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EINDE TIJDPERK PENNINGMEESTER
Ik, Nike Liscaljet, meldde mij in 2008 aan bij het bestuur. De overdracht destijds bestond voornamelijk uit heel veel map-

pen financiële administratie, bankafschriften met krabbels, ledenlijsten met losse aantekeningen over betalingen en adreswij-
zigingen. Niets ten nadele van mijn voorganger Wilrie, maar het was tijd voor modernisering.

CONTRIBUTIEVERHOGING
Op de ALV van 30 maart 2019 is ingestemd met het bestuurs-

voorstel om de contributie voor leden en abonnees per 2020 te 
verhogen van 25 naar 30 euro per jaar. De contributie voor gezins- 
leden blijft 10 euro per jaar. Deze verhoging is nodig om in de 
stijgende kosten voor Cranium te kunnen blijven voorzien. Het is 
de eerste contributieverhoging sinds 2005.

Op 8 maart 2019 nam Thijs van 
Kolfschoten officieel afscheid als 
hoogleraar Paleozoölogie en Bio-
stratigrafie van het Kwartair aan de 
Faculteit der Archeologie in Leiden. 
De medeoprichter van de WPZ is sinds 
1992 aangesteld bij de Universiteit 
Leiden, waar hij het vakgebied ar-
cheozoölogie (m.n. kleine zoogdieren) 
heeft geïntroduceerd. Ter ere van zijn 
afscheid werd een tweedaags sympo-
sium georganiseerd waar voormalig 
studenten en collega’s voordrachten 
gaven over hun huidige onderzoek 
met de meest uiteenlopende onderwer-
pen; van isotopenonderzoek naar de 
Siberische eenhoorn (lees verder op p. 
32), opgebaggerde fossielen uit Java en 
spannend nieuw onderzoek uit China.

Thijs’ officiële laatste voordracht 
vond plaats in de mooiste zaal van het 
academiegebouw: het klein auditorium. 
Voor een volle zaal familie, vrienden, 
collega’s en geïnteresseerden vertelde 
Thijs een uur lang wat hem al die tijd 
gedreven heeft als wetenschapper. Het 
volgen van passie, samenwerken over 
de hele wereld, en vooral het delen 
van zijn fascinatie voor fossielen met 
mensen buiten zijn vakgebied zijn voor 
hem de grootste drijfveren.

Aan de hand van enkele hoogtepunten 
binnen zijn wetenschappelijke carrière 
kwamen al deze aspecten aan bod. Een 
bot van een sabeltandkat met sporen van 
Homo heidelbergensis uit Schöningen, 
Amerikaanse muizenkiezen in Brielle, 

en het belang van beenmerg voor onze 
voorouders; “door het dode te herken-
nen, wordt het weer levend”. Ook uitte 
hij zijn zorgen over de toekomst van 
wetenschap en de gevolgen van open-ac-
cess publiceren voor wetenschappers.

Hoewel Thijs nu zijn pensioensge-
rechtigde leeftijd heeft bereikt, is dit 
geen echt afscheid. Zijn vakgebied 
wordt in vertrouwde handen achterge-
laten op de Universiteit Leiden en hij 
zet zijn passie voort als hoogleraar Pa-
leozoölogie en Biostratigrafie van het 
Kwartair, maar ook als gastprofessor 
aan de universiteit van Shandong.

Op onze website is de hele voordacht 
van Thijs te downloaden als PDF. 
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AFSCHEID PROF. THIJS VAN KOLFSCHOTEN

Het eerste jaar was een puzzel van 
honderden stukjes die niet altijd aan 
elkaar leken te passen. Er werd een 
digitale boekhouding en ledenadmini- 
stratie opgezet, die vandaag de dag nog 
steeds wordt gebruikt. Uiteindelijk zijn 
dat eerste jaar alle achterstallige contri-
buties weggewerkt en leden die allang 
verdwenen waren uitgeschreven. De 
balans groeide dat jaar met ruim 60%!

In tien jaar heb ik ruim 250 nieuwe 
leden verwelkomd, en om hun geld 
geleurd. Ik heb 18 bestuursleden zien 
komen en gaan, en van ieder van hen 
heb ik geleerd. Mijn takenpakket groei-
de, omdat ik heel veel dingen leuk vind 
om te realiseren en graag help met de 
organisatie van o.a. excursies en evene-
menten, en subsidieaanvragen, tentoon-
stellingen, publicaties, de website, social 
media, merchandise, beurzen... Maar 
ook omdat ik een sterke verantwoorde-
lijkheid voel voor het reilen en zeilen 
van de vereniging. Zo ben ik drie keer 
ingesprongen als secretaris en voegde ik 
mij al snel bij de Craniumredactie.

Ik heb bijna geen bijeenkomst 
gemist, er diverse helpen organiseren 
en een aantal mooie en supergezellige 
excursies mogen (mee)maken. Een an-
der hoogtepunt dat ik nooit zal vergeten 
is de tentoonstelling ‘Kijk wat ik ge-
vonden heb!’ in 2013, met bijna 19000 
bezoekers. En vooral de bottenberg die 
voor bizarre rijen zorgde. Ik had die 
dag niet eens tijd om te eten, drinken of 
plassen!

Zo heb ik duizenden uren aan de 
WPZ gespendeerd, mooie en bijzonde-
re collecties mogen zien, en lief en leed 
gedeeld met leden die ik nog nooit had 
ontmoet, of waar ik zelfs nog nooit van 
had gehoord. Onwijs bedankt allemaal!


