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ALS EEN GEKOOID DIER...
...zitten we al geruime tijd in een lockdown. Nederland mag (hoewel beperkt) gelukkig nog buitenshuis komen 
om van het voorjaar te genieten, maar over de grens is dat op veel plekken wel anders. Toch is ook de toegang 
tot de natuur beperkt, met afgesloten parkeerplaatsen bij onze favoriete vindplaatsen als grootst merkbaar 
gevolg. Op onze Facebookgroep lees je niet anders. Een enkeling komt nog op het strand om nieuwe fossielen 
te vinden, maar de meesten zijn de eigen collectie maar weer eens ingedoken, op zoek naar verfrissende 
inzichten, het doen van nieuwe determinaties of gewoon voor onderhoud en het opleuken van de vitrinekast.

De eerste bijeenkomst van dit jaar kon niet doorgaan, waarmee ook de ALV is uitgesteld, en ook de 
bijeenkomst in juni op Texel, waar zovelen naar uitkijken, staat op losse schroeven. Om nog maar te zwijgen 
over de derde en vierde bijeenkomst van dit jaar. Zo is ook het WPZ-bestuur in een soort lockdown van hun 
eigen functioneren gekomen. Gelukkig kunnen wij onze liefde voor pleistocene zoogdieren ook zonder fysiek 
contact en uitjes goed met elkaar blijven delen. De redactie was al gewend om op afstand te werken en 
onderhoudt interessante communicatie met elkaar en de auteurs, ook over de grens. Tenminste één ding dat 
“normaal” doordraait.

Hier is dus weer een superdikke Cranium, gevuld met uiteenlopende artikelen over nieuwe aanwinsten voor 
musea (die we nu tenminste in druk kunnen bewonderen), topvondsten van voor de Covid19-crisis, interessante 
wetenschappelijke artikelen uit Spanje, België en het Noordzeegebied, en een stukje prehistorie van onze eigen 
vereniging. En zoals gebruikelijk sluiten we af met een paar boekentips, die nu misschien nog waardevoller zijn.

De redactie hoopt hiermee verlichting en verrijking te bieden tijdens de barre lockdownperiode.

Veel leesplezier,

Nike Liscaljet, Hoofdredacteur
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