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Even voorstellen….
Bram van den Berkmortel, uw nieuwe secretaris

Ik ben Bram van den Berkmortel, sinds april secretaris van 
de WTKG. De meeste van jullie zullen mij niet kennen, 
hooguit via Facebook. Daarom even een stukje over mij-
zelf. Ik ben 36 jaar oud en woon samen met mijn vrouw 
en drie kinderen in het mooie Brabantse Gemert. Ik ben 
iemand met een brede interesse in fossielen.  Ik heb geen 
voorkeur voor een specifieke periode of een specifieke 
diergroep.  Wat mij vooral trekt is de verhalen die de fos-
sielen ons vertellen, elk fossiel is een glimp in een wereld 
die niet meer is.

Mijn liefde voor fossielen begon op jonge leeftijd, nog 
voor Jurassic Park, toen ik als kleine jongen een speelgoed 
T-rex kreeg. Vanaf dat moment was mijn interesse in pre-
historische dieren gewekt.  Ik wilde er meer over weten en 
keek documentaires, las boeken en ging met mijn ouders 
en broertje naar musea om daar dinosauriërs en andere uit-
gestorven beesten te bekijken. Dit leidde er uiteindelijk toe 
dat ik tussen 2001 en 2006 Aardwetenschappen (meer spe-
cifiek biogeologie) ging studeren in Utrecht. 

In mijn studietijd werd het zelf verzamelen van fossielen 
steeds belangrijker. Zodoende kwam ik in Mill terecht.  Wat 
een fantastische vindplaats was dat en nog dicht bij huis 
ook. Net als zovelen werd ik vooral aangetrokken door de 
vele haaientanden die er gevonden werden, maar gaande-
weg kreeg ik ook meer aandacht voor de andere fossielen 
die daar te vinden zijn zoals mooie schelpen, slakken en 
botmateriaal. Later ben ik ook een enkele keer in Antwer-
pen gaan zoeken. Met de wens meer te leren over de fos-
sielen uit Mill en Antwerpen ben ik in 2012 lid geworden 
van de WTKG. 

Na mijn studie ben ik niet verder gegaan met paleontolo-
gie maar ben ik in de archeologie terechtgekomen waar ik 
met veel plezier heb meegewerkt aan diverse opgravingen, 
proefsleuven onderzoeken en booronderzoeken. Momen-
teel ben ik werkzaam bij de bodemafdeling van een groot 

ingenieurs- en adviesbureau. Hoewel ik niet werkzaam ben 
in de paleontologie vind ik het wel erg fijn om hier in mijn 
vrije tijd mee bezig te zijn. 

Dat de WTKG een mooie en actieve groep is merk ik aan 
alle mooie vondsten, kennis en verhalen die met elkaar ge-
deeld worden via afzettingen, bijeenkomsten, excursies en 
facebook. Het is daarom voor mij een eer om secretaris te 
mogen zijn van deze werkgroep.




