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een woord
van uw voorzitter
Beste leden!
Als paleontologen en wetenschappers associëren we het jaar 2009 uiteraard met de herdenking van grondlegger van de moderne evolutietheorie, Charles Darwin, die 200 jaar geleden
werd geboren en 150 jaar geleden zijn Origin of Species publiceerde. Het Darwinjaar in
Nederland werd onlangs feestelijk ingeluid op zijn geboortedag (12 februari) in Naturalis,
alwaar ook nu een speciale tentoonstelling aan zijn werk en zijn beroemde reis met de Beagle
draait. Tevens vond er in Natualis op 12 en 13 februari een internationaal symposium over
eilandevolutie plaats, getiteld “Evolutionary islands 150 years after Darwin”. Ondergetekende
was daarbij aanwezig en was zeer van het symposium gecharmeerd. Voor ons paleontologen
vormen eilanden als geen andere omgeving een illustratieve setting ten aanzien van hoe en
hoe snel soorten en soortgemeenschappen de neiging hebben te evolueren en te radiëren, De
centrale vraag die de studie van eilandevolutie oproept, is eigenlijk niet waarom evolutie op
eilanden zo snel gaat, maar waarom het op het vaste land zo langzaam gaat!
Openingsspreker en vooraanstaand biogeograaf Mark Lomolino zette het kader neer door de
geschiedenis van het eilandevolutieonderzoek de revue te laten passeren, waarna collega Robert Whittaker dit kader compleet maakte door een nieuwe versie van het aloude eilandbiogeografische model van McArthur en Wilson te presenteren. In dit model wordt de diversiteitsgeschiedenis van de biota gekoppeld aan de evolutie van het eiland zelf (van ontstaan tot
vergaan). Een van leuke dingen van het symposium was dat de bijdragen van de sprekers niet
alleen echte eilanden behandelden maar ook “evolutionaire eilanden”, zoals daar zijn watereilanden op het land (lees: meren) of landeilanden op het land (lees: bergtoppen of bos
“patches”), of bijna-eilanden zoals schiereilanden of zee-inhammen. Wat ook duidelijk naar
voren kwam was de kwetsbaarheid van al deze systemen en de verwoestende directe of indirecte actie van die ene soort Homo sapiens. Dit thema kwam herhaaldelijk aan de orde: van
het uitsterven van unieke vormen zoals de dodo (toch niet met de Nederlanders als hoofdschuldigen!), tot het ineenstorten van complete “species flocks” zoals die de van honderden
baarsachtigen in het Victoriameer. (Wat het loslaten van een paar carnivore nijlbaarzen niet
allemaal tot gevolg kan hebben - onder andere dus ook een florerende nijlbaarsindustrie.)
De veelheid van eilandspecialisaties zoals die van de bekende darwingorsen op de Galapagos
eilanden (geen vinken, zoals in de tentoonstelling terecht wordt aangegeven) verbaasde Darwin zeer. Het feit dat de eilandvormen erg veel lijken op nabije vastelandvormen, en het inzicht dat een eventuele reeks van aparte scheppingsdaden wel heel erg volgens een logisch
geografisch patroon zou verlopen, vormde een belangrijke bouwsteen van zijn theorie. Een
andere peiler vormde het van Charles Lyell overgenomen inzicht dat de geologische tijdschaal
er één is van miljoenen jaren. In het beeld van schier eindeloze tijd past Darwin's model van
het geleidelijke uitsterven en onstaan van nieuwe soorten met interspecifeke competitie als
drijvende kracht perfect. En wat betreft dat mechanisme zou Darwin wel eens deels ongelijk
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AGENDA
PALEOBIOLOGISCHE
ACTIVITEITEN

36. Treffen des Arbeitskreis Wirbeltierpaläontologie der Paläontologischen Gesellschaft
“Funktionelle Morphologie“
13-15 Maart 2009, Bensberg,
Duitsland
http://www.palaeontologischegesellschaft.de/
Publiekslezing prof. dr. Jan van
Hooff: Gelaatsuitdrukkingen bij
apen en mensen
18 maart 2009, Studium Generale, Universiteit Leiden
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/
studium_generale/
Antarctic Conference for Gondwanan Palaeontology
19-30 maart 2009, aan boord
van de "Polar Pioneer", Antarctica
http://www.vertpaleo.org/news/permalinks/
2008/06/18/Antarctic-Conference-ofGondwanan-Palaeontology-/
Publiekslezing prof. dr. Jacques
van Alphen: Evolutie en klimaatverandering
25 maart 2009, Studium
Generale, Universiteit Leiden
http://www.voorzieningen.leidenuniv.nl/
studium_generale/
Utrecht Diatom Meeting 2009
The 40th Meeting of the DutchFlemish Society of Diatomists
(NVKD) & The 3rd Central European Diatom Meeting (CEDiatoM)
26-29 maart 2009, Utrecht
http://www.bio.uu.nl/~palaeo/Congressen/
Diatom2009/intro_diatom2009.htm
Publiekslezing Tim Huisman +
multimediatour: De vinger
Gods in Museum Boerhaave.
Natuurlijke historie vóór Darwin
31 maart 2009, Museum

kunnen hebben. Zoals ook Niles Eldredge betoogde op ons oprichtingssymposium in 2005 was deze geleidelijkheid vrij cruciaal voor
Darwin's theorie, en aanwijzingen voor geconcentreerd voorkomen van evolutie en extinctie in de tijd (wat we nu “massaextincties” of “turnover events” noemen) werden door Darwin afgedaan
als artefacten veroorzaakt door een incomplete geologische record
(al geeft hij wel toe dat het uitsterven van ammonieten aan het
einde van het Krijt wel heel plotseling aandoet). Inmiddels weten
we ontzettend veel meer van het geologische verleden en zou Darwin niet meer zo gemakkelijk wegkomen met het idee van geleidelijke, biotisch gestuurde evolutie. We weten nu dat omgevingsgestuurde discontinuïteiten steeds opnieuw de geschiedenis van
het leven “resetten”. Hiermee lijkt het aloude “catastrofisme” van
Cuvier weer in zeker zin in ere te zijn hersteld.
Mijns inziens heeft de paleontologie één van zijn belangrijkste huidige opdrachten in het laten zien dat evolutiebiologie meer is dan
alleen moleculaire biologie. (Wie op evolutiebiologische congressen komt weet dat dat gedacht wordt.) Dat kunnen we door
het nauwkeurig documenteren van goed gedateerde patronen van
verandering van fossiele gemeenschappen alsmede van morfologische verandering binnen soorten. Om in de stijl van eilanden te
blijven: de paleontologie moet het image kwijt raken van een
wetenschappelijk eiland vol met curiositeiten. Net als eilanden de
beste directe demonstratie van evolutie laten zien, doet de
paleontologie dat eigenlijk in algemene zin ook ten aanzien van de
evolutietheorie.
De Paleobiologische Kring probeert de nieuwste paleobiologische
ontwikkelingen te blijven volgen. Het doel blijft om zo'n drie aktiviteiten per jaar te organiseren. Deze week (13 maart) start het programma voor 2009 met een up-to-date mini-symposium over de
toepassing van stabiele isotopen in de paleontologie in het oertijdmuseum De Groene Poort in Boxtel (zie elders in deze Nieuwsbrief). Aan de voorbereiding van een leuke excursie (Nederland of
Duitsland) wordt gewerkt. Verder heeft het nieuwe bestuur
gemeend aan het eind van het jaar een “klassieke” jaarbijeenkomst te organiseren, waar een ieder zijn eigen werk kan presenteren middels een praatje of een poster. Een mooie manier om
elkaar en elkaars specifieke interesses beter te leren kennen. We
hopen op uw deelname!

