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Jaarverslag 1999 van de redactie van

“Contributions to Tertiary and Qua-

ternary Geology” over jaargang 36

We gaaner langzaam aan wennen - slechts één nummer dit

jaar (volume 36, nrs 1-4), maar wel weer een dik en goed

gevuld nummer. Wat in 1998 in de kopijmap was blijven

liggen (in verband met het Bowden Beds themanummer)

kon nu mee, maar begin 1999 was het al duidelijk dat ons

streven om weer twee nummers uit te geven ijdele hoop

zou zijn. Er moest zelfs stevig gelobbyd worden om tot een

reguliere uitgave te komen; het grote foraminiferen-ver-

haal van Gitte Laursen en Finn Kristoffersen werd door

Arie Janssen binnengehaald, waarvoor onze dank.
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We hebben voorgesteld de extra pagina’s (12 stuks) te

financieren door een klein voorschot te nemen op de uit-

gave voor 2000.

Het spreekt bijna voor zich dat 1999 artikelen weer in

hoofdzaak mollusken tot thema hebben (Snyder, Lozano-

Francisco & Landau,Landau & Marquet). Gelukkig (voor

een breed lezerspubliek, maar toch ook voor de redactie

zelf) konden we afgelopen jaar daarnaast heel verschil-

lende ‘subject matters’ noteren. Immers, is er een groter

contrast denkbaar dan tussen miocene hominiden uit

Spanje en afzettingsmodellen voor relatief jonge laag-

pakketten in de Kempen?

Tot slot: helaas moeten we weer afsluiten met een roep

om bijdragen. Voor de aflevering 37 (1-2) lijkt er vol-

doendebinnen te zijn, maar voor de tweedehelft van 2000

is er nog weinig kopij. Mede-WTKG’ers, kijk alsjeblieft

om je heen, scoor verhaaltjes van anderen of komponeer
zelfeens een episteltje.

De redactie,

John+W.M. Jagt en Ruud Wiggers

Met instemming van de overige bestuursledenhebben we

besloten het verhaal van Maartenvan den Bosch over tek-

tonischebewegingen in de streek ten noordenvan Winters-

wijk tijdens het Tertiair in het Nederlandsop te nemen en

niet te vertalen. Dit ondanks het feit dat we graag vast-

houdenaan hetEngels als de voertaal van deContributions,

maar ook van die regel willen we (soms) wel eens afwij-
ken.


