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Beste WTKG’ers

Het lijkt niet waarschijnlijk dat we dit kalenderjaar nog fy-
sieke groepsactiviteiten zoals een Algemene LedenVerga-
dering, excursies of wetenschappelijke bijeenkomsten kun-
nen realiseren. Gelukkig is er veel onderlinge uitwisseling, 
en vanuit de WTKG een goed aanbod aan artikelen voor 
onze tijdschriften Afzettingen en Cainozoic Research en een 
mooie website. Het bestuur heeft er daarom mee ingestemd 
om het door toename van het aantal pagina’s en mooi geva-
rieerd nummer van Cainozoic Research te kunnen realise-
ren dat u in december zal worden toegezonden. Ook zullen 
we uitwisseling van interessante inzichten, leuke en bijzon-
dere observaties en aparte vondsten in Afzettingen blijven 
stimuleren. Dank aan Gerard Verwey voor het beheer van 
onze website, waarin veel info, zoals ook kruisverwijzingen 
naar andere interessante websites te vinden zijn. 
Extra aandacht gaat op het moment voor het bestuur uit naar 
de mogelijkheden van digitale communicatie, zoals kleine 
groepen die geïnteresseerd zijn in een specifiek geologisch 
onderwerp of determinaties van bepaalde fossielgroepen. 
Vanuit het biomedisch en andere vakgebieden worden work-
shops en congresvoordrachten dit jaar vaak via een Zoom 
verbinding of vergelijkbare manier gerealiseerd. Dat lijkt 
ook voor ons interessant. Wanneer je daar aan kunt bijdra-
gen, maar ook wanneer je daarover wensen of voorstellen 
hebt, laat het dan aan de secretaris (secretaris@wtkg.org) 
weten, zodat we de nieuwe ontwikkelingen van deze onge-
wone tijd tot ons voordeel kunnen maken. 
Het tekent zich steeds duidelijker af dat er dit jaar geen Alge-
mene LedenVergadering zal kunnen plaats vinden. Daarom 
zal in een nu voor medio oktober voorgenomen bestuursver-
gadering de eerder aangekondigde bestuurswisseling van de 
voorzitter en penningmeester plaats vinden. Daarmee zal het 
roer worden overgenomen door Bert van der Valk en Frits 
Hakkennes, die zich bijgaand voorstellen, en treden Victor 
van Hinsbergh en Martin Cadée terug. Uiteraard zal de kas-
commissie, waartoe nu ook Cilka Maas is toegetreden eerst 
haar oordeel geven over de financiën van de afgelopen pe-
riode. Bram van den Berkmortel (secretaris), Jef De Ceus-
ter (geologisch secretaris), Adrie Kerkhof en Martijn Roo-
sen (lid) blijven in functie. 
Victor en Martin willen vele WTKG leden - het is helaas 
niet mogelijk om iedereen hier te benoemen - hartelijk dan-
ken voor hun inzet, ideeën, samenwerking, en vooral enthou
siasme, waarmee de WTKG zo‘n levende en inspirerende club 
is en blijft en wensen eenieder goede gezondheid en veel toe-
komstig plezier met de tertiaire en kwartaire geologie en de 
verzamelde fossielen. Wij blijven actief in de WTKG. Ook 
dank aan onze medebestuursleden, die allerlei zaken, zoals 
leuke excursies, en allerlei uitwisseling tussen leden, moge-
lijk hebben gemaakt.

Wij wensen jullie alle goeds en veel leesplezier met de 
nieuwe Afzettingen,

Het Bestuur

                      Wie ben ik - een   
                    hernieuwde kennismaking
                                Toen ik een paar maanden benaderd werd  
                                    benaderd door Victor of ik er wellicht  
                                     trek erin had (weer) voorzitter te 
worden van de WTKG, was dat niet helemaal een verras-
sing. Eerder had Henk Mulder dat balletje al een keer opge-
worpen, maar dat was toen nog even te vroeg. Het is voor-
waar een eer die vraag nog eens te ontvangen….

Sinds 1 augustus 2018 ben ik met pensioen vanuit Deltares, 
maar ik werk nog voor die organisatie op een paar speci-
fieke adviesprojecten aan de Nederlandse kust: Spanjaards 
Duin natuurcompensatie in relatie tot het gebruik van de 
Maasvlakte 2 en uiteraard, de Zandmotor, en nog een paar 
kleinere dingen. Voor wie mijn geschiedenis niet kent hier-
onder een zeer korte samenvatting van mijn achtergrond. 

