
-49-

Verslag voorjaarsvergadering
Leiden, 31 maart 1984

Vervolgens vestigde hij de aandacht op een aantal zaken zoals de mogelijk-

heid om de jubileumkas te spekken door een greep te doen in de dozen met

oudere overdrukken uit diverse tijdschriften en andere publikaties. Deze

waren beschikbaar gesteld door de heer Backhuis en konden tegen een be-

perkte vergoeding ten bate van de jubileumkas worden gekocht.

Ook Cor Karnekamp had diverse overdrukken, uit de Kreukel, en zakjes

schelpgruis (Sarmatien - Mioceen) in de aanbieding ten gunste van de ju-

bileumkas. Wim Groeneveld was weer present met herdrukken van diverse

klassieke monografien over mollusken. Deze konden tegen kostprijs worden

aangeschaft.
De foto's die op de jubileumvergadering zijn gemaakt door Rieja van Aart

konden worden bewonderd en desgewenst worden besteld.

De lezingen die voor deze dag op het programma stonden hadden betrekking

op het kwartair. De heren W.J. Westerhof en Th.W. Roep waren bereid gevon-

den op deze zaterdagochtend naar Leiden te komen om het een en ander te

vertellen over hun onderzoek aan de kwartaire afzettingen in midden Noord-

Holland.

Als eerste kwam aan het woord Drs. Westerhof van het karteringsdistricts-

kantoor Alkmaar van de Rijks Geologische Dienst. Zijn voordracht was ge-

titeld: "Geologie van het kwartair van midden Noord-Holland, resultaten

van een holoceenkartering van het kaartblad Alkmaar west.

Hij schetste eerst de opbouw van het gebied vanaf het eind van het Ter-

tiair en ging vervolgens dieper in op de resultaten van de holoceen karte-

ringen.

Nadat de heer Westerhof het grotere kader had neergezet ging Drs. Roep

van het Geologisch Instituut van de universiteit van Amsterdam in zijn

lezing: "Het zeegat tussen Alkmaar en Bergen" dieper in op het ontstaan,

de ontwikkeling en het verdwijnen van dit zeegat, dat tijdens een deel

van het Holoceen het uiterlijk van midden Noord-Holland heeft bepaald.

Hij liet de overeenkomsten zien tussen dit fossiele zeegat en het huidige

zeegat tussen Den Helder en Texel, het Marsdiep. Aan de hand van dia's en

dakprofielen toonde hij hoe je via bestudering van afzettingen aan het hui-

dige strand en duin fossiele millieus kunt herkennen.

De houders van deze zeer leerzame lezingen hebben beloofd een korte samen-

vatting te zullen maken, deze worden dan in het augustusnummer van Afzet-

tingen opgenomen.

Na deze lezingen was er tijd gereserveerd om de lunch te gebruiken. Een

aantal lieden spoedde zich naar de markt om hun traditionele visje te ha-

len; de meeste bleven om bij het oppeuzelen van de meegebrachte boterham-

metjes met deze en gene van gedachten te wisselen over allerlei onderwer-

pen. Jo Bosch bijv. had een aantal fraaie foto's bij zich die hij van Rupe-

lien-gastropoden uit de Vlijt (Winterswijk) had gemaakt. Enkele van de

gefotografeerde beesten kende hij niet en hij probeerde nu iemand te vangen

die de betreffende dieren wel kende.

Demonstraties. De mogelijkheid om iets te demonstreren werd deze keer door

niemand gebruikt. Anton Janse deed wel enkele mededelingen over tijdelijke

ontsluitingen die momenteel interessant zijn. Zo vestigde hij de aandacht

Om half elf opende de voorzitter, Poppe de Boer, de vergadering in een

ijskoud lokaal in het voormalig geologisch instituut aan de Garemarkt.

Hier waren, ondanks de griepepidemie, toch nog zo'n 30-35 WTKG-ers bij-

elkaar gekomen. De voorzitter memoreerde het overlijden van Ab Stiva en

vroeg enkele ogenblikken stilte om hem te herdenken.
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op de ontsluiting van de typelokaliteit van de "Zanden van Aalter" (Eoceen)

in het spoorwegtalud bij het station in Aalter (Belgie). Hij gaf een glo-

bale beschrijving van het profiel en wat details waar bij het verzamelen

op gelet moest worden.