Jan van Dam (voorzitter)
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3 november laatstleden vond er tijdens de jaarvergadering van de Kring een ingrijpende
bestuurswisseling plaats. Secretaris Willem Renema droeg het stokje over aan
Frederike Verbruggen (UU); Penningmeester Sander Ernst heeft het kasboek
doorgegeven aan Jorinde Sprong (v/h KU Leuven). Bestuursleden Cindy Looy en Robert
Speijer werden vervangen door Dorothee Hippler (VU Amsterdam) en Timme Donders
(TNO Bouw & Ondergrond). Onze voorzitter Jan van Dam, sinds deze maand begonnen
bij het Institute Català de Paleontologia in Barcelona (gefeliciteerd Jan), waarborgt
eigenhandig de bestuurlijke continuiteit. Met zoveel nieuwe gezichten werd het hoog
tijd voor een rondje: Wie ben je?, Wat doe je? en Wat heb je met paleobiologie?

Boerhaave, Leiden
http://www.museumboerhaave.nl/
EGU General Assembly
2009
19-24 april 2009,
Wenen, Oostenrijk
http://meetings.copernicus.org/
egu2009/

Wie ben je? Ik ben Frederike Verbruggen, geboren en getogen in
Brabant, maar inmiddels alweer 10 jaar geleden neergestreken in
Utrecht en omstreken. Na een jaar in Mexico Engelse les gegeven
te hebben, ben ik in 1999 gestart met de studie biologie aan de UU.
Hier heb ik me gespecialiseerd in de biogeologie. In december
2004 ben ik afgestudeerd en in 2005 begonnen met mijn
promotie bij Palaeo Ecologie aan de Faculteit Betawetenschappen van de UU. Naast mijn werk zie je me regelmatig
in de sportschool, met vrienden in de stad of achter een
goed boek.

Japan Geoscience Union
Meeting 2009
16-21 mei 2009,
Chiba City, Japan
http://www.jpgu.org/meeting_e/

Wat doe je? Tijdens mijn opleiding heb ik veel verschillende stages gelopen, dus mijn interesse en onderzoeksveld is breed. Mijn specialismen zijn Europese LaatFrederike Glaciale en Holocene pollen, Mediterraanse midden
Verbruggen Miocene forams, en vroeg Paleocene pollen uit het Mid
NABS 57th Annual
Westen van de Verenigde Staten. Tegenwoordig werk ik
Meeting
met recente en Laat-Glaciale chironomiden (dansmuggen) over
17-22 mei 2009, Grand
heel Europa. Door naar distributies van subfossiele muggenlarven
Rapids, Michigan
te kijken kan een absolute temperatuurrecontructie van het
http://www.benthos.org/Meeting/
verleden gemaakt worden. Dat combineer ik met δ18O metingen
2009 AGU Joint Assembly
aan diezelfde muggenkoppen en zo krijgen we een completer
The Meetings of the Americas
beeld van Laat-Glaciale temperatuurschommelingen.
24–27 mei 2009, Toronto,
Canada
http://www.agu.org/meetings/ja09/

First International Congress on
North African Vertebrate Palaeontology (NAVEP1)
25–27 mei 2009, Marrakech,
Marokko
http://www.mnhn.fr/mnhn/mineralogie/histo
ire/index/congres/congres2009/

Wat heb je met de paleobiologie? Onlangs heb ik mijn oude
poeziealbums weer eens doorgespit en kwam toen een stukje
tegen waarin ik als 7-jarige schreef dat ik graag archeologe wilde
worden. De bijbehorende tekening liet geen pollen of muggen
maar natuurlijk dinosauriërs zien. Desalniettemin denk ik dat mijn
interesse voor paleobiologie al vroeg gewekt was. Ik vind het
fascinerend om met micropaleontologie en biogeochemie de
geschiedenis te kunnen reconstrueren in tijden waar geen andere
bronnen voorhanden zijn.
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Wie ben je? Tja, jullie treffen me op een raar moment met deze
paar vraagjes. Vandaag (19 dec. j.l.) is namelijk mijn laatste werkdag aan de Katholieke Universiteit Leuven (België). Ik zal dan
maar vertellen wat er aan deze dag vooraf is gegaan. Wat de toekomst me gaat brengen? Dat weet ik nog niet. Mijn biogeologie
traject begon aan de Universiteit Utrecht, met een eerste
jaar Biologie. Eigenlijk kwamen de echt leuke vakken (ecologie, evolutie) pas aan het eind van dat eerste jaar. Tezamen met de enthousiaste verkooppraatjes van Bert van
der Zwaan en Henk Brinkhuis was de keuze specialisatie
Biogeologie redelijk makkelijk gemaakt. Na masterprojectjes aan alle vakgroepen aangesloten bij biogeologie
was werken met benthische foraminiferen me toch het
meest bevallen.

Progressive Palaeontology
27-29 mei 2009, Birmingham, UK
http://www.palass.org/modules.p
hp?name=propal&page=48
Evolution 2009 ASN/
SSB/SSE Joint
Meeting
13-17 juni 2009, Moscow, Idaho, USA
http://systbio.org/?q=node/4

Jorinde

North American PaleonWat doe je dan? Veel mogelijkheden om een PhD fossiele
Sprong
tological Convention
forams in Utrecht te doen waren er niet. Gelukkig kwam
(NAPC)
Sander Ernst (toen post-doc in Leuven) met aanbiedingen van
Fossilized Development sympo'doctoraat' posities aan die universiteit. Na email verkeer en wat
sium
gesprekken was Professor Robert Speijer [vertrekkend bestuurslid
21–26 juni 2009, Cincinnati,
van de Kring] genoeg overtuigd om mij te laten beginnen aan een
Ohio, USA
promotie-onderzoek. Ik heb 3,5 jaar uit stalen (monsters) van
http://www.napc2009.org/
Joint Assembly Meeting of
IAMAS/IAPSO/IACS (MOCA-09)
Our warming planet
19-29 juli 2009, Montreal,
Canada
http://www.iamas-iapso-iacs-2009-montreal.ca/e/
99-home_e.shtml

Egypte en Tunesië benthische forams gepikt (en hier en daar wat
vlaamse woorden 'op'gepikt). De bedoeling was een gedetailleerde
milieureconstructie maken rond een sedimentlaag die prominent
in de verschillende bekkens aanwezig was. De laag bleek een duidelijke zeespiegel verandering aan te geven die ~61 Ma oud was.
De promotie ligt alweer driekwart jaar achter me, en na nog wat
maanden post-doc om alle artikelen te kunnen publiceren, is het
nu dus gedaan hier in Leuven.

