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FEESTDAG...
...De dag dat deze Cranium op de mat ploft is voor menigeen een feestdag.

Met de naderende feestdagen denk ik vaak terug aan hoe ik als kind nieuwsgierig was naar al die mooi
versierde pakjes onder de kerstboom; voor wie zouden ze zijn, en wat zou er toch in de grootste zitten? Ik wist
mijn nieuwsgierigheid te bedwingen, wetende dat het moment van uitdelen en uitpakken op Eerste Kerstdag
daarmee lekker spannend bleef.

Deze Cranium is als die kerstboom, met een variatie aan mooi verpakte onderwerpen: een beer, buideldier en
dodo, slurfdragers, reuzenalken en nog een waterbuffel. Gloednieuwe vondsten schitteren op de ene pagina,
terwijl de honderdste een mooie verzameling nog completer maakt. De diverse soorten artikelen van bekende
en nieuwe auteurs nemen je mee op ontdekkingsreis en leren je walviswervels determineren.

Het wegvallen van de bijeenkomsten dit jaar door het Covid19-virus is een groot gemis voor de hele
vereniging. Het bestuur doet zijn best om pleistoceen nieuws te delen en komende jaren weer mooie
programma’s te kunnen bieden. De Craniumredactie heeft weer zijn best gedaan om de leegte een beetje op
te vullen met een bijzonder grote uitgave. Maar dat was niet mogelijk geweest zonder de geweldige bijdragen
van de auteurs en de steun van de leden!

Wij, en ik mag hier namens de gehele redactie spreken, hopen met deze Cranium op een positieve manier bij te
kunnen dragen aan jullie feestdagen, en het gemis van de bijeenkomst wat te verzachten. En het stemt ons
natuurlijk extra feestelijk als het jou ook inspireert om een artikel te schrijven.

Ik ben nu in elk geval zo blij als een kind dat ik deze grote Cranium mag uitdelen, voor jullie om uit te pakken
en te ontdekken wat voor moois er allemaal in zit!

Fijne feestdagen, veel leesplezier, en blijf gezond,

Nike Liscaljet, Hoofdredacteur
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