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Natuurtijdschriften wordt vernieuwd
Van de redactie

Het is nog niet zover maar over niet al te lange tijd zal de 
website Natuurtijdschriften.nl vernieuwd zijn, de officië-
le lancering is begin komend jaar. Tot die tijd zal de oude 
website natuurlijk bereikbaar blijven. 
Onder andere alle - ook de oudste - artikelen, van Afzet-
tingen en Cainozoic Research (en z'n voorlopers ‘Medede-
lingen van de Werkgroep van Tertiaire en Kwartaire Geo-
logie’ en ‘Contributions to Tertiary and Quaternary Geo-
logie’) zijn van Natuurtijdschriften.nl te downloaden. Zij 
worden daar een jaar na uitgave opgezet.

Als redacteur van Afzettingen maak ik meteen maar van 
de gelegenheid gebruik om diegene die nog niet zo lang 
lid is van onze vereniging met een paar willekeurige voor-
beelden te attenderen op wat er zoal ‘op te diepen’ is aan 
oudere artikelen uit Afzettingen:

• Komt u niet uit de kleine gastropoden uit het Bekken van 
Parijs? Zie:

 Determination tables for the small gastropods from the 
Paris Basin Eocene. 

 Auteurs: Louis Gougerot & Jacques Le Renard. 1981 (2)

• U kunt ook de gevonden zeepokken eens onder de loep 
nemen. Zie:

 Zeepokken, morfologie van zeepokhuisjes en een gean-
noteerde lijst van fossiele zeepokken van Nederland, Bel-
gie, Noord Duitsland en Frankrijk. 

 Auteur: Klaas Jonges. 1992 (3)

• Of hoe houdt u die broze vondsten heel? Zie:
 Het kunstmatig verstevigen van fragiele fossiele en re-

cente schelpen, zee-egels, kreeftachtigen, zoogdierresten 
en zeebodems. 

 Auteurs: Freddie van Nieulande & Marcel Vervoenen. 
1999 (3)

• Of ‘worstelt’ u met deze tweekleppigen? Zie:
 Voorlopige determinatie-tabel voor miocene Abra-soorten. 
 Auteur: D. van der Mark. 2009 (4)   

Bestuursmededeling

Aan de leden, 
Op 10 oktober jl. heeft een bestuursvergadering plaats ge-
vonden. Het Natuurhistorisch museum te Rotterdam heeft 
ons onderdak verleend, waarvoor onze dank. Tijdens die 
vergadering zijn Victor van Hinsbergh en Martin Cadée 
afgetreden als voorzitter respectievelijk penningmeester, 
zoals eerder aangekondigd in het oktobernummer van Af-
zettingen Er zijn tussen 22 september (de datum van het 
ter perse gaan van dat nummer) en 10 oktober geen namen 
van andere kandidaten voor zowel voorzitter- respectieve-
lijk penningmeesterschap bij het toen zittende bestuur in-
gediend. De wijzigingen zullen in een eerstvolgende Al-
gemene Leden Vergadering aan u worden voorgelegd, ho-
pelijk ter uwer goedkeuring. Ondertussen hebben Bert van 
der Valk en Frits Hakkennes hun taken als respectievelijk 
voorzitter en penningmeester opgepakt. In het colofon van 
deze aflevering van de Afzettingen zijn zij alvast opgeno-
men in hun nieuwe functie. Zodra het mogelijk is, zal het 
bestuur een ALV uitroepen. Idealiter vindt die plaats in 
april 2021, maar een en ander is, als gezegd, afhankelijk 
van op dat moment geldende corona maatregelen.
 
Ondertussen roepen wij u op zoveel mogelijk gebruik te 
maken van de Afzettingen voor onderling ledencontact. 
Publiceer de resultaten van uw onderzoeken! En behou-
den vaart voor allen voor de komende maanden!
 
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur,
Bert van der Valk, voorzitter

 Mutaties ledenlijst 
Denk erom: wijzigingen in (e-mail-)adres en telefoon-
nummer kunt u alleen doorgeven aan de secretaris, 
e-mail: secretaris@wtkg.org

Adreswijzigingen
Duijn, H. van: Geeresteinselaan 24, 3931 JC Wou-

denberg (was: vrouwenweg 14, 2322 LK Leiden)
Graulus, C.: Halensebaan 54, B-3399 Sint-Joris-Win-

ge (was: Wersbeekstraat 18, B-3391 Meensel-Kie-
zegem)

Vries, A.J. de: Menninge 38, 8431 CD Oosterwolde 
(was: Asserstraat 6, 9411 LL Beilen)