The 1st Iberian Symposium on
Geometric Morphometrics
The Analysis of Organic Shape
23-25 juli 2009, Sabadell,
Spanje.
http://www.icp.cat/noticies.php?
noticia=70&lang=eng

Contact met de biogeologie en/of paleobiologie wereld wil ik zeker
niet verliezen. Bestuurslid zijn van onze kring zal ik dan ook met enthousiamse aanpakken. Hopelijk tot gauw op de eerste bijeen
komst van 2009!

The 94th ESA Annual
Meeting
Ecological knowledge
and a global sustainable society
2-7 augustus 2009,
Albuquerque, New
Mexico, USA
http://www.esa.org/albuquerque/

Dorothee
Hippler

Wie ben je en wat doe je? Het begon voor mij met dat ik
naar Freiburg (vlakbij het mooie Schwarzwald) ging om
geologie of aardwetenschapen te studeren. Het toeval
wilde dat ik aan het eind van mijn studie mijn M.Sc. project
met onderzoekers van de Universiteit Basel in Switzerland
deed. Hierdoor mocht ik 2 maanden naar Bolivia om
veldwerk te doen in een grote kalksteen groeve, waar je
één van de grootste oppervlakten met dinosauriërsporen
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Walcott 2009
An International Conference on
the Cambrian Explosion
3-7 augustus 2009, Banff,
Alberta, Canada
http://basalt.geology.utoronto.ca/facultycaro
n/Walcott2009.htm
The 6th Annual Meeting and
Exhibition of the Asia Oceania
Geosciences Society (AOGS
2009)
11-15 augustus 2009, Singapore
www.asiaoceania.org/aogs2009/index.asp
The 5th International
Symposium on Lithographic
Limestone and Plattenkalk
17-22 augustus 2009, Basel,
Zwitzerland
http://www.geolsoc.ch/events/files/
5th_ISLLP.pdf
Evolution 2009 - A celebration
of the sesqui-centennial of
Charles Darwin's seminal
publication, On the Origin of
Species
2-4 september 2009,
Kearney, Nebraska, USA
http://www.evolution2009.org/
The 13th Congress RCMNS
Earth System Evolution
and the Mediterranean
area from 23Ma to the
present
2-6 september 2009,
Naples, Italy
http://www.geomare.na.cnr.it/
RCMNS.html
The 8th International
Symposium on the
Cretaceous
6-12 sept. 2009,
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ter wereld kunt vinden. Mijn project bestond er uit een palaeoreconstructie te maken van de omgevingscondities waarin de
verschillende dinosauriers in het Krijt leefden. Met hulp van de
sporen kun je natuurlijk ook ecologische of biologische vraagstellingen beantwoorden (b.v. zijn ze kuddedieren geweest, hoe groot
of hoe snel zijn ze geweest). Ik denk dat mijn eerste stap was richting "Palaeobiologie"! Intussen had ik ook af en toe in een
oerwereld- of natuur-historisch museum in Solothurn (CH) gewerkt.
Mijn PhD was eerder geochemisch georiënteerd, maar zonder het
interdisciplinaire pad te verliezen. Ik heb de Ca isotopenratio's in
planktische foraminiferen uit de tropen en de poolgebieden gemeten, om voor deze heel specifieke omgevingen de palaeothermometer te calibreren. Het idee hierachter was dat calcium een
hoofdelement in de schaaltjes van foraminiferen is en dat de isotopenfractionering bij calcietproductie wellicht afhankelijk is van de
zeewater omgevingtemperatuur. De onderzoeksresultaten zou je
dan voor foraminiferen uit sedimentkernen voor palaeoklimaatreconstructies kunnen gebruiken.
Sinds 3.5 jaar zit ik nu op een Post-Doc positie op de Vrije Universiteit in Amsterdam bij de afdeling Sedimentologie en Mariene
Geologie, in samenwerking met onderzoekers aan het NIOZ. Op
Texel, heb ik samen met mijn collega Dr. R. Witbaard een aquacultuur experiment met verschillende Waddenzee en Nordzee
schelpen opgebouwd, met voorkeur voor de twee soorten mosselen (Mytilus edulis) en nordkrompen (Arctica islandica). De
skeletten van schelpen zijn uit calciumcarbonaat opgebouwd en
het bijzondere is, dat ze vaak jaarlijkse tot dagelijkse groeilijnen
laten zien. In mijn project probeer ik deze groeilijnen in de best
mogelijkte resolutie te bemonsteren om daarin verschillende
stabiele isotopensystemen (b.v. zuurstof, calcium, magnesium) en
sporenelementen te analyseren. Vervolgens wordt gekeken of ze
de geochemische signalen van de milieucondities weergeven (b.v. temperatuur, saliniteit, primaire productie) of dat
ze beïnvloed zijn door “vital effects”. De resultaten van dit
soort onderzoek hebben implicaties voor biomineralisatie
processen en de toepassbaarheid van dit soort palaeoproxies.

Timme
Donders

Wie ben je? Mijn naam is Timme Donders en ik werk in
Utrecht bij TNO Bouw & Ondergrond binnen de afdeling
Geobiologie. Ik ben opgeleid (ook in Utrecht) als paleoecoloog en heb zelf voornamelijk fossiel pollen bestudeerd. Dit heb ik vooal toegepast voor de studie naar
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vroegere klimaatsveranderingen, voornamelijk Holoceen maar
ook verder terug in het Tertiar.
Plymouth, UK
http://www2.plymouth.ac.uk/science/
cretaceous/
International Symposium on
the Cretaceous System
12-19 september 2009,
Plymouth, UK
http://www2.plymouth.ac.uk/science/
cretaceous/
The 8th International Carbon
Dioxide Conference
13-19 september 2009,
Jena, Duitsland
www.conventus.de/icdc8/
Southeast Asian Gateway
Evolution
14-17 september 2009,
Londen, UK
http://sage2009.rhul.ac.uk/
The 13th Evolutionary Biology
Meeting 2009
22-25 September, Marseille,
Frankrijk.
http://www.up.univ-mrs.fr/evol-cgr/
The 69th SVP Annual Meeting
23-26 september 2009,
Bristol, UK
http://www.vertpaleo.org/meetings/
2009 GSA Annual Meeting
From Volcanoes to Vineyards:
Living with Dynamic Landscapes
18-21 oktober 2009,
Portland, Oregon, USA
http://www.geosociety.org/meetings/2009/
2009 AGU Fall Meeting
14–18 december 2009, San
Francisco, Californië, USA
http://www.agu.org/meetings/

