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Verslag over de 21e jaargang van de Mededelingen van de Werkgroep voor Tertiaire

en Kwartaire Geologie.

De copy-voorziening verloopt in het algemeen tamelijk moeizaam. Regelmatig komt

het voor dat manuscripten (te) laat bij de redactie arriveren, zodat allerlei

kunst- en vliegwerk nodig is om een aflevering op tijd te doen verschijnen.

Dit laatste is dan ook niet in alle gevallen gelukt. Vooral de vierde aflevering

liep, overigens vooral door externe oorzaken, aanzienlijke vertraging op bij de

verzending en verscheen pas op 17 januari 1985. Dit was vooral jammer omdat

samen met dit nummer de convocatie voor de wintervergadering werd verzonden, die

daardoor de leden slechts enkele dagen van te voren heeft bereikt.

De meestal zeer late inlevering van manuscripten en het gewoonlijk vele redac-

tionele werk dat daaraan vast zit, heeft het nog niet mogelijk gemaakt om alle

manuscripten voor te leggen aan een redactie-raad, zoals dit eerder werd aange-

kondigd. Een permanente redactie-raad lijkt trouwens niet de meest zinvolle

instelling. Beter lijkt het om de artikelen, afhankelijk van hun onderwerp, voor

te leggen aan een of twee terzake deskundigen, zg. "referees". In het afgelopen

jaar werd deze methode al enkele malen met succes toegepast.

In het verslagjaar verscheen tevens de index over de jaargangen 19 en 20, samen-

gesteld door Nico Dekker, die daaraan veel werk heeft gehad. Door een samenspel

van diverse W.T.K.G. leden werd tegen geringe kosten een typografisch zeer aan-

vaardbaar geheel verkregen, dat aan alle leden kon worden toegezonden zonder

verdere kosten.

Voor het komende jaar zijn de perspectieven gunstig. Enkele grotere manuscripten

zijn al ontvangen en naderen het einde van het voorbereidende stadium. Het ziet

er naar uit dat jaargang 22 zonder moeite gevuld kan worden. Voor een tweetal

grote artikelen zullen bijdragen worden gevraagd aan subsidieverlenende instan-

ties. Het betreft hier een artikel over Eocene Marginellidae (gastropoden) uit

West Frankrijk en een artikel over visresten uit het Eoceen van Nederland.

Graag wil ik dit verslag besluiten met een woord van dank aan al diegenen die de

redacteur in het afgelopen jaar hebben bijgestaan, met name vooral de heer J.

Buurman (voor het vervaardigen van de verzendlabels), de heren Barnard, Timmers

en Collet van het Rijksmuseum voor Geologie en Mineralogie (voor hulp bij het

persklaar maken van de manuscripten, reproduktiewerk e.d.), de heer Kranenburg

en mevrouw van fllkemade van de Firma Brill voor de prettige samenwerking. Verder

dank ik collega-redacteur David Ward van de Tertiary Research Group in Engeland

voor het ter beschikking stellen van een manuscript ter publikatie.

A.W. Jansseni, redacteur Mededelingen

Voor het tijdschrift "Mededelingen van de W.T.K.G." is 1984 een redelijk gunstig

jaar geweest. De omvang van deze jaargang bedroeg 232 pagina’s in de gebruike-

lijke 4 afleveringen, hetgeen aanmerkelijk meer is dan waarop we contractueel

recht hebben (165 pp.). Dit werd mogelijk gemaakt doordat financiële bijdragen

werden ontvangen van diverse instanties voor de jubileumvergadering en voor het

publiceren van de teksten van de op de jubileumvergadering gehouden lezingen.

Helaas hebben (tot op heden) slechts twee van de vier sprekers een manuscript

ingediend, zodat de jubileumuitgave beperkt bleef tot 40 pagina’s, wat gemiddeld

de normale omvang van een aflevering is.

In totaal bevat de 21e jaargang 12 originele artikelen, die werden geschreven

door niet minder dan 18 auteurs (12 nederlandse, 1 duits, 1 belgisch, 1 frans en

2 engels). De artikelen verschenen in het Nederlands (3 x), Engels (8 x) en

Frans (lx). In vier publicaties werden nieuwe taxonomische of stratigrafische

eenheden geintroduceerd. De onderwerpen waren redelijk gevarieerd: paleontologie

(planten 1 x; mollusken 3 x; vissen 2 x; vogels 1 x>, regionale geologie/strati-

grafie (3 x), geschiedenis van de vereniging <1 x) en een boekbespreking.


