Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
PALYNOLOGISCHE KRING JAARVERSLAG 2011
Het ledental van de Palynologische Kring bedroeg 162 op 31 december 2011. In 2011 hebben
zes nieuwe leden zich aangemeld. Er waren drie opzeggingen.
In 2011 vonden er een aantal bestuurswisselingen plaats. De tweede termijn van de algemene
bestuursleden Henry Hooghiemstra en Welmoed Out en van penningmeester Otto Brinkkemper
liep in 2011 af. Deze bestuursleden zijn daarom niet herkiesbaar. De eerste termijn van
secretaris Marjolein van der Linden liep tevens af in 2011. Zij stelde zich herkiesbaar voor deze
bestuursfunctie. De vergadering gaf de goedkeuring aan de door het bestuur voorgestelde
kandidaten. Het bestuur was daarom op 31 december 2011 als volgt samengesteld (tussen
haakjes staat het jaar van aftreden):
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissarissen:

Dr. Hanneke Bos (tot 2012, in 2e termijn)
Dr. Marjolein van der Linden (tot 2014, in 2e termijn)
Dr. Henk van Haaster (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Stefan Engels (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Vanessa Gelorini (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Timme Donders (tot 2012, in 2e termijn)

De kascommissie voor het controleren van de financiën van het jaar 2010 werd gevormd door
Roel Verreusel en Susan Kerstholt. De boeken werden goedgekeurd.
In 2011 organiseerde de Palynologische Kring de volgende activiteiten:
De eerste activiteit werd op woensdag 20 april 2011 georganiseerd. De bijeenkomst vond plaats
in het nieuwe David de Wiedgebouw van de Universiteit Utrecht. De lezingen hadden als thema
“long continental records related to the recent membership of the Netherlands of the
International Continental Drilling Program (ICDP)”. Er waren 14 leden bij de lezingen
aanwezig. Het lezingenprogramma zag er als volgt uit:
13:30 – 14:00 Henry Hooghiemstra (University of Amsterdam): “Introduction into the
ICDP organisation , Q & A on the principles.”
14:00 – 14:30 Timme Donders (TNO Geological Survey of the Netherlands): “Drilling the
Neogene continental record of the Roer Valley Graben, a proposal to ICDP.”
14:30 – 15:00 Henry Hooghiemstra (University of Amsterdam): “Long continental records
from Colombia and ICDP opportunities.”
15:00 – 15:30 coffee//tea break
15:30 – 16:00 Jörg Pross (Goethe-University Frankfurt, Germany): “The Tenaghi Philippon
Drilling Project: Management and Pitfalls.”
16:00 – 16:30 Josephine Joordens (Free University Amsterdam): “Hominin Sites and
Paleolakes Drilling Project: Climate, Tectonics and Human Evolution in the
Turkana and Afar Basins (Kenya, Ethiopia).”
De tweede bijeenkomst bestaande uit een lezingenochtend en een workshop werd op
woensdag 24 augustus georganiseerd in het Faculty of Sciencegebouw van de UvA (Science
Park 904) in Amsterdam. Bij de lezingen waren 24 leden aanwezig, bij de workshop 21. Het
programma zag er als volgt uit:
Lezingenochtend (Auditorium):
10:00 – 10.30 Dr. Jane bunting (University of Hull): “The Constant Spring: coppicing in the
pollen record”.
10:30 – 11:00 Dr. Anne Brigitte Nielsen (Georg-August-Universität Göttingen):
“Reconstructing past vegetation at different spatial scales: Examples from
Denmark and Germany".

11:00 - 11:30 Coffea and tea break
11:30 – 12:00 Dr. Jane Bunting (University of Hull): “Short introduction to the new allwindows version of Tilia”.
12:00 - 13:00 Lunch break
Workshop (Room C4.203 GIS-studio)
13:00 – 16:00 Workshop door Dr. Jane Bunting en dr. Anne Birgitte Nielsen over: pollen
and vegetation relationships: emperical estimates of pollen productivity .
De workshop begon met een kleine introductie in de HUMPOL en
REVEALS software. Daarna konden de cursisten een serie oefeningen
doorlopen om de software beter te leren kennen. De mogelijkheid was
aanwezig om eigen data met de software te testen.
De 51e Belgisch-Nederlandse Palynologendagen werden op 6 en 7 oktober 2011 op
Schiermonnikoog georganiseerd door Mans Schepers en René Cappers (Universiteit
Groningen). Er waren 26 deelnemers.
Op 7 december 2011 werd de laatste activiteit van het jaar door de Palynologische Kring
georganiseerd in de Kinderdijkzaal van het RCE in Amersfoort. Voorafgaand aan de
lezingenmiddag is de algemene ledenvergadering gehouden. Het aantal aanwezige leden
bedroeg 21. De volgende lezingen werden gehouden:
14:30 – 15:00 Drs. Johan Bakker (Katholieke Universiteit Leuven): “Climate, People, and
Vegetation: "New insights into Late Holocene Vegetation Dynamics in the
Eastern Mediterranean.”
15:00 – 15:30 Pauze
15:30 – 16:00 Dr. Bas van Geel (Universiteit van Amsterdam): “Solar forcing of climate
change: past, present and future”.
16:00 – 16:30 Dr. Otto Brinkkemper (RCE): “Archaeobotanical cherry picking: The harvest
during six years of treasurership.”
16:30 – ….
Aansluitend borrel
De uitslag van de enquete 2010 en de brochures zijn bij de jaarvergadering gepresenteerd. De
resultaten zijn online beschikbaar op www.palynologischekring.nl

Marjolein van der Linden,
Secretaris