Wat doe je? Mijn voornaamste werkgebied tijdens mijn promotieproject was Florida, maar ook NO Australië. Daar heb ik vooral
de activiteit van El Niño tijdens het Holoceen bestudeerd. Bij TNO
werk ik voornamelijk in Nederland aan zowel natuurlijke afzettingen als ook archeologische vindplaatsen en zelfs forensisch materiaal.
Wat heb je met de paleobiologie? Paleobiologie is altijd een
hobby geweest, het leukste aspect vind ik de factor tijd en
tijdschalen. De verbeelding die je daarbij nodig moet hebben zorgt
dat je, naast goed observeren creatief, moet kunnen denken.
Verder blijft het natuurlijk ook gewoon spannend om voorbije
tijden te 'herontdekken'
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In de voorbije jaren heeft Frank Wesselingh een deel van zijn kostbare vrije tijd gestopt
in het samenstellen van ons regelmatig onregelmatig verschijnend orgaan, de
Paleobiologica Electronica. Met een naderende promotie werd het vorig jaar tijd voor
Frank om de tekstverwerker even aan de wilgen te hangen. Bedankt voor al je
inspanningen, Frank! Wie is eigenlijk die vriendelijke drijvende kracht achter die
nieuwsbrieven? Cindy Looy gaat voor ons op onderzoek...

Frank Wesselingh
Afgestudeerd: 1993, VU Amsterdam;
Gepromoveerd: februari 2009: Universiteit van Turku, Finland
Credo: Schelpen zijn mooi, vormenrijk en vertegenwoordigen bijna alle milieu's die je kan
bedenken...
Een lunch interview met Frank Wesselingh in de kantine van Naturalis. Frank eet een broodje
kroket met een bekertje melk, ik een krentenbol en een uiensoepje. Wel vreemd. We kennen
elkaar al een tijd maar zoals zo vaak praat je eigenlijk niet over welk pad iemand heeft bewandeld om uit te komen waar ie nou is. Mijn eerste vraag is dan ook "Wat wilde je eigenlijk worden toen je klein was?". Het antwoord was geen brandweerman of piloot, maar een kort maar
krachtig "paleontoloog". Ik schijn met een vroege vogel aan tafel te zitten. Frank blijkt op zijn
vierde begonnen te zijn met verzamelen en nog steeds trouw te zijn aan zijn eerste liefde:
schelpen. Dat dit een overerfbare aandoening is, moge blijken uit bovenstaande foto.
Aan het einde van de lagere schooltijd begon een vroegtijdige loopbaan bij de overheid toen
hij een paar dagen bij de Rijksgeologische Dienst meeliep. Begin middelbare school draaide
hij een dag mee in het Rijksmuseum bij Mineralogie. Een studie Geologie leek onvermijdelijk.
Franks keuze viel in het begin op Utrecht, waar de omslag werd gemaakt van verzamelen naar
begrijpen. Sediment en context waarin men de fauna's vindt, blijkt namelijk erg leuk omdat je
daarmee patronen kan zien in ruimte en tijd. Eén van zijn mooiste ervaringen tot nu toe deed
hij toen op in het Spaanse Tarbernas en Sorbas bekken. "Daar sta je dan als twintigjarige op
een bodem diepe zeeklei en kijk je op naar 1500 m hoge rifcomplexen."
Bij toeval liep Frank tegen zijn promotieonderzoek aan. Toen promovenda Carina Hoorn met
fossiele schelpjes uit Colombia aankwam bij Naturalis, werd ze doorgestuurd naar die student
bij Bert Boekschoten aan de VU. Die hield wel van schelpjes. Het bijzondere aan deze schelpen
was dat ze eruitzagen alsof ze gisteren nog hadden geleefd. De opperhuid zat er nog aan, zelfs
de kleurpatronen waren nog steeds zichtbaar. Daarnaast betrof het ook nog een totaal endemische fauna, vergelijkbaar met die van de Kaspische Zee. De schelpjes waren afkomstig van
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een lang levend meercomplex, ongeveer twee keer de grootte van
Frankrijk, dat bestaan heeft van grofweg 24 tot 11 miljoen jaar
geleden. Dat bezoekje van de onderzoekster aan Leiden resulteerde in veldwerk met Carina in het Colombiaanse Amazonegebied.
Het langlevende meer bleek een geweldig mooi modelsysteem
voor de studie naar evolutie en ontwikkeling van diversiteit te zijn.
Vanaf 1996 is het onderzoek aan dit merencomplex met een geïntegreerd team voortgezet aan de Universiteit van Turku, Finland.
Drie jaar geleden is een groot deel van dit onderzoek gepubliceerd
en 21 februari jongsleden werd de kroon op dit werk gezet met een
promotie in Finland. Die foto met hem plus champagneglas van na
de promotie moest ik maar niet gebruiken. "Een schelpje is toch
veel leuker."

Typhis pungens, een kleine roofslak uit het Mioceen van Miste bij
Winterswijk. Deze schitterend geconserveerde slakjes geven een
blik in een subtropische Noordzee,
zo'n 16 miljoen jaar geleden.

Door de jaren heen is Frank zijn Nederlandse expertise uitgebreid
naar het Plioceen en Kwartair van het Noordzeebekken. Onderzoeksmateriaal afkomstig uit boringen genomen na de overstromingsramp van 1953 bleken eveneens goed geschikt voor zijn
onderzoek. Voorlopig blijkt daaruit dat er een fauna omslag in de
Noordzee is geweest in het Plioceen. Eerst verdwenen endemische
en warm gematigde soorten, zo rond de overgang van Vroeg naar
Laat Plioceen. Met de eerste zware ijstijden op de PlioceenKwartair grens voltrok zich nog een massaal uitsterven en namen
gematigde soorten, waaronder nazaten van Pacifische immigranten, het faunabeeld over. Frank legt uit dat veel van onze
Noord Atlantische schelpensoorten een Pacifische oorsprong hebben. Deze zijn geologisch vrij recentelijk, namelijk 4 miljoen jaar
geleden pas via de Beringstraat in het Atlantisch gebied terecht
gekomen. De ons welbekende mossels en nonnetjes zijn dus gewoon nazaten van Pacifische immigranten.
In Naturalis zit Frank goed op zijn plek. In Leiden zijn er de
Indonesische collecties, de Martin collectie, 2000 type monsters.
Schelpen genoeg voor de komende 25 jaar. Het onderzoek in ZuidAmerika is hij momenteel aan het afronden. Hij gaat zich meer op
Indonesië richten. De belangrijke vraag is wanneer en onder wat
voor omstandigheden het centrum van tropische mariene diversiteit is ontstaan. In verschillende projecten werkt Frank samen met
met amateurs. In Nederland zijn er tientallen amateurs die bijna
op professioneel nivo opereren. Na zijn proefschrift staat het
volgende grote project al weer op stapel: een fossiele schelpengids
van de Nederlandse stranden. Toch weer plusminus 700 soorten...
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Advances in Triassic Paleobiology
A symposium at Museum Freriks, Winterswijk and excursion to the Winterswijk quarry
22 September 2008

