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JAARVERSLAGEN EN NOTULEN

Verslag van de secretaris der W.T.K.G. over 1985.

De heer M. van den Bosch van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie

hield een lezing getiteld "Ontwikkelingen in de stratigrafische onderverde-

ling van het Midden-01igoceen (Rupelien) in het Noordzee-bekken".

De algemene ledenvergadering op 23 maart te Leiden werd bezocht door ten-

minste 37 personen.
Dr. J.A.Broekman van het Instituut voor Aardwetenschap-

pen te Utrecht hield een lezing getiteld "Het Lutetien van het Bekken van

Parijs, milieu en stratigrafie", waarbij we weer kennismaakten met de pro-

blemen van verschillende milieus die tegelijkertijd afzettingen vormen en

de problemen hiervan voor de stratigrafie.

Dr. P.Westbroek van de Afd. Biochemie van de Rijksuniversiteit Leiden hield

een lezing getiteld "Immunologisch onderzoek aan macromoleculen uit Mollus-

ken", waarbij duidelijk werd dat vele fossiele schelpen nog eiwitten afkom-

stig van het organisme bevatten, en dat hiermee ook iets over de onderlinge

verwandschap van de verschillende families te zeggen is.

De najaarsvergadering op 2 november 1985 te Leiden werd bezocht door ten-

minste 43 personen. De heer A.W.Janssen van het Rijksmuseum van Geologie

en Mineralogie hield een lezing getiteld "De nieuwe mijnschacht Sophia

jacoba te Erkelenz, D.R.D. en Prof. Dr. S.B.Kroonenberg van de Landbouwho-

geschool te Wageningen hield een lezing getiteld "Het Villafranchien (Over-

gang Plioceen-Pleistoceen) van het Massif-Central".

Hierin werd het vulkanisme van het Massif-Central en de gevolgen hiervan

voor het huidige reliëf en de stratigrafie belicht. Weinig konden wij ver-

moeden dat een van de mogelijkheden van vulkanisme, namelijk het smelten

van een ijsbedekking van de vulkaan met als gevolg een lahar (modderstroom)

enkele weken later in Columbia in de praktijk zou worden gebracht.

Op deze vergadering was verder speciale aandacht voor de Aquitaine-excursie

1985. Dia-verslagen hiervan werden vertoond en verder was er een collectie

van het R.G.M. aan mollusken van Pas-de-Barreau te bestuderen. Hiervan was

ook materiaal te zien van N.Dekker, die tevens materiaal toonde van boring

Broekhuizenvorst.

Op alle vergaderingen waren er demonstraties door leden, een belangrijk

onderdeel, omdat we hierbij kunnen leren van de ervaringen van onze mede-

leden. Zo werd op de najaarsvergadering door de heren A.W.Burger en

T,Meijer een demonstratie gehouden over het Pleistoceen van Noord-Frankrijk,

een mogelijk toekomstig excursie en handboor gebied.

Ledenloop: Het ledenbestand per 1-1-1986 ziet er als volgt uit, tussen haak-

jes de aantallen per 1-1-1985. Leden 176 (169), Jeugdleden 5 (3), Pensioen-

leden 2 (3), Huisgenootleden met abonnement op Afzettingen 10 (10), Huis-

genootleden 6 (5), Donateurs 3 (6), Instituut-donateurs 13 (12), Institu-

ten met abonnement op Mededelingen en Afzettingen 3 (3), Ruilabonnementen

37 (36). Dit betekend 239 (232) verzendadressen voor de Mededelingen en

196 (188) voor Afzettingen. Gelukkig dus dit jaar een lichte groei, vooral

van het aantal gewone leden. Hierdoor konden de normale verliezen door

opzegging en overlijden worden gecompenseerd. Een aanwas van nieuwe leden

blijft wel noodzakelijk.

Activiteiten: De wintervergadering op 26 januari werd bezocht door tenminste

32 personen. Dr. R. Janssen van het Forschungsinstitut Senckenberg (Frank-

furt/Main, B.R.D.) hield een lezing getiteld "Das Nordwestdeutsche Oberoli-

gozan
- Mollusken Assoziationen und stratigraphische Gliederung mit Pecti-

niden". Bovendien was er demonstratiemateriaal aanwezig ter ondersteuning

van deze interessante lezing, die de nodige discussies opriep.
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Bibliotheek: Helaas valt hier weinig nieuws te melden, het catalogiseren

van de bibliotheek blijft een enorm werk, waar eigenlijk geen tijd voor

beschikbaar is.

Contacten: Excursie- en vergaderdata werden doorgegeven aan de Nederlandse

Malacologische Vereniging, de Belgische Vereniging voor Palaeontologie

V.Z.W. en het K.N.G.M.G.. Onze Engelse zustervereniging, de Tertairy Re-

search Group stuurde een folder mee met de Mededelingen. Het ligt in de

bedoeling komend jaar een folder van de W.T.K.G. op deze manier te ver-

spreiden.
Er waren enige contacten met de stichting Biologia Maritima over een auteurs-

rechten kwestie. Deze stichting bood tegen betaling kopieen van publicaties

in de Mededelingen aan, dit is in strijd met de auteurs-wet. We hebben

voorgesteld dat belangstellenden een overdruk bij de auteur aanvragen of

het desbetreffende nummer van de Mededelingen kopen bij onze uitgever E.J.

Brill.

In het kader van een serie artiekelen in het N.R.C.-Handelsblad over ama-

teur-verenigingen op wetenschappelijk gebied is een artiekel over amateur-

geologen verschenen waarbij ook de Werkgroep duidelijk genoemd werd.

19-1-1986, de secretaris, M.C. Cadée.