Ook bestede hij aandacht aan weer een nieuwe bouwput in Kallo bij Antwer-

pen waar pliocene afzettingen in zijn ontsloten. Deze put kun je echter

slechts op enkele vaste dagen bezoeken, toelatingsbewijzen zijn verkrijg-

baar bij: Ministerie van Openbare Werken

Bestuur der Waterwegen
Dienst Ontwikkeling Linker Scheldeoever

Kazernestraat 36

2700 Sint-Niklaas

Belgie

Om 14.00 uur opende de voorzitter de algemene ledenvergadering. Voor de

notulen hiervan verwijs ik naar elders in dit nummer.

Arie Janssen kon de diaserie, 20 jaar WTKG, die door hem was samengesteld

voor de jubileumvergadering, zelf niet laten zien omdat hij door griep

was geveld. De serie werd nu door Anton Janse getoond en hij las daarbij
de tekst voor die Arie had samengesteld. Het tempo lag nu iets lager dan

op de jubileumvergadering zodat we deze keer konden zien wie die bemodder-

de figuren waren die op sommige dia's prijkten.
Rond vijf uur sloot de voorzitter de vergadering en trokken de inmiddels

aardig verkleumde bezoekers huiswaarts.

Lenard Vaesseni
•
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Notulen van de huishoudeijke vergadering van de Werkgroep voor

Tertiaire en Kwartaire Geologie op zaterdag 31 maart 1984 om 14 uur

in het voormalige Geologische Instituut, Garenmarkt 1b te Leiden.

Ondanks de naar medische normen epidemische griep welke Nederland in zijn

greep had was er een redelijke opkomst. Afwezig met bericht van verhin-

dering de heren Cadee, van Elswijk en Janssen.

In verband met het overlijden van de Heer A. Stiva die sinds de oprichting

van de Werkgroep een gewaardeerd en actief lid is geweest, worden enkele

momenten stilte in acht genomen.

]

In snel tempo worden de notulen van de in 1983 gehouden ledenvergaderingen,

cje jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de geologisch secre-

taris en van de redacteuren van Mededelingen en Afzettingen goedgekeurd.

De kascommissie, bestaande uit de heren P. Hessel en J.J. de Klerk,

heeft de boeken van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden.

De commissie suggereert in een vroeger stadium over te gaan tot royement,

c.q. afvoering van de ledenlijst van leden welke hun contributie niet

hebben betaald. Hiermee zou een besparing kunnen worden bereikt.

Ook kan worden overwogen Mededelingen en Afzettingen niet te versturen

voordat de contributie is betaald. Voorts is de kascommissie van mening
dat een contributieverhoging overweging verdient.

In de agenda van de vergadering stond vermeld dat alle aftredende bestuurs-

leden, te weten de heren Cadee, Dekker, van Elswijk, Nijhuis en Raven zich

herkiesbaar hadden gesteld. Door een misverstand was pas kort voor de ver-

gadering bekend dat de heer van Elswijk zijn functie van tweede penning-
meester wenste neer te leggen.

De voorzitter dankt de heer van Elswijk, die zelf niet aanwezig kon zijn,

voor de bijdrage welke hij als bestuurslid heeft geleverd aan de Werkgroep.

Aan de ledenvergadering wordt voorgesteld de vacature te laten vervullen

door de heer Vaessen in zijn kwaliteit van Redacteur van Afzettingen.

Aangezien geen tegenkandidaten zijn ingediend en de vergadering ook tegen
de vervanging van de heer van Elswijk door de heer Vaessen geen bezwaar

heeft, worden de her- en nieuwgekozen leden bij acclamatie benoemd.

De heer P. Hessel is aan de beurt om af te treden als lid van de kascom-

missie. Hij wordt bedankt voor zijn goede diensten. In zijn plaats wondt

bij acclamatie de heer H.C.J. Bosch benoemd.

De begroting voor 1984 wordt goedgekeurd.

Opgemerkt wordt dat een tekort dreigt. Een belangrijke reden is dat er een

te geringe instroom van nieuwe leden is. Later tijdens de vergadering zal

dit punt uitvoerig aan de orde worden gesteld. Bezuinigingen door bijvoor-
beeld meer lezingen door leden te laten houden of door minder maar dan

dikkere nummers van Mededelingen te laten verschijnen passeren de revue.

