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Verslag van de redaktie Afzettingen over 1992

Aflevering 3 was een thema-nummer over fossiele zeepokken van Nederland, België,

Noord-Duitsland en Frankrijk. Geprobeerd zal worden om in de toekomst meer van

dergelijke artikelen op te nemen, in een poging de kloof tussen Afzettingen en Contributi-

ons enigszins te overbruggen. In het laatste nummer van het jaar stonden o.a. artikelen

over fossiele schelpen uit zeeuwse zeegaten en uit niederrheinische boorgaten. Verder een

verslag van de excursie bij Leipzig en weer een bijdrage van de geschiedschrijver van de

WTKG, A. Riewé. Het ter ziele gaan van de enkele jaren zeer regelmatig verschenen

rubriek "In de slide" werd gelukkig gecompenseerd door het uitkomen van de eerste

aflevering van de 10-delige serie "Foraminiferen uit het belgisch Oligoceen".
De redaktie wil alle schrijvers die in 1992 een steentje hebben bijgedragen aan de

Afzettingen van harte bedanken. Dank ook aan Lenard Vaessen die als altijd het contact

met de drukker heeft verzorgd en de armen uit de mouwen heeft gestoken bij het

verzenden. Een speciaal woord van dank willen we richten tot het scheidende redaktie-lid

Wim Groeneveld. Vanaf begin 1984 heeft hij vrijwel al het typewerk voor de Afzettingen

gedaan, een enorme klus waarvoor de overblijvende redaktieleden hem zeer erkentelijk

zijn.

Namens de redaktie van de Afzettingen,

Ronald Pouwer

Het uitbrengen van de 13e jaargang van de Afzettingen is een dusdanig moeizame

bevalling geweest, dat de redaktie de gedachte dat er wat aan de hand is met het getal 13

maar met moeite kan onderdrukken. De opgetreden problemen waren met name van

druktechnische aard. Zo zijn voor de kaften drie verschillende kleuren gebruikt. In de

derde aflevering waren, door het opnemen van een blanco pagina, alle daarop volgende

pagina’s één plaats verschoven. De platen in dit thema-nummer waren hierdoor

onbruikbaar geworden, waardoor we moesten besluiten de hele oplage af te keuren. Korte

tijd later was de drukker genoodzaakt z’n werkzaamheden te stoppen. Gelukkig kon hij ons

aan een vervanger helpen die het drukwerk voortaan voor ons zal verrichten.

Communicatie-stoomissen, vakantie’s en tentamens zorgden er voor dat de overgang niet

erg soepel verliep. Uiteindelijk zijn we er toch nog in geslaagd om aflevering 4 en de

correcte versie van 3 op de avond van de feitelijk laatste dag van het jaar (23 december)

bij de PTT af te leveren.

Jaargang 1992 omvatte 108 pagina’s, iets boven het streefaantal van 100. Het aanbod van

copy
wisselde sterk, hetgeen werd weerspiegeld in het aantal pagina’s per aflevering: resp.

30, 12, 38 en 28. In het eerste nummer werden o.a een In memoriam, een

boekbespreking, samenvattingen van de Contributions en de jaarverslagen opgenomen.

Verder werd een uitgebreide voorbeschouwing op de Hemelvaart-excursie naar Leipzig en

omgeving gegeven. Het tweede nummer bevatte een verslag van de Paas-excursie, een

voorbeschouwing op het boerkamp rond het Zwin en een artikeltje over een nieuw

mineraal. Dit nummer werd afgesloten met een index op de jaargangen 1988 - 1991 (9 -

12), samengesteld door Niek Dekker, waarvoor nogmaals hartelijk dank.


