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Verslag over de 8ste
jaargang van “Afzettingen”.

Alle auteurs wil ik hartelijk danken voor hun bijdrage(n).
Wat het copyaanbod betrof vertoonde 1987 hetzelfde beeld als 1986. In de

eerste helft van het jaar was het aanbod goed, maar in de tweede helft van

het jaar moest de redaktie weer stevig ronselen. Zowel het augustus- als

het november-nummer verschenen daardoor ruim een maand te laat.

In 1987 kon dankzij de bijdragen van John Jagt in elke aflevering een LEES-

IDEE verschijnen. Het was de bedoeling dat hij geleidelijk aan mijn redaktie-

werkzaamheden zou gaan overnemen, maar zoals u inmiddels in "MEDEDELINGEN"

heeft kunnen lezen is hij eind 1987 mederedakteur van dat blad geworden.
Ik hoop echter dat hij voorlopig LEES-IDEE voor "Afzettingen" zal blijven

verzorgen.

De 8ste
jaargang omvatte weer 4 afleveringen met een gevarieerde inhoud.

Van de 5 grote artikelen handelden er twee voornamelijk over mollusken uit

locaties in Nederland, ze waren voorzien van omvangrijke soortenlijsten. Een

ander artikel gaf een chronologisch overzicht van de literatuur die er is

verschenen over de raolluskenfauna van het Stampien van de Aquitaine. Een

stuk handelde over een puur sedimentologisch onderwerp en was zelfs van

foto's voorzien, een primeur voor "AFZETTINGEN".

Voor de vermenigvuldiging van dit artikel hebben de auteurs (Tom van Loon

en Krzysztof Brodzikowski) zelf
zorg gedragen. Het vijfde grote verhaal

handelde over de geologie van de streek rond het Nauw van Galais. Daarnaast

verschenen nog 2 excursieverslagen, een kort stuk over het maken van lak-

profielen, een boekbespreking, en een aantal kleinere mededelingen.
In totaal zetten 12 leden tekst af voor de 102 pagina's die in 1987 ver--

schenen. 17 pagina's werden gevuld met jaarverslagen en mededelingen van

het bestuur.
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Gezocht wordt nu dus weer naar een mederedakteur voor "AFZETTINGEN" die te

zijner cijd het redaktiewerk van mij wil overnemen.

De redaktie van Afzettingen werkte in 1987 mee aan het gereedkomen van de

index op vol 21 en 22 van Mededelingen.

De vormgeving en het typewerk (grotendeels) werden ook dit jaar weer ver-

zorgd door mederedaktielid Wim Groeneveld. Het drukwerk kon uitgevoerd wor

den door bemiddeling van de heren J. van de kuijlen uit Nieuwegein en P.

Broekzitter uit Utrecht. De tekening van de foraminifeer op de voorpagina

van het februarinummer is afkomstig van mevrouw A.Kerkhof uit Amsterdam.

De Gastropoden op de voorpagina van de andere afleveringen zijn geleverd
door A.W.Janssen uit Alphen aan de Rijn. Het vergaren, nieten en verzend-

klaar maken werd ook dit jaar weer gedaan door Jan Buurman, Henk Bol en

ondergetekende, soms bijgestaan door Rieja van Aart of Simone Bol. Jan

Buurman verzorgde ook weer de adreslabels en coördineerde het afbunde-

lingsritueel in de geest van de voorschriften der PTT.

Hartelijk dank voor al jullie hulp.

Utrecht, 18 januari 1988,

Lenard+M.B. Vaesseni.