Dergelijke bezuinigingen zetten evenwel geen zoden aan de dijk.

Om de financiële situatie te verbeteren zal het ledenbestand dienen te

worden uitgebreid. Suggesties om de kas te spekken door de verkoop van

fossielmateriaal worden door het merendeel van de vergadering afgewezen.

De heer Vaessen deelt mee dat de familie Groeneveld zich bereid heeft

verklaard voortaan het typewerk voor Afzettingen te doen.

Deze mededeling wordt met applaus begroet en eveneens met applaus be-

dankt de vergadering Lenard en Rieja voor het vele typewerk dat zij de

afgelopen jaren hebben verricht. Zij gaan door met de redactie.
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Aan de orde wordt gesteld dat de Werkgroep wel leden kwijt raakt, maar

er slechts weinig nieuwe voor in de plaats krijgt.

Waaraan ligt dat?

Door sommigen wordt de Werkgroep ervaren als elitair, dat wil zeggen

moeilijk toegankelijk, voor nieuwelingen.

De bekendheid in den lande is zeer beperkt.

De opvang van nieuwe leden is slecht; tijdens de vergaderingen en ook

tijdens excursies; de meeste leden zijn al lang lid, kennen elkaar goed,
hebben genoeg aan elkaar en staan daarom niet open voor nieuwelingen.

Daarbij komt ook dat men samen een hoog kennis niveau heeft bereikt,
waardoor nieuwkomers zich buitengesloten voelen.

De inhoud van Mededelingen wordt door velen als (te) moeilijk ervaren;

hier speelt het dualistische karakter van de 'Werkgroep een rol:

enerzijds geven we een tijdschrift van internationale allure uit en

anderzijds staat het begrip educatie hoog in het vaandel.

Deze en vele andere opmerkingen vanuit de zaal laten zien dat de gecon-

stateerde problematiek algemeen wordt erkend en dat er hoognodig iets

moet worden gedaan.

Op de vraag "wat dan?" komen tal van suggesties. Deze hebben gemeen dat

de Werkgroep meer "open" moet worden gemaakt voor nieuwe leden met een

laag kennis niveau en dat het ledenbestand dient te worden uitgebreid.
Het bestuur zal een'en ander verder uitwerken.

De geologisch secretaris geeft een overzicht van de kanende excursies.

M.b.t. de excursies voor 1985 kanen uit de zaal een aantal suggesties,
welke door de geologisch secretaris zullen worden geevalueerd.

Tijdens de najaarsvergadering zal het concept excursieprogramma 1985 aan

de leden ter amendering en goedkeuring worden voorgelegd.

Bij afwezigheid van de Redacteur Mededelingen deelt de voorzitter mee dat

van de kant van de firma Brill de suggestie is gedaan de Mededelingen te

laten fuseren met het tijdschrift van de Tertiaire Research Group, U.K.

Voor- en nadelen van een en ander zullen worden uitgezocht.
Mocht het tot serieuze plannen in die richting komen dan zullen deze

tijdens de najaarsvergadering aan de leden worden voorgelegd.

Voorts wordt meegedeeld dat de redacteur Mededelingen voornemens is een

redactie-adviesraad in te stellen ten einde hem van advies te dienen ten

aanzien van voor de Mededelingen aangeboden copij.

Gevraagd wordt naar de stand van zaken met de Miste publikatie.

Het redactionele werk is klaar en het wachten is momenteel op de

beslissing van Z.W.O. over de aangevraagde subsidie.

Verkoop tegen gereduceerde prijs zal onder meer via de Werkgroep plaats

vinden. De aankondiging in Afzettingen en Mededelingen volgt.

De heer Vaessen brengt naar voren dat we in het Natuur Historisch Museum

in Maastricht een uitgebreide Bibliotheek bezitten.

Vanuit de Werkgroep wordt hiervan weinig gebruik gemaakt. Bij de nieuwere

leden is het bestaan ervan mogelijk zelfs onbekend.

In Afzettingen zal een lijst worden opgenomen met de tijdschriften welke

de Werkgroep in Maastricht heeft. Daarbij kont dan ook een vragenlijst

waarop men kan aangeven van welke hiervan regelmatige publicatie van de

inhoudsopgave in Afzettingen op prijs zou worden gesteld.
Onder daakzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng wordt om half vier

het huishoudelijke gedeelte van de vergadering gesloten.


