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1982-1987: 5 jaar

Werkgroep Pleistocene Zoogdieren

De leakties op dit vooistel waien zeei positief. Tijdens de bijeenJtomst in Rhenen, op

11 apiil 1982, is besloten officieel een oiganisatie op te lichten die zou tiachten boven-

genoemde doelstellingen te veuoezenlijken
.

De oiganisatie zou vooilopig de naam "UenJ<gioep
Pleistocene Zoogdieien" (U.P.Z.) diagen.

het enthousiasme van de leden heeft ei toe geleid dat ei vele, goed bezochte bijeenkomsten

hebben plaatsgevonden; denkt u maai aan de dagen in Arnhem, Bottiop (liest Duitsland),
'

S-heeienbeig, daastlicht en dicldelbuig en de thematische bijeenkomsten in llticcht.

Bovendien publiceeit de U.P.Z. vanaf 1984 twee maal pei jaai het tijdschiift CRANILlfl,

waaiin vele zoogdieipaleontologische asitikelen, alsmede veel nieuws uit de weield van de

beioeps- en de amateuipaleontologen, zijn opgenomen. CRANIUd heeft zich dooi zijn inhoud

en de pnofessionele voimgeving binnen en/tele jaien ontwiJdteld tot een volwaaidig tijdschiift,
dat internationale bekendheid geniet en vooi een belangiijk deel het gezicht van de U.P.Z,

bepaalt.

Dooi deze positieve ontwiAke lingen is het aantal leden geduiende de afgelopen vijf jonen

enoun toegenomen. In 1982 telde de veienig ing 45 leden; nu, in 1987, bediaagt het aantal

215, blecle naai aanleiding van deze toename is in 1986 besloten, de oiganisatie van de weik-

gioep meei stiuktuun te geven en een officiële veieniging met de naam "Ueikgioep Pleisto-

cene Zoogdieien" op te lichten.

Als we de eeiste vijf jaien van de U.P.Z. de icvue laden passeien, kunnen we levieden zijn.

Li is de afgelopen vijf jaai veel geoiganiseeid. De U.P.Z. is een bcgiip gewonden binnen de

weield van de zoogdieipaleontologen. Li is een financieel gezonde veienig ing ontstaan, die

ook veel belangstelling vanuit het buitenland geniet.
Ue moeten ons echten heel goed nealiseien, dut pas de komende jaien zal blijken of de vei-

eniging levensvatbaai is. Dit geldt niet alleen vooi de veieniging als zodanig, maai zeen

zeken ook vooi het tijdschiift CRANIUD. De inzet van de leden moet bong staan vooi het vooit-

bestaan van de U.P.Z. Ln gezien mijn eivaiingen in de afgelopen jaien, heb ik daan in

het volste veitioiuoen.

Thijs van Kolfschoten

voorzitter W.P.Z.

Door de toenemende belangstelling voor de fossiele Nederlandse zoogdieren vanuit met

name de universitaire wereld, is in de zomer van 1981 een voorstel gedaan om een werk-

groep op te richten die aktiviteiten op het ge bied van de zoogd ierpal eontolog ie zou moe-

ten ontplooien. De werkgroep zou zich moeten richten op: a) Het stimuleren van het ver-

richten van wetenschappelijk onderzoek door zowel beroeps- als amateurpaleontologen, b)

het organiseren van bijeenkomsten waar onderzoeksresultaten worden gepresenteend, c) het

organiseren van zgn. determinatie-bijeenkomsten en d) het verzorgen van publiciteit.

Zowel geïnteresseenden die niet beroepsmatig, als zij die zich beroepsmat ig met de fossie-
le Nederlandse zoogdieren bezighouden, zouden lid van deze werkgroep kunnen worden.


