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Verslag van de redactie van

Contributions to Tertiary and

Quaternary Geology over jaargang

37, 2000

Zowelnummers 1-2 als 3-4 verschenenmet enige vertra-

ging; voor het laatste dubbelnummerbetekent dat, puur

formeel gezien, dat de nieuwe soorten (januari) 2001 als

datum zouden moeten dragen. Opvallend is dit jaar het

geringe aantal pagina’s. De reden: een kleinaantal andere

manuscripten was nog niet drukklaar en werd naar later

verschoven. Op de gebruikelijke 120 pagina’s per jaar-

gang zijn we dit jaar niet uitgekomen: in 1999 haddenwe

te veel, nu dus te weinig.

Hoewel dit strikt genomen niet in een verslag over het

afgelopen jaar thuishoort, toch nog even een tussenstand

voor de komende afleveringen van Cenozoic Research.

Binnen, danwel toegezegd, zijn artikelen over fossiele

kauri’s, de nodige aanvullingen in de molluskenfauna’s

van de Nederlandse stranden en zeegaten, Franse ptero-

poden (Arie Janssen - wie anders?), en Frank Wesselingh’s

proefschrift (Pebas Formatie mollusken). Daarnaast ligt

er een voorstel voor 2002(of2003) voor een nieuwthema-

nummer met als onderwerp het Caribisch gebied. Een goed

gevulde kopijmap dus.

Rest ons een welgemeend woord van dank aan mede-

WTKG-ers die de afgelopen jaren ons van manuscripten

hebben voorzien, en de Contributions mede hebben ge-

maakt tot wat ze zijn, of liever waren.

De redactie, John+W.M. Jagt en Ruud Wiggers.

Een memorabeljaar, in meer danéén opzicht. De plannen

die we hadden om op redactioneel niveau samen te gaan

met onze Britse zustervereniging, de Tertiary Research

Group, en tot één gezamenlijk tijdschrift te komen, kre-

gen in februari vaste vorm. Onze wensen werden op pa-

pier gezet, en een oriënterend gesprek metde uitgever van

beide periodieken, Backhuys Publishers, werd aange-

vraagd. Wat er ook uit de onderhandelingen voortkomt,

feit is datjaargang 37 de laatste zal zijn in de huidige vorm,

en onder de ons zo vertrouwdetitel. Uit de fusie van Ter-

tiary Research en de Contributions to Tertiary and Quater-

nary Geology zal het tijdschrift Cenozoic Research, be-

ginnend met nummer 1, geboren worden.

Opvallend is de inhoud van jaargang 37. Louter en alleen

mollusken
- terug naar af dus, en een goede weerspiege-

ling van de hoofdinteresse van de gemiddelde WTKG-er.

Wel redelijk divers, met landslakken, pectiniden uit het

Plioceen van Kallo, maar ook gastropoden van het Iberi-

sche schiereiland.


