
-19-

Verslag over de 22e jaargang van de Mededelingen van de Werkgroep voor Ter-

tiaire en Kwartaire Geologie.

Opvallend in deze jaargang is het relatief lage aantal artikelen. Dit wordt

veroorzaakt, door de gemiddelde lengte van de gepubliceerde bijdragen: twee

vulden een gehele aflevering, en één moest zelfs in twee delen verschijnen.

In totaal bevatte de 22ste jaargang 5 oroginele geologische artikelen, die

werden geschreven door zes aureurs, waarvan twee uit Frankrijk en vier uit

Bederland. Twee artikelen verschenen in de franse taal en drie in het Engels

Tevens werd nog een boekbespreking (in het Nederlands) opgenomen.
Drie ar-

tikelen bevatten de beschrijving van nieuwe taxonomische eenheden. De onder-

werpen waren uiteraard minder gevarieerd dan gewoonlijk: Mollusca (2 x),

vissen (2 x) en één artikel met een bibliografische inhoud, geschreven door

de directeur van onze uitgeverij, tevens medelid, W.Backhuys. De totale

omvang bedroeg 188 pagina's.
Ook ditmaal verliep de copy-voorziening tamelijk moeilijk. Diverse artikelen

vroegen veel voorbereidingstijd. Toch konden de diverse afleveringen ditmaal

redelijk op tijd verschijnen.

De vooruitzichten op langere termijn zijn niet ongunstig. Er zijn verschil-

lende manuscripten in voorbereiding, die stellig de belangstelling van vele

leden zullen hebben.

Met deze jaargang is weer een set afleveringen gereed om te worden ingebon-

den. Er zal in de loop van 1986 weer een index verschijnen, die is samen-

getseld door de heer N.Dekker. De voorbereidingen hiervoor zijn vergevor-

derd
.

Zoals gebruikelijk wil ik weer diegenen bedanken, die de verschijning van

de Mededelingen mogelijk hebben gemaakt: de heer J.Buurman, voor het steeds

tijdig verzorgen van de verzendadressen; de heer C.P.Barnard voor het re-

gelmatig per fiets afhalen en bezorgen van drukproeven en manuscripten etc.

en de staf van de Firma Brill te Leiden voor de prettige samenwerking.

A.W. Janssen,
redacteur Mededelingen.

Wederom is het gelukt om een jaargang van ons tijdschrift "rond" te krijgen.

Het totaal aantal pagina's bedroeg weliswaar wat minder dan jaargang 21,

maar er werden ditmaal dan ook geen externe financieringen ontvangen, zodat

we geheel volgens contract moesten draaien.