Een verslag van Dennis Voeten

Het werd 22 september weer duidelijk dat de Winterswijkse
Muschelkalk internationaal een unieke positie bekleedt. Op voorstel van prof. Bert Boekschoten heeft de Paleobiologische Kring
van het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig
Genootschap het eerste symposium gewijd aan onderzoek van de
Trias-levenswereld op Nederlandse bodem georganiseerd. De
fossielen uit de Steengroeve behoren niet alleen tot de oudsten
bekend uit de Muschelkalktijd, maar tevens tot de best bewaarde.
Het onderzoek in de Winterswijkse Muschelkalk is daarom dan ook
van internationaal belang. Het gunt ons niet alleen een blik op de
locale Muschelkalkfauna, maar kan in vergelijk met ontsluitingen
in Europa, Azië en Noord-Amerika ook onze inzichten in bijvoorbeeld evolutionaire principes of de oorsprong van Mesozoïsche
diergroepen vergroten.
Na een woord van welkom door Jan van Dam was het woord aan
prof. Martin Sander van de Universität Bonn. In zijn presentatie
“Terrestrial reptile tracks and marine reptile body fossils: How did
they come together?” werd een algemene inleiding gegeven over
de positie van Winterswijk in het internationale Muschelkalk
onderzoek. Ook hier kwam weer de unieke status van de Winterswijkse Muschelkalk vondsten naar voren, die deels terug te voeren
is op de uitzonderlijk goede, driedimensionale preservatie van
fossielen. Naast fossiele botten zijn bepaalde lagen in de groeve
namelijk bijzonder rijk aan pootafdrukken van reptielen die als
aaseters langs de toenmalige vloedlijn leefde. Het merkwaardige is
echter dat er tot nu toe alleen skeletresten van in zee levende
reptielen zijn geïdentificeerd, terwijl de duizenden loopsporen
door landlevende reptielen zijn nagelaten. Dergelijke ogenschijnlijke tegenstrijdigheden bieden voor de toekomst zeker nog voer
tot zoeken en nadenken.
De tweede voordracht werd verzorgd door dr. Nicole Klein,
eveneens verbonden aan de Universität Bonn. Pachypleurosauriërs vormen een familie van kleine zeebewonende reptielen die
onder andere bekend zijn uit China, de Alpen, en Polen. In
Winterswijk zijn 2 genera van pachypleurosauriërs aangetoond;
Anarosaurus en Dactylosaurus. Omdat reptielenbotten meestal
geïsoleerd gevonden worden in de Muschelkalk zijn individuele
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soorten beschreven en herkend aan de hand van de schedel. In het
geval van de Winterswijkse Muschelkalk is hiernaast ook een
speciale rol weggelegd voor de humeri (oftewel de opperarmbeenderen). In de presentatie werd duidelijk dat de morfologie van
pachypleurosaurus humeri de aanleiding vormde om naast Anarosaurus ook de aanwezigheid van Dactylosaurus te vermoeden in
Winterswijk, hoewel schedels hier in eerste instantie nog geen
aanleiding toe geven. Deze onderzoeksresultaten suggereren dat
er meer informatie uit individuele botten te halen is dan tot nu toe
aangenomen werd. Verder werd geïllustreerd dat vondsten uit de
Winterswijkse Steengroeve een potentiële sleutelrol hebben in de
reconstructie van de onderlinge verbanden tussen verschillende
soorten pachypleursauriërs.
Dr. Paul Albers vervolgde de berichtgeving over Nederlandse
Triasreptielen met zijn presentatie “Research on Saurosphargis:
past, present and future”. Saurosphargis is ruim een eeuw geleden
al beschreven, maar veel voor dit genus belangrijke museumstukken zijn samen met meer klassiek paleontologisch Muschelkalk materiaal in de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan.
Saurosphargis is één van de merkwaardigste reptielen die in de
(Onder-)Muschelkalk aangetroffen wordt. De wervels met
opvallend lange uitsteeksels, en ribben met een “flapje” waarop
zich oorspronkelijk een huidstekel bevond zijn bekend uit Polen en
worden hiernaast ook vrij regelmatig in de Winterswijkse
Steengroeve gevonden. Naast het overzicht van verricht werk
lichtte Paul ook een tipje van de sluier op met betrekking tot de
voortgang van zijn eigen Saurosphargis onderzoek waarin hij in
Winterswijk en het buitenland op zoek gaat naar bekend en
onbekend Saurosphargis materiaal ten einde de reconstructie te
kunnen voltooien. Het belangrijkste deel van het skelet, de
schedel, ontbreekt helaas nog steeds. Fossielenverzamelaars in de
Winterswijkse Steengroeve lijken vooralsnog de beste kans op een
dergelijke schedel te maken dus het is goed mogelijk dat in de
komende jaren meer bekend wordt over de mysterieuze
Saurosphargis.
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In de presentatie van de Winterswijker Henk Oosterink passeerden
een groot aantal ongewerveldenfossielen uit de Steengroeve de
revue. Naast de vrij algemene bivalvengenera Myophoria en Lingula, en de graafgangen Rhizocorallium kwamen ook zeldzamere
vondsten uit de Winterswijkse Muschelkalk ter sprake. Momenteel
loopt er een onderzoek naar enkele fossiele kreeften en een
degenkrab die in de afgelopen jaren zijn aangetroffen zijn in de
Steengroeve, waarvan binnenkort de eerst resultaten worden
verwacht. Een andere tot de verbeelding sprekende vondst is die
van een geïsoleerde insectenvleugel. Hiernaast werd kort
aandacht besteed aan de afzettingen uit het Rhaetien (het laatste
tijdvak van het Trias), die momenteel in de noordoostelijke hoek
van groeve 2 dagzomen. Tot slot wijdde Henk nog enkele woorden
aan het verschijnsel van de parallelle lijnen die soms op de
kalklaminaten in de Muschelkalk worden aangetroffen. Sets van 4
of minder lijnen werden vaak als reptielenzwemspoor geïnterpreteerd, maar met name de afdrukken van meer dan 4 lijnen
lijken volgens de nieuwste ideeën aan bodemlevende vissen toe te
behoren. Volgens deze interpretatie raakte een vis met de
verstevigde vinstralen, die bijvoorbeeld als tastorgaan gediend
kunnen hebben, de bodem tijdens het zwemmen, en liet daarbij de
licht golvende parallelle lijnen achter.

