Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging
PALYNOLOGISCHE KRING JAARVERSLAG 2013
Het ledental van de Palynologische Kring bedroeg 146 op 31 december 2013. In 2013 hebben
acht nieuwe leden zich aangemeld. Er waren vier opzeggingen en 17 royementen (wegens
achterstallige betaling van meer dan drie jaar).
In 2013 vonden er geen bestuurswisselingen plaats. Het bestuur was op 31 december 2013 als
volgt samengesteld (tussen haakjes staat het jaar van aftreden):
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Commissarissen:

Dr. Stefan Engels (tot 2015, in 1e termijn)
Dr. Marjolein van der Linden (tot 2014, in 2e termijn)
Dr. Henk van Haaster (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Vanessa Gelorini (tot 2014, in 1e termijn)
Dr. Frans Bunnik (tot 2015, in 1e termijn)
Drs. Marjolein Bouman (tot 2015, in 1e termijn)

De kascommissie voor het controleren van de financiën van het jaar 2012 werd gevormd door
Tom van Hoof en Heleen Koolmees. De boeken werden goedgekeurd.
In 2013 organiseerde de Palynologische Kring de volgende activiteiten:
De eerste activiteit werd georganiseerd op donderdag 28 maart 2013. De bijeenkomst vindt
plaats in het Nationaal Herbarium Nederland, Van Steenisgebouw, zaal F 108/110, Einsteinweg
2, in Leiden. Er waren 37 aanwezigen bij de lezingen. Het lezingenprogramma zag er als volgt
uit:
~12:30
13:00-13:40
13:40:14:05
14:05-14:30

Welcome with coffee
Corrie Bakels & Fulco Scherjon: “Burning the land”
Cornelie Moolhuizen: “The heyday of Dutch tobacco cultivation”
Ella Egberts: “The missing hominin - A palynological investigation of the
habitability of Beeston, England, during the Pleistocene”

Coffee break
15:00-15:30
15:30-15:50

Tamara Vernimmen: “presentation of PhD research on charcoal on Mauritius”
Mike Field: “Macroscopic plant remains where? There - no!! (a rare preEuropean plant macrofossil assemblage from Martinique)”
Met aansluitende borrel

De tweede bijeenkomst bestaande uit de jaarvergadering en een lezingenmiddag werd op
donderdag 6 juni georganiseerd bij het TNO, Princetonlaan 6 te Utrecht. Bij de
jaarvergadering waren 12 leden aanwezig, bij de lezingen waren 30 aanwezigen. Het
programma zag er als volgt uit:
14:30 – 15:00 Marjolein Bouman en Hanneke Bos (ADC): “Looking at the small scale, 3Dvegetation reconstruction off a dune in north Flevoland during the
Mesolithic”
15:00 – 15:15 Pauze
15:15 – 15:45 Peter Vos (TNO/Deltares): “Efficient stepped approach to site investigation
for underwater archaeological studies, a case study: Yangtzehaven – Port of
Rotterdam (the Netherlands)”
15:45 – 16:15 Frederike Verbruggen (BIAX/A-PEX): “The hunt for human influence in
Mesolithic landscapes: gathering botanical evidence from Yangtzehaven,
Rotterdam”
16:15– ….
Aansluitend borrel

De 53e Belgisch-Nederlandse Palynologendagen werden op 10 en 11 oktober 2013 in Reuver
georganiseerd door Timme Donders (Universiteit Utrecht) en Wim Westherhoff (TNO). Het
thema was: “Stratigraphy and sediments of Plio-Pleistocene fluvial deposits in the TegelenReuver area”. Er waren 29 deelnemers.
Op vrijdag 20 december 2013 werd de laatste activiteit van het jaar door de Palynologische
Kring georganiseerd aan de Universiteit Utrecht, Zaal 0.27 in de Zonneveldvleugel van het
departement Fysische Geografie, Faculteit Geosciences, Utrecht. Er waren 29 personen bij de
lezingen aanwezig. Het lezingenprogramma zag er als volgt uit:
13:30:14:00

14:00-14:30
Coffee break
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-…..

Marjolein Gouw-Bouman (Universiteit Utrecht): “Vegetation development
and climate change during the Dark Ages (300-1000 AD) in the Low
Countries”
Harm Jan Pierik (Universiteit Utrecht): “Natural landscape evolution between
AD 300 and 1000”
Willem Toonen (Universiteit Utrecht): “Palaeofloods of the river Rhine”
Kees Nooren (Universiteit Utrecht): “Palynological Research in a Mexican
Delta”
Kerstborrel

Dit jaar heeft de Palynologische Kring in 2013 twee studentenbeurzen verstrekt ter waarde
van elk 250 euro aan Valerie van den Bos (Universiteit van Amsterdam) en Lise Beirinckx
(Universiteit Gent) voor deelname aan de INTIMATE summerschool 2013.
In september 2013 is de website van de Palynologische Kring vernieuwd. De website is
ontworpen door Yuluma internet. Ook de hosting en support verloopt via Yuluma. Als
onderdeel van de nieuwe website is een module ontworpen waarbij nieuwsbrieven via de
website verstuurd kunnen worden.
Verder heeft de Palynologische Kring drie nieuwe jongmanspenningen laten gieten door de
firma Rikkoert (Schoonhoven). Het gaat om verzilverde penningen.
Marjolein van der Linden,
Secretaris