Ik studeerde kwartairgeologie en laaglandgenese aan de 
Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1992 
ook aan de VU op een onderzoek naar de geologische ont-
wikkeling van de Nederlandse strandwallenkust. Na een 
poos bij de vm. Rijks Geologische Dienst gewerkt te heb-
ben, ben ik naar het buitenland getrokken om een groot 
Coastal Zone Management project te trekken in Oost en 
Zuid-Oost Azie, vanuit Bangkok, Thailand. Sinds 1999 
werkte ik bij Waterloopkundig Laboratorium/Deltares als 
senior adviseur-geoloog, op projecten in binnen- en bui-
tenland (India, Turkije, enz.). Speciale belangstelling is er 
(nog steeds) voor lange-termijn kustontwikkeling, vooral 
in relatie tot geologische proceskennis van zandige sedi-
mentaire systemen, waartoe ook de duinen behoren. De 
archeologie van WestNederland behoort tot mijn andere 
vrijetijds-bezigheden, in nauwe relatie met mijn professi-
onele activiteiten op het gebied van lang-termijn kustvor-
ming en de dynamiek van recente kusten, zoals de effec-
ten van het zand suppleren op de kust.

In mijn eerdere periode als voorzitter (1988-1992) van 
deze vereniging heb ik met veel plezier samengewerkt 
met veel kundige mensen, waarvan er veel zelfs nu nog bij 
zijn! Uiteraard heeft de vereniging inmiddels ook de nodi-
ge nieuwe, jonge leden met nieuwe en ook andere vaardig-
heden. Dat is een van de echte kenmerken van de WTKG: 
con stante kwaliteit, en volhardendheid in het oplossen van 
taxonomische en andere geologische problemen. En voor-
al: plezier in de hobby. Ik kijk uit naar de hernieuwde, nu 
weer functionele, band met de leden van de WTKG, en ui-
teraard met hun vertegenwoordigers in het bestuur. Ik ver-
heug me op de komende jaren!

Bert van der Valk
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Even voorstellen, uw   
nieuwe penningmeester
Ik ben Frits Hakkennes, zoals u in de  
berichten van onze oude voorzitter  
Victor van Hinsbergh hebt kunnen 
lezen, de opvolger van Martin Cadée als penningmeester 
van de WTKG. 

Mijn belangstelling voor fossielen ontstond eigenlijk bij 
toeval. Mijn echtgenote Monique verzamelde sinds haar 
jeugd mineralen. In de tachtiger jaren kwamen daar zwerf-
stenen bij. Ik mocht natuurlijk mee naar de zandgroeve 
vlak bij ons toenmalige huis in NoordDuitsland waarin 
behoorlijke hoeveelheden Scandinavische keien werden 
uitgezeefd. Het stuk steen met daarin een vrijwel volle-
dige zee-egel dat ik zelf opraapte vond ze niet echt boei-
end, maar ik wel. Terug in Nederland troffen we op een 
mineralenbeurs Cor Karnekamp, die voor de WTKG zak-
jes gruis uitdeelde. Ook mooi spul, en aanleiding om lid 
te worden van de WTKG. Freriks in Winterswijk verkocht 
ook gruis, uit Miste, en met uit uitzoeken van beide zakjes 
begon mijn nieuwe hobby te leven.

In de negentiger jaren namen we een aantal keren deel aan 
de Paasexcursies en verzamelden behoorlijke hoeveelhe-
den Franse kalk. Later heb ik ook uitgebreid mee verza-
meld in de modderbaden van Miste (2003 en 2013). Samen 
met de vondsten uit de expedities met Gea-kring Rijnland 
ontstond er een redelijke hoeveelheid fossiel materiaal op 
onze zolder. In de loop der jaren is daar natuurlijk het no-
dige van uitgezocht en gedetermineerd, waarbij ik uitein-
delijk toch het meest in de slakjes en klepjes ben verzeild. 
Een erg hoog tempo zat er toen nog niet in, ik werkte als 
officier bij de Koninklijke Landmacht en daar hebben ze 
me ruim veertig jaar uitstekend van de straat gehouden. 
Een druk en intensief leven, vaak en lang weg van huis en 
gezin, en steeds wisselende functies die echt meer vroe-
gen dan ‘van 8 tot 5’. In 2017 werd ik 58, en dan word je 
door Zijne Majesteit bedankt voor bewezen diensten, en 
ga je met ‘Functioneel Leeftijdsontslag’. Dan heb je daar-
na dus alle tijd van de wereld voor je schelpjes, en echt-
genote, en kleinkinderen, en moestuin, en camper en twee 
dagen in de week als gastmedewerker bij Naturalis. Daar 
ben ik eerst aan het determineren van de bivalven uit de 
Miste 2013 gezet en momenteel werk ik aan de determi-
natie van een behoorlijke hoeveelheid mollusken uit Lan-
genboom die nog in de collectie moet worden opgenomen. 
Op zolder thuis werk ik ondertussen door aan materiaal uit 
het Bekken van Parijs. Er ligt nog genoeg.

Frits Hakkennes