500 µm
Detailopname van slijpplaat met
dwarsdoorsnede Nothosaurusbot
onder gepolariseerd licht en
kwartlambda plaatje. bovenaan is
de bothuid zichtbaar, onderaan de
mergholte

Na de lunch liet Duitse studente Anna Krahl de eerste resultaten
zien van haar histologisch afstudeeronderzoek naar de humeri
(opperarmbenen) en femora (dijbenen) van Nothosaurus dat ze
onder begeleiding van prof. Sander en dr. Klein uitvoert aan de
Universität Bonn. De Winterswijkse Nothosaurus was een zeelevend reptiel dat verwant was aan de pachypleurosauriërs. Het
materiaal waar Anna aan werkt komt uit het Boven-Muschelkalk
van Duitsland, en is dus enkele miljoenen jaren jonger dan de
fossielen uit de Winterswijkse Steengroeve. De Nothosaurus
botten in haar onderzoek omvatten 3 grootteklassen; klein,
midden en groot. Nagenoeg alle Nothosaurus botten die bekend
zijn uit de (iets oudere) lagen in de Winterswijkse Steengroeve
zouden in haar categorie “klein” vallen. De opbouw van Nothosaurus femora blijkt qua botstructuur het patroon te vertonen dat
we kunnen verwachten aan de hand van onze kennis over huidige
reptielen. Zo vertonen de botten een jaarringsgewijze aangroei.
De humeri uit de midden en grootste fractie zijn veel holler dan dat
Anna had verwacht, dit interpreteert ze voorlopig als een specifieke aanpassing die verband houdt met de manier van voortbeweging van het dier. Als dit signaal consistent is dan kan het het
inzicht in verschillende levensstijlen van Nothosaurus-soorten die
samen in Boven-Muschelkalk afzettingen gevonden worden vergroten. Een erg interessant onderzoek waar we zeker meer van
gaan horen!
Hierna sprak ik zelf over mijn werk bij prof. Sander en dr. Klein in
Bonn. De onderzoeksvraag was: Hoeveel verschillende Nothosaurus-soorten komen er voor in de Onder-Muschelkalk van
Winterswijk? Nothosaurus-soorten worden beschreven en geïdentificeerd aan de hand van de schedel, maar het probleem is dat
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schedels uit de Steengroeve relatief zeldzaam zijn in vergelijking
met andere botten uit het lichaam. Ik heb een statistische analyse
uitgevoerd aan individuele Nothosaurus-botten in publieke en
privécollecties ten einde verschillende grootteklassen te kunnen
onderscheiden. De overgrote meerderheid van het onderzochte
materiaal komt uit de lagen “tussen de twee rode banden” die zich
onderin de stratigrafie van de groeve bevinden, omdat met name
deze lagen veelvuldig worden doorzocht op open dagen in de
Steengroeve. Naast de grootteklassen van de twee bekende
Nothosaurus-soorten uit Winterswijk (N. winterswijkensis en N.
marchicus van beide ongeveer één meter in lichaamslengte) blijkt
vijf procent van de botten toe te behoren aan een grotere
Nothosaurus met een lichaamslengte van anderhalve meter of
meer. Eén rib uit de loodglanslaag, hoger in de stratigrafie, lijkt
zelfs toe te behoren aan een Nothosaurus die ongeveer twee en
een halve meter lang was! Daar een schedel uit deze groottefracties nog niet gevonden is blijft het moeilijk vast te stellen of het
om een bekende soort gaat of dat het een nieuwe soort betreft. Uit
de morfologische vergelijking van drie relatief grote onderkaken
uit de Steengroeve kwam ook naar voren dat er al in de
Winterswijkse Onder-Muschelkalk een voedselspecialisatie van
verschillende soorten binnen het genus Nothosaurus optrad,
hetgeen tot uiting komt in de verhoudingen van de snuit.
De twee laatste presentaties gaven een inkijk in het Nederlandse
onderzoek naar het einde van het Trias. Deze grens markeert één
van de vijf grootste massa-extincties die het leven op aarde
getroffen heeft, hoewel er nog geen eenduidige oorzaak voor
aangewezen kan worden. Nina Bonis van de Universiteit Utrecht
heeft aan de hand van pollen assemblages het Boven-Trias en het
Onder-Jura van Engeland en Oostenrijk gekeken naar veranderingen in vegetatie over deze grens heen. In haar presentatie
liet ze zien in welke verhoudingen pollen van met name naaldbomen en sporen van varens over de Engelse en Oostenrijkse
secties aangetroffen werden. Omdat vegetatietypen indicatief zijn
voor specifieke klimaatparameters konden veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid tijdens de overgang van de Triastijd
naar de Juratijd worden geïdentificeerd. Door de vegetatieveranderingen op de twee locaties met elkaar te vergelijken kon tevens
informatie afgeleid worden over de klimaatgradiënt tussen het
huidige Engeland en Oostenrijk rond de Trias-Jura grens.
Micha Ruhl, ook verbonden aan de Universiteit Utrecht, onderzocht
veranderingen in de concentraties van verschillende koolstof-
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isotopen in sedimenten die zijn afgezet tijdens de overgang van
het Trias naar het Jura, eveneens op locaties in Engeland en
Oostenrijk. De afzettingen laten overeenkomstige fluctuaties zien
in de concentratie plantenresten en in de isotopenverhouding van
de koolstof in dit materiaal door de tijd heen. Deze pieken zijn al
eens gebruikt om meerdere geologische secties met elkaar te
kunnen correleren, al is nog niet precies duidelijk wat hun directe
oorsprong was. Er zijn verscheidene factoren die dergelijke
signalen kunnen produceren die op dit moment nog niet uitgesloten kunnen worden. Het koolstofsignaal kan wel gebruikt worden om deze overgang op andere locaties te vinden. Verder doen
analyses vermoeden dat de sedimentsamenstelling in deze secties
fluctueert als gevolg van astronomische processen. Omdat deze
vrij nauwkeurig bekend zijn kan deze ontdekking mogelijk het
inzicht in de timing van de massaextinctie verdiepen.
Natuurlijk begint alle paleobiologie met waarnemen en vinden.
Vandaar dat veel aanwezigen de kans grepen om na de presentaties de Winterswijkse Steengroeve te bezoeken. Prof. Sander en
Henk Oosterink gaven een rondleiding door de groeve en men ging
driftig op zoek naar fossielen. Met deze veldervaring eindigde het
internationale symposium. De uitstekende krachten in Winterswijk
alsmede een keur van geleerden tilden het symposium tot een
hoog niveau, hetgeen ook terug te voeren op de goede organisatie.
Freriks, een brandpunt van liefde en kennis voor een bijzondere
wetenschap: de paleobiologie.
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Ice Ages through Time
symposium in samenwerking met de Palynologische Kring
3 november 2008

