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Verslag van de redacteur over de 23e jaargang van de Mededelingen van de WTKG.

De 172 pagina's werden gevuld met in totaal 9 artikelen, waarvan 2 boekbe-

sprekingen. Een en ander werd geschreven door 15 auteurs uit Belgie en Ne-

derland. Drie artikelen verschenen in het nederlands, één in het duits, de

overige in het engels.
Het was, zoals gebruikelijk, tamelijk moeilijk om steeds over voldoende

copy te beschikken. Sommige afleveringen konden slechts met veel moeite

op het laatste nippertje gevuld worden. Dit levert niet alleen de redactie

problemen op, vooral in verband met het voorleggen van manuscripten aan

referees, maar ook de drukker, die echter minder dan onze vereniging gebon-

den is aan vaste verzenddata bij de posterijen, zodat sommige afleveringen

wat gemakkelijker "over tijd" kunnen verschijnen dan vroeger
het geval was.

Toch wordt zoveel mogelijk getracht dit te vermijden.
In het verslagjaar werd van Nico Dekker het lijvige manuscript ontvangen

van de index over de jaargangen 21 en 22, maar helaas is het er nog niet

van gekomen om dit voor reproductie uit te typen. Tot grote opluchting

van de redacteur heeft inmiddels Wim Groeneveld aangeboden dit monnikenwerk

over te nemen en het ziet er naar uit, dat de index in de eerste helft van

1987 gereed zal komen, waarmede dan weer een dubbele jaargang ingebonden

kan worden.

Vooruitzichten voor 1987 zijn gunstig. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt

met uitgever en auteurs, over de publicatie van de procedings van de Third

Meeting of the Regional Committee on Northern Neogene Stratigraphy. De ge-

bundelde teksten van de gehouden voordrachten zullen worden gepubliceerd

als een bubbel nummer van de Mededelingen, in juni 1987. Er zal dus eind

maart geen aflevering van de Mededelingen verschijnen, zoals dat gebruike-

lijk is. Verder zijn er al diverse toezeggingen voor artikelen in de tweede

helft van het jaar. Ook vinden er besprekingen plaats met de Werkgroep
Pleistocene Zoogdieren, over de publicatie van de lezingen gehouden tijdens

het symposium "Boring Zuurland". Mogelijk zal hieruit een gecombineerde

aflevering Mededelingen/Cranium ontstaan, maar dat zal, indien het doorgaat,

waarschijnlijk pas in 1988 gerealiseerd kunnen worden.

Zoals elk jaar wil ik ook nu graag weer al diegenen bedanken die er toe

hebben bijgedragen om de verschijning van de Mededelingen raogelijk te ma-

ken: directie en medewerkers van firma Brill te Leiden, diverse collega's
van het RGM, die bij de raanuscriptvoorbereiding hebben geholpen, en zeker

ook Jan Buurman, voor de als steeds tijdige en correcte toezending van de

adreslabels.

A.W. Janssen.

Het jaar 1986 kan voor de "Mededelingen" als een gemiddelde worden beschouwd.

Gepubliceerd werd een aantal pagina's van 172, wat bij een contractueel

overeengekomen aantal van 165 weinig spectaculair is, vooral ook gezien

het feit dat voor één artikel via de auteurs een financiële bijdrage werd

ontvangen. Zodat aan de publicatie van de extra pagina's voor de vereniging

geen extra kosten verbonden waren.


