
O
U
D
&
N
IE
U
W
S

WINTER 2021 C R A N I U M 3 8 - 2 [7]

O
U
D
&
N
IE
U
W
S

AUTEUR
NAAM

WINTER 2021 C R A N I U M 3 8 - 2 [7]

NIEUWE VOORZITTER

OPROEP: #ONTHISDAY

De #onthisday campagne
loopt nog tot en met 16
april 2022. Voor die tĳd
moeten we nog een aantal

leuke posts samenstellen en daar
kunnen we best nog wat hulp bĳ
gebruiken. Wĳ zĳn niet allemaal social
media expert, maar wel WPZ-leden die
graag iets onderzoeken en vertellen
over een pleistoceen zoogdier, een
vondst, Nederlands paleontoloog of
bĳzonder WPZ-lid, of een andere
bĳzondere gebeurtenis die in het brede

kader van de Nederlandse pleistocene
zoogdierpaleontologie past. Ook als je
geen ervaren schrĳver bent, kun je
waardevol bĳdragen, met tekst of
beeld. In een handig online format
maken we alle foto’s en platen
eenvoudig op. Eens per twee weken
komen we op dinsdagavond een uurtje
online samen om de planning door te
nemen, en ook als je de ene week meer
tĳd hebt dan de andere ben je welkom
om aan te schuiven.

Alles wat je nodig hebt is internet en
een passie voor pleistocene zoogdieren.
Ons team helpt je om het verhaal in de
juiste vorm te gieten en van de beste
hashtags te voorzien.

Wil jĳ ons team van gezellige OTD-
vrĳwilligers versterken en op een leuke
manier meer leren over de
ĳstĳdfossielen van Nederland? Zet je
passie voor paleontologie in en meld je
vandaag nog aan bĳ Nike Liscaljet
(nike.liscaljet@gmail.com).

Zaterdagochtend 9 oktober
2021 is met applaus Rob van
den Berg als nieuwe voor-
zitter gekozen tĳdens de

online ALV. Rob is de opvolger van
Dick Mol, die zich jarenlang met volle
overgave heeft ingezet voor de WPZ .
Iets waar wĳ hem zeer dankbaar voor
zĳn! Met Rob als voorzitter heeft de
vereniging wederom een passievolle
paleontoloog aan het roer staan.

Rob van den Berg (1963) studeerde
geologie en zoogdierpaleontologie in
Utrecht en studeerde af op de pleisto-
cene herten van Tegelen. Een baan
vinden in de paleontologie viel hem niet
mee, dus koos Rob voor een carrière in
de IT waar hĳ achtereenvolgens werkte

als ontwikkelaar, consultant en
manager.

In 2002 gooide Rob het roer opnieuw
om en werd hĳ conservator geologie bĳ
het Museon in Den Haag. Daar promo-
veerde hĳ tot Hoofd tentoonstellingen
en educatie, tot hĳ in 2009 directeur
werd van Space Expo in Noordwĳk.
Naast fossielen heeft hĳ namelĳk ook
een passie voor ruimte en ruimtevaart.

Begin dit jaar besloot Rob toch weer
terug te keren naar de natuurlĳke
historie en werd hĳ hoofd collectie-
management bĳ Naturalis, waar hĳ
verantwoordelĳk is voor de collectie
van 42 miljoen planten, dieren, mine-
ralen, stenen en fossielen.

Rob is getrouwd, heeft twee kinderen
en woont in de bosrĳke omgeving van
Leersum. Vanaf komend jaar lezen
jullie meer van hem in de columns die
hĳ zal gaan schrĳven voor Cranium.