Een verslag van Ivo Duijnstee

In de huidige interglaciale dagen van snelle antropogene opwarming van onze atmosfeer,
zouden we bijna vergeten dat we al miljoenen jaren op Aarde onder 'Ice House' condities
leven. Het leek de Kring dan ook een goed idee om even stil te staan bij het toch tamelijk
ongebruikelijke karakter van deze uitzonderlijk koude Aardse episodes. Dit onderwerp paste
ook prima past bij onze palynologische zusterkring binnen het KNGMG. Voor het eerst hebben
beide kringen de krachten gebundeld in de organisatie van dit symposium. De keynote
address (om maar een goede Nederlandse term te gebruiken) vond plaats in het kader van
de Utrechtse Umbgrove lezingencyclus. Tijdens dit symposium praatte een keur aan sprekers
ons bij over oude en recentere ijstijden, en de toekomst van de huidige. Een deel van de
thematiek in het onderzoek rondom ijstijden richt zich op de respons van de biosfeer op zulke
ongewoon koude omstandigheden en de daarmee gepaard gaande klimaatsveranderingen.
Na een kort welkomstwoord van onze voorzitter Jan van Dam, kondigde Hanneke Bos,
voorzitter van de Palynologische Kring en spreekstalmeester van dienst, Prof. Dr. Jan Smit
(VU Amsterdam) aan als eerste ijstijdspreker. Als prominent deskundige op het gebied van
wereldwijde paleomilieurampen, gaf Jan een overzicht van alle bekende periodes met
ijskastcondities in de geschiedenis van onze planeet, getiteld: "From Snowball Earth to our
own Ice Ages: Regular recurring events or all unique?"
Smit verteld over mariene afzettingen uit oude koude tijden, o.a. de Sturtian en Marinoan
glaciaties (tussen 720 en 630 miljoen jaar geleden). In afzettingen van deze ouderdom is een
opvallende opeenvolging is te zien: sediment met dropstones, gevolgd door een laag
diamictiet (sporen die duiden op glaciatie), afgetopt met zogenaamde cap-dolomites erop
wijzend dat er iets grondig mis gaat in de carbonaathuishouding van het oceaanwater. Het
schokkende van deze ijstijdverklikkers is dat ze zijn afgezet op extreem lage paleobreedte:
nabij de evenaar. Tenzij de stand van de Aardse rotatie-as bijna 90º is gekanteld (hetgeen
zeer onwaarschijnlijk is), moet dit betekenen dat oceanen van pool tot evenaar bijna geheel
bedekt zijn geweest met ijs. Joe Kirschvink van Caltech in Pasadena doopte in de jaren 90
deze totaal bevroren toestand Snowball Earth.
Als we sedimentaire gesteenten gevormd rond vervlogen sneeuwbaltijden nader
beschouwen, valt een aantal kenmerken op. Er zijn grote fluctuaties in de verhoudingen van
stabiele koolstofisotopen wijzend op grote veranderingen in de koolstofcyclus, met een
gigantische dip in δ13C vóór de glaciale afzettingen. Bovendien kennen de lagen bovenop de
glaciale deposities piekwaarden in het zeldzame metaal iridium. Voor Smit is een wereldwijd
iridiumrijk laagje een vertrouwd gezicht. In dit geval moet de hoge iridiumconcentratie echter
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niet geassocieerd worden met de inslag van een gigantische asteroide, maar deze is
waarschijnlijk het gevolg is van 12 miljoen jaar durende accumulatie in het alom tegenwoordige tropische oceaanijs, welke bij het ontdooien van de sneeuwbal in één keer vrijkomt
en neerslaat.
Als mogelijke oorzaak voor het ontstaan van de uit de hand gelopen vrieskist wordt het
opbreken van supercontinent Rodinia genoemd. Dit ging gepaard met zo'n sterke CO2
consumptie dat onze atmosfeer het haast zonder dit effectieve broeikasgas moest stellen.
Richting evenaar groeiende ijskappen waren het gevolg. Als dan de ijsmassa's 30º noorderen zuiderbreedte bereiken, zorgt de ijs-albedo terugkoppeling ervoor dat het ijs in een
geologische oogwenk doorgroeit tot de equator. Door het dikke ijspakket stopt goeddeels de
consumptie van CO2 door verwerende gesteenten, terwijl doorpruttelende vulkanen het gas
blijven uitbraken. Pas als de aldus opgebouwde extreme broeikassituatie sterk genoeg is om
de zonnestraal-reflecterende potentie van de stijfbevroren planeet te compenseren, komt de
temperatuur weer boven het vriespunt. De nu in omgekeerde richting draaiende ijs-albedo
terugkoppeling zorgt ervoor dat het ijs als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dat is het moment
dat de cap-dolomites worden afgezet vol acritarchen, die wijzen op een planktonexplosie. Na
de laatste Snowball Earth werd de terugkeer van ijsvrije oceanen uitbundig gevierd met een
uitbarsting van veelcellig leven. Latere ijstijden, zoals in het Hirnantien, Gondwana en
Kwartair glaciaties vertellen ieder hun eigen complexe verhaal van oorzaken en gevolgen. Eén
ding lijken ze gemeen te hebben: er is altijd een daling in atmosferisch CO2 nodig om ze op te
starten.
De volgende spreker, Dr. Thijs Vandenbroucke van UGent, neemt ons mee naar het
Ordovicium, naar de dagen dat de eerder ontstane hogere taxa in het dierenrijk een
spectaculaire radiatie doormaken op genus en familie niveau. Aan het eind van deze periode,
in het Hirnantien (zo'n 445 miljoen jaar geleden) wordt dit biodiversiteitsfeest ruw
onderbroken door een kortdurende Ice House wereld, die middenin een Greenhouse periode
lijkt te liggen. Bij nadere beschouwing blijken de koude intervallen in het Ordovicium complex
van opbouw met meerdere glaciale episodes, verdeeld over twee fases, gescheiden door een
forse deglaciatie. Het onderzoek naar oorzaak en verloop van deze koude periodes heeft
vooralsnog een nogal regionaal karakter waardoor het moeilijk is tot geïntegreerde
wereldwijd scenario's te komen. De weinige Global Climate Models die deze episode thans
pogen na te bootsen, dienen nog gevalideerd te worden om ze op waarde te kunnen schatten.
Vandenbroucke werkt aan de data waarmee dit kan. In hoge stratigrafische resolutie brengt
hij de paleoposities van biotopen van graptolieten en chitinozoa in kaart, en combineert dat
met het specifieke paleomilieu die ze vertegenwoordigen.
Na Vandenbroucke is het de beurt aan Prof. Dr. Henry Hooghiemstra van de UVA om ons een
pollen- en sporenrecord te tonen van duizelingwekkende omvang. Deze bestaat uit 2100
palynoassociaties uit een 586 m lange boorkern uit het Colombiaanse Bogota Basin. De record
