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Verslag van de redaktie Afzettingen over 1993

Het Decembernummer was een heus Feestnummer. Het 30-jarige bestaan van de WTKG

werd opgeluisterd door een (inmiddels omstreden) artikel van Dr. V. Ache over een Laat-

Eocene mollusken-fauna van Oost-Belgie, een verslag van de ultieme excursie en

mededelingen over fraaie nieuwe ontsluitingen in het Bekken van Parijs (met veel

schelpen). Dat de vereniging leeft bewees de open brief van de hr. Wielfreng, en dat de

WTKG traditie kent bewees de bijdrage van columniste van het eerste uur, Concha Lutea.

Alle niet-Nederlandstalige lezers van de Afzettingen hebben met dit nummer een

gebruiksaanwijzing ontvangen om ongelukken te voorkomen.

De redaktie wil haar tevredenheid uiten over de kontakten met de drukker. De

geprivatiseerde PTT zorgde in 1993 wel voor de nodige problemen: Een door de PTT zelf

opgesteld verzendkontrakt bleek niet meer aan de eisen van de vernieuwde PTT te

voldoen. De redaktie heeft aktie ondernomen, en hoopt U over de afloop in het volgende

jaarverslag te kunnen berichten.

De redaktie wil iedereen die in 1993 een steentje heeft bijgedragen aan de Afzettingen

hartelijk bedanken. Met name willen we Len Vaessen bedanken voor zijn aandeel in de

verzending van de Afzettingen. Alle kopij in 1994 is en blijft welkom.

Frank Wesselingh & Ronald Pouwer

Jaargang 14 van de Afzettingen heeft 99 pagina’s omvat. Met het eerste nummer in Januari

1993 heeft een typografische vernieuwing haar beslag gekregen. Helaas is hierbij vergeten

een doorlopende paginanummering aan te houden; een euvel dat de redaktie komend jaar

zal verhelpen.

Het Oligoceen is dit jaar goed aan bod gekomen in de Afzettingen met een fraai

excursieverslag over een bezoek aan het Oligoceen van Zuid-Limburg, een stukje over

zoutgehaltes in de Oligoceen-zee van het Tongerse, een artikel over de fauna van de Vlijt

en een ontroerende beschouwing van onze columnist, de hr. A.Riewe over de oesters van

de Boomse klei. Daarnaast werden samenvattingen van de Contributions, de gebruikelijke

jaarverslagen, een verslag van booractiviteiten in Zeeuwsch Vlaanderen en een inleidende

beschouwing over boringen uit Zuid-Oost Nederland gepubliceerd.


