobotanie en 
Palynologie van de Universiteit van Utrecht. 
 
Wat zijn je belangrijkste onderzoeksgebieden? 
In Utrecht werk ik vooral aan varens en bedektzadigen van het 
Mesozoicum, vanaf de Perm/Trias grens tot en met het Onder Krijt. In 
Leiden heb ik na collectie inventarisatie me gestort op Nederlandse 
projecten (flora’s van het Maastrichtien en flora’s van de Tertiair/Kwartair  
grens). Dat eerste project doe ik in samenwerking met Dr Raymond van 
der Ham van het Nationaal herbarium Nederland, het tweede met de 
vakgroep Archeologie van de Universiteit van Leiden. 
Ook maak ik deel uit van een onderzoeksprogramma van mijn Naturalis 
collega Isabel van Waveren naar onder-Permische flora’s van Sumatra. 
Hoe ben je met fossielen in aanraking gekomen? 
Op vakantie in Zuid Limburg toen ik een jaar of 14 was. Ik heb daarna 
biologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. In 1967 ben ik 
afgestudeerd, en ik 1970 gepromoveerd op in situ pollen materiaal uit de 
Jura flora van Yorkshire. Dat is stuifmeel dat in de bloeiwijzen van 
fossiele planten gevonden wordt. 
Wat is je leukste artikel ooit? 
Dat was een paper over een fossiel uit het Lias van Duitsland. Men dacht 
dat het om een schutblad met macrosporen van een varen ging, maar 
onderzoek leerde dat het om een bloeiwijze van een Gnetales ging, een 
groep bedektzadige planten die het meest verwant zijn aan onze 
bloemplanten. Het was een totale verrassing dat de plant geen varen 
maar een Gnetales was. ( J.H.A.van Konijnenburg-van Cittert, 1992. 
Rev. Palaeobot. Palynol., 71: 239-254.) 
Loont het Paleontologie/ Paleobotanie te studeren? 
Dat is moeilijk. Bijna al onze promovendi zijn uiteindelijk als post-docs 
doorgegaan, maar daarna is er een gat.  
Wat is de meest penibele situatie in je carrière als paleobotanica? 
Dat was tijdens het werken in kustontsluitingen in Yorkshire. Bij mijn 
eerste grote veldwerk aldaar in 1967 kwam er een rotsblok van een paar 
kuub naar beneden zetten. Het gevaarte ligt er nog steeds, met als het 
goed is mijn jas en een paar vondsten van de dag er nog onder. Met 
kleerscheuren, maar niet voor wat betreft me zelf gelukkig. We zijn in de 
buurt ook wel eens ingesloten geraakt door opkomend tij. Dat mondde 
uit in een waad-exercitie door de Noordzee, en dat in maart! 
Zijn er andere zaken die je aan de orde wilt stellen? 
Ik wil graag de waarde van samenwerking met amateurs benadrukken. 
Veel van de amateurs brengen het materiaal voor ons werk bijeen, en 
met verschillende van hen publiceer ik ook samen. Op dit moment heb ik 
zeer vruchtbare samenwerkingen met Nederlandse en Duitse amateurs. 
 
De webstek van Han en verwijzingen naar haar andere webstekken zijn 
te vinden onder www.naturalis.nl/konijnenburg 
 
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opening Darwin Centrum voor Biogeologie (14-12-
2004, Utrecht) 
 

 
 
In de aanwezigheid van ongeveer 130 aanwezigen opende het (virtuele) 
Darwin Centrum voor Biogeologie zijn deuren met een kort symposium 
op het NITG-TNO in Utrecht op 12 december j.l.   
Vier sprekers behandelden de maatschappelijke en organisatorische 
kanten van het centrum en vier sprekers over de inhoudelijke kant van 
het begrip biogeologie. Het Darwin Centrum beoogt een katalysator te 
zijn voor onderzoek en kennisoverdracht op het gebied van de 
Biogeologie. Het is een multidisciplinair centrum van “excellent research” 
dat door bundeling van kennis (‘schaal en focus’) grote thema’s aan zal 
vatten. Samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties (musea en opleidingsinstituten) is daarbij van groot belang. 
Zes instituten zijn verenigd in het Darwin Centrum, te weten Universiteit 
van Utrecht, NIOO, Radboud Universiteit Nijmegen , NIOZ, Vrije 
Universiteit Amsterdam en Universiteit van Wageningen.  
Het Darwin Centrum wordt mede gefinancierd door een Instituuts 
subsidie van NWO van 8 miljoen Euro, dat gematched wordt door de 
deelnemende instituten. Uit de voordrachten bleek overigens dat 
matchen een toenemend probleem is.  
Het onderzoek wordt gestroomlijnd in twee thema’s, te weten 

(1) Biogeochemische cycli en functionele biodiversiteit 
(2) Paleomilieu reconstructies en de biologische validatie van 

proxies 
 
In de komende nummers van de Nieuwsbrief zal er meer aandacht 
worden besteed aan het Darwin Centrum. Meer informatie over het 
Darwin Centrum is te vinden op www.darwincentre.nl 
 
      Frank Wesselingh 
 
Paleontologie in de Lage Landen 
In deze rubriek staan paleontologische initiatieven, verenigingen en 
akties centraal.  
 
European Caenozoic Contact Group (ECCG) 
 
Op 9 april 2005 zal een nieuw initiatief worden gepresenteerd in 
Antwerpen, De European Caenozoic Contact Group (ECCG). De ECCG 
wil professionele paleontologen en professionele liefhebbers uit de 
Europese Unie een contact platform bieden door middel van een 
webstek, bijeenkomsten en excursies. De ECCG wil verder een 
pressiegroep zijn die zich gaat bezighouden met de harmonisatie van 
Europese wetgeving op het gebied van verzamelen en bestuderen van 
geologische/paleontologische zaken. Wetgeving die verband houdt met 
fossielen verzamelen is vaak ondergebracht in Archeologische 
wetgeving, en dat maakt in sommige landen paleontologisch onderzoek 
een vrijwel onhaalbare zaak. De ECCG is een initiatief van een groep 
Belgische paleontologen onder leiding van Robert Marquet van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).   
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De oprichtingsbijeenkomst zal op 9 april 2005 in Antwerpen plaatsvinden 
in de Aula van de Universiteit Antwerpen (Campus ‘Drie Eiken’), en 
omvat 
 
10.00 Inleiding en welkomstwoord  
10.15 T. Moorkens :"De Klei van Boom, allocyclische en autocyclische  

afzettingen" 
11.00 pauze 
11.15  voorstelling ECCG project door R. Marquet en discussie 
12.00  lunch 
14.00  T. Reinecke: " Haifischzähne aus dem Chatt Norddeutschland" 
14.45  pauze 
15.00  R. Marquet : "Doel, Kallo en de paleo-ecologie van het 

Noordzeebekken" 
15.45  slotwoord  
16.00  mogelijkheid tot informele contacten. 
 
Bovendien is er mogelijkheid om deel te nemen aan twee excursies : 
Op vrijdag 8 april naar het Oligoceen van Kruibeke en Rumst onder 
leiding van T. Moorkens. Op zondag 10 april naar het Eoceen van Egem, 
onder leiding van J. Backaert Voor informatie en inschrijfformulieren 
(uitertse inschrijfdatum 1 maart 2005) kunt u terecht bij: R. Marquet, 
Constitutiestraat 50, 2060 Antwerpen, België 
 