laat in hoge resolutie vegetatieveranderingen zien in een periode van 3.000.000 tot 28.000
jaar geleden. Bovenop variatie als gevolg van een veranderende hoogteligging (er vindt uplift
plaats van zo'n 1500 m), is in het ritme van de Pleistocene interglacialen en glacialen de op- en
neergang van de boomgrens duidelijk zichtbaar. Verder zien we in dit palynologisch archief de
pollen van boomsoorten die via de gevormde landengte van Panama uit Noord Amerika
komen afzakken, zoals eiken- en elzensoorten. De arboreale elementen in de dataset geven
een beeld van temperatuursveranderingen en het aandeel aan Alnuspollen geeft een beeld
van de precipitatie. Bij gedetailleerde paleomilieureconstructies aan de hand van deze
ongewoon lange record doet zich echter het probleem voor van non-analoge vegetaties.
Welhaast een luxe-probleem dat het hoofd geboden wordt door biomisatie: plantensoorten
worden hierbij ondergebracht in plant-functionele groepen. Zo ontstaat er een taxononafhankelijke record die temperatuur- en neerslagvariaties over langere tijdsschalen laat
zien.
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Dr. Roderik van de Wal, de ijs- en klimaatsmodelleur van het Utrechtse IMAU legt nog eens en
detail uit hoe in de afgelopen paar miljoen jaar ons klimaat aan het handje loopt van de
Milankovitch cycli: variaties in de schuinheid van de Aardse rotatie-as, de tolbeweging die de
aardas maakt en de vorm van de baan die we beschrijven als we om de zon draaien. Hierdoor
varieert de hoeveelheid zonnestraling die we op verschillende locaties, op verschillende
momenten ontvangen. Al zijn de variaties in de hoeveelheid ontvangen zonnestraling in
absolute zin gering, de klimatologische gevolgen zijn het beslist niet. Van de Wal heeft zich
laten overhalen te speculeren over de komst van de volgende glaciaal in ons huidige Ice
House. Voor deze gelegenheid draait hij aan de knoppen van zijn klimaatsmodellen, en stemt
zo af op de huidige mate van vulkanische activiteit, continent- en klimaatsconfiguraties,
toekomstige concentraties van broeikasgassen, onze stand in de Milankovitch cycli, en
verwerkt groei en krimp van ijskappen. Los van alle andere factoren gaat het dankzij onze
effectieve mobilisatie van atmosferisch CO2 in ieder geval 10.000 jaar duren voor we
überhaupt een ijstijd in kunnen glijden. Mochten we toch op korte termijn van de versterkte
broeikasconditie af komen, zodat we onze antropogene crisis in de koolstofcyclus kunnen
negeren, dan laten zijn modellen zien dat, ofschoon het geleidelijk kouder wordt, echte
glaciale toestanden nog 20.000-60.000 jaar op zich laten wachten. Geen reden om de
rayonhoofden van de Friesche Elf Steden bijeen te roepen.
Tijdens een korte paneldiscussie onder leiding van Prof. Dr. Peter Westbroek (emeritus
hoogleraar uit Leiden) kon het publiek de strijd aanbinden met de sprekers. Helaas bleek
hiervoor weinig tijd, aangezien de aanvang van de laatste lezing vast lag omdat het tevens
een Umbgrove lezing betrof.
Dr. Bill DiMichele (spreek uit: DieMaaikel), curator paleozoische planten van het National
Museum of Natural History (Smithsonian Institution, Washington D.C.), besloot het
alcoholvrije deel van het symposium met een lezing over botanische aspecten van de laat
Paleozoische ijstijd. Het zuiden van supercontinent Pangea ligt in die tijd verborgen onder één
of meerdere ijskappen van gigantische omvang. Veel details van deze koude periode moeten
we tot DiMichele's spijt node ontberen. De ijstijd is "long, complex, and elusive". Duidelijk is
dat er drie glaciale intervals te onderscheiden zijn: Devoon-Mississippien, MississippienPennsylvaan en Pennsylvaan-Onder Perm. Wederom zien we geslonken atmosferische CO2
gehaltes tijdens glacialen en hogere concentraties tijdens interglacialen. In deze perioden
vinden de beroemde omvangrijke koolafzettingen plaats. Dit gebeurt niet continu, maar in
hoog-frequente cycli (iedere 400.000 jaar) van afwisselend kool- en carbonaatdepositie als
gevolg van zeespiegel fluctuaties. Het voorkomen van zulke zogenaamde cyclothems is
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volgens DiMichele het gevolg van variaties in de omvang van de landijsmassa's die naast de
zeespiegel ook de neerslagpatronen in de tropen sterk beïnvloeden. Zo kennen ijsrijke
perioden een nauwe range waarbinnen de InterTropical Convergence Zone kwispelt, leidend
tot bijna permanent natte condities in de tropen op het noord-amerikaanse
pannenkoekvlakke kraton. Ideale omstandigheden voor wolfsklauwmoerassen en de
accumulatie van dikke veenpakketten. Als de ijskappen smelten, stijgt de zeespiegel
waardoor het oosten van tropisch Noord-Amerika grotendeels verdrinkt en er mariene
carbonaten worden afgezet. Als de ijskappen weer aangroeien begint het continent weer
droog te vallen, zoals te zien is aan het opduiken van terrestrische bodems in de
cyclothemsequentie. Daarna gaat de precipitatie weer toe nemen en begint het spel van voren
af aan. Keer op keer keert precies dezelfde vegetatie terug. Deze cyclus herhaalt zich vele
malen, tot op een goede dag, op de grens van het Midden en Boven Pennsylvaan, in de gehele
tropische wereld met uitzondering van China, de terugkerende vegetatie niet meer bestaat uit
wolfsklauwen, maar plotseling gedomineerd wordt door boomvarens. Exit koolmoerassen.
DiMichele vermoedt dat tijdens een geleidelijke verandering van het paleomilieu een drempel
is overschreden en de tropische, stabiele climax vegetatie is overgegaan naar een "alternative
stable state" die niet zomaar omkeerbaar blijkt.
Tot slot waarschuwt DiMichele ons om niet op onze lauweren te rusten als we denken
doorgrond te hebben hoe een deel van systeem aarde in het geologisch verleden
gefunctioneerd moet hebben. Hij houdt liever vast aan de woorden van evolutionair bioloog
J.B.S. Haldane: "My own suspicion is that the universe is not only queerer than we suppose,
but queerer than we can suppose." Teneinde enige verbetering te brengen in deze
beperktheid van onze fantasie als beperkende factor bij het ontdekken van de waarheid,
stortte iedereen zich vol enthousiasme op de borrel.
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