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Verslag over de 26
e

jaargang van de Mededelingen van de Werkgroep voor

Tertiaire en Kwartaire Geologie.

Het jaar 1989 zal in de annalen van de W.T.K.G. vermeld blijven als het

jaar waarin onze uitgever, N.V. Drukkerij en Uitgeverij v/h E.J.Brill te

Leiden, het contract met onze vereniging beëindigde, na grote interne

organisatorische en financiële problemen, die ook geleid hebben tot het

ontslag van haar directeur, ons medelid W.Backhuys.

Op het moment dat dit verslag wordt geschreven moet de laatste aflevering
van deze jaargang nog verschijnen. Hierdoor is het niet mogelijk om de ge-

bruikelijke cijfers te noemen van de omvang e.d.

Bekend is uiteraard, dat er in totaal negen originele artikelen verschijnen,
alsmede een boekbespreking. Het aantal pagina’s zal het contractueel over-

eengekomen aantal van 160, zoals gebruikelijk, wel weer wat overschrijden.
Het aantal auteurs bedraagt 13 (10 beroepsgeologen, 3 niet-professionele

auteurs), waarvan A Belgen, 2 Noren, een Deen en 6 Nederlanders. De onder-

werpen waren uiteenlopend: Kwartairstratigrafie, stratigrafie/biostatigrafie
Eoceen, mineralogie, systematiek Mollusca en Echinodermata, alsmede een ver-

slag van een prijsuitreiking.
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Hierdoor heeft voor de redactie en het bestuur een groot deel van het jaar
bestaan uit het naarstig zoeken naar een nieuwe uitgever, en uit het over-

leg over mogelijke voortzetting van het tijdschrift. Vooral met de uitge-

verij Kluwer w=rden uitvoerige besprekingen gevoerd, die uiteindelijk stuk

liepen op een te gering aantal abonnementen van de Mededelingen. Een andere

uitgever wilde, na het horen van het abonnementenaantal, al niet eens aan

overleg beginnen.

Bij dit overleg kwam ook een mogelijke fusie van de tijdschriften van de

twee zusterverenigingen, W.T.K.G. en Tertiary Research. In het geval van

een dergelijke fusie had Kluwer er wellicht brood in gezien, maar zowel

wij als de Engelsen gaven er de voorkeur aan zo mogelijk zelfstandig te

blijven. Mochten er in de toekomst alsnog problemen o'tstaan, dan kan deze

beslissing worden heroverwogen.

Een vrijwel zekere oplossing werd gevonden in overleg met de heer W.Back-

huys, die na beëindiging van zijn dienstverband bij Brill weer een eigen

antiquariaat en uitgeverij start en in principe bereid bleek te zijn de

uitgave, zij het op herzien contract, te continueren. Op het moment van

verslaglegging is dit overleg nog niet geheel rond, maar er kan worden ver-

wacht, dat een en ander zal resulteren in een voorlopig acceptabele over-

eenkomst.

Een langduriger verscheiningsgarantie zal mede afhangen van een extern aan

te vragen subsidie voor de jaren 1991 en 1992, om de overbruggingsperiode

te financieren, daarna zou de nieuwe uitgever het aantal abonnementen zo-

danig verhoogd moeten hebben door actieve acquisitie, dat het tijdschrift
zichzelf kan financieren.

Het ligt in het voornemen van de redactie, om in de opmaak van de Medede-

lingen met ingang van de jaargang 1990 enkele wijzigingen aan te brengen.
Zo zal de zeer ruim opgezette tekst op de pagina's wat meer worden gecom-

primeerd, vooral ook op de titelpagina's. Er komen nieuwe voorschriften

voor de auteurs, aan de summery's zal een rubriek 'key words' worden toe-

gevoegd, terwijl de Nederlandse samenvattingen in het vervolg in de Afzet-

tingen geplaatst zullen worden. Het tijdschrift zal een wat meer interna-

tionaal karakter verkrijgen door de Engelse ondertitel vanaf 1990 als hoofd

titel te gaan voeren, terwijl er ook plannen bestaan voor de instelling

van een internationale redactie-commissie, met 'klinkende Namen'.

Gezien de precaire financiële situatie kan vanaf 1990 per auteur nog

slechts een beperkt aantal pagina's per jaar worden toegestaan (16 voor

verenigingsleden, 10 voor niet-leden). Extra pagina's druk komen voor re-

kening van de auteur(s). De kosten ervan bedragen vermoedelijk omstreeks

f 90.— per pagina.

De personal computer die voor het vervaardigen van de discettes met manus-

cripten wordt gebruikt is nu bij John Jagt geplaatst. Hij is druk bezig
zich in te werken in de gebruikte programmatuur en zal geleidelijk Arie

Janssen, die dit werk tot op heden uitvoerde, gaan ontlasten. Uiteindelijk
zal hij op gaar treden als eerste redacteur (hopelijk met ingang van 1991).
De redactie zai op dat moment voorstellen dat John Jagt de plaats in het

verenigingsbestuur overneerat.

Hoewel de toekomst van ons tijdschrift dus op dit moment een aantal onze-

kerheden vertoont, vertrouwen wij op een goede afloop en hopen U omstreeks

eind maart a.s. de eerste aflevering van de 27e
jaargang, in toch nog wel

herkenbare vorm, te kunnen voorleggen.

Venlo/Alpheh aan den Rijn, 19 januari 1990

John Jagt/Arie+W.Janssen


