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Verslag van de redacteur over de 24e jaargang van de Mededelingen van de WTKG.

De volledige jaargang 24 omvatte 260 pagina's. In totaal werden 18 weten-

schappelijke artikelen gepubliceerd, over een grote versceidenheid van on-

derwerpen, alle betrekking hebbend op de geologie van het Noordzeebekken,

Er waren in totaal 24 auteurs bij betrokken, waarvan de samenstelling,
vooral wegens de Proceedings, opvallend internationaal was:

Belgie 1

Denemarken 2

Engeland 3

Duitsland 8

Nederland 10

Bij deze auteurs waren helaas slechts vier niet-professionele geologen!

Samen met de vierde aflevering, die pas begin januari 1988 verscheen, kon

eindelijk ook de index over de jaargangen 21 en 22 w'orden verzonden. Het

drukken hiervan had helaas ruim vertraging ondervonden. Ook deze inhouds-

opgave werd samengesteld door de heer N.dekker, te Venlo. In 1987 ontving
de redactie van hem ook het manuscript van een inhoudsopgave op onderwer-

pen gesorteerd over de eerste 20 jaargangen van de Mededelingen. De tech-

nische realisering van deze index geeft wat problemen, in verband met uit-

slaande pagina's. Het bestuur overlegt nog, hoe deze index uitgegeven kan

worden.

De copyvoorziening verliep redelijk vlot, vooral omdat tijdig afspraken kon-

den worden gemaakt met de auteurs. Wèl was er soms bijzonder veel redactio-

neel werk aan de manuscripten, waarbij het opviel, dat beroepsgeologen veel-

al minder nauwkeurig werken en meer werk aan de redacteur overlaten dan

de "amateurs".

Eind 1987 werd de redactie van de Mededelingen uitgebreid met een tweede

redacteur. Voor deze functie kon John Jagt (Venlo) worden aangetrokken:
een gelukkige keus omdat hij niet alleen zijn mannetje staat op geologisch

gebied, maar ook redactionele ervaring heeft en bovendien is afgestudeerd
in de Engelse taal.

Een blik op de toekomst leert ons, dat 1988 een belangrijk jubileumjaar is

voor de W.T.K.G., waarin de 25ste jaargang zal verschijnen. Uiteraard zal

worden getracht hiervan iets speciaals te maken. Er zijn plannen voor de

Zoals gebruikelijk produceerde de Vereniging in het jaar 1987 vier afleve-

ringen van de Mededelingen, maar voor het eerst sinds lange tijd werden

weer twee afleveringen gecombineerd uitgegeven. Het betrof hier beide eer-

ste nummers, die eind juni verschenen in de vorm van een bijzondere uitga-

ve, die de Proceedings bevatte van de Third Meeting of the Regional Commit-

tee on Northern Neogene Stratigraphy, die in November 1986 te Leiden was

gehouden. Deze Proceedings bevatten niet minder dan 190 pagina's, wat al

meer is dan normaal een gehele jaargang. Dit was dan ook uitsluitend moge-

lijk, doordat de uitgeverij de publicatie subsidieerde in de vorm van vele

extra pagina's.
Er werden van dit dubbelnummer flink wat extra exemplaren gedrukt, omdat

verwacht werd dat er nogal belangstelling zou zijn voor de losse verkoop
ervan. Dat dit niet goed tot zijn recht kwam, werd veroorzaakt door de uit-

eindelijk vastgestelde prijs van de Proceedings, die hoger was dan de jaar-

contributie van de Vereniging. Hierdoor heeft de W.T.K.G. in 1987 een ex-

tra aanwas van het ledental gezien, maar de meeste van deze leden zullen

wel geen "blijvertjes" zijn.
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publicatie van een drietal thematische afleveringen en één vrij nummer. Het

eerste themathische nummer zal diverse publicaties over de boring Zuurland

te Brielle bevatten, waarvoor Thijs van Kolfschoten als "editor" optreedt.

Verder wordt onderhandeld over de thema's Danien van Zuid Limburg en aan-

grenzend Belgisch gebied, en het Mioceen van Nordlohne. Het is echter nog

niet zeker dat één en ander ook inderdaad gerealiseerd zal worden.

De toenemende automatisering en de stijgende kosten van het drukwerk zullen

ook enkele veranderingen betekenen voor de uitgave van de Mededelingen.
Zo zullen vanaf 1988 door de redactie de manuscripten op discette's aange-

leverd worden. Hiertoe zal uitgeverij Brill ons een tekstverwerker ter be-

schikking stellen. Ook voor de schrijvers zal dit een verandering betekenen,

omdat voortaan de drukproeven als tekstverwerker-prints zullen worden ver-

zonden. De uiteindelijke opgemaakte proeven worden dan alleen door de redac-

tie gecorrigeerd. Dit zal leiden tot een kostenbesparing bij de drukkerij

en vermoedelijk tot minder tijdverlies bij de voorbereiding van elke afleve-

ring. Voor Uitgeverij Brill is het relatief geringe aantal abonnementen een

reden geweest om flink wat reclame te maken in het buitenland. Er werd een

folder gezonden aan een groot aantal potentiële afnemers, waarop de aanmel-

dingen nu beginnen binnen te komen.

Tenslotte wil ik zoals gebruikelijk graag al diegenen, die de verschijning
van de Mededelingen mogelijk maakten, bedanken voor hun medewerking en inzet.

Leiden, 22 januari 1988, de redacteur,

A.W. Janssen.


