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Verslag van de redactie van

ex-Contributions to Tertiary and

Quaternary Geology over 2001

Wegens het te maken nieuwe contractkwam er nog geen

tijdschrift. Inmiddels is een ISSN nummer aangevraagd

en verkregen. Het kopijaanbod is redelijk te noemen. Jaar-

gang 1 (gecombineerde nummers 1 en 2) van Cainozoic

Research wordt momenteel voor druk voorbereid, waar-

bij tekst en figuren kant en klaar op CD bij de drukker

worden aangeleverd waarmee opmaakkosten worden uit-

gespaard.

Dit alles vergt een langer voorbereidingstraject; boven-

dienverliep het contact met een aantal auteurs nogal moei-

zaam (met name tijdens de zomervakantie) en resulteer-

den beloftes niet altijd in manuscripten.

Jaargang 1, voor 2001, verschijnt dus in de lente van 2002,

en zal divers van inhoud zijn, hoeweler weer een behoor-

lijk aantalmollusken-artikelen bij is. Als alles goed gaat

(afhankelijk van financiering) komt er ook nog een ‘Spe-

Een wel heel erg vreemd jaar, zonder enige uitgave. De

Contributionsbestaan nietmeer, terwijl van het geplande
nieuwetijdschrift, Cainozoic Research, nog niets versche-

nen is. Wat is daarvan de reden?

Dat wat nog in dekopijmap zat over 2000, aangevuld met

later binnengekomen artikelen, werd redactioneel bewerkt

en in het beoogde nieuwe format gegoten. Ondertussen

kregen ook onze contacten met de uitgever vastere vorm,

en werdenoffertes aangevraagd voor de productie van het

nieuwe blad. Inmiddels zijn onze wensen op papier gezet

en bij de uitgever bezorgd -

een contract is in de maak.

Bovendien is de redactie uitgebreid met David J. Ward

(Orpington) en Frank Wesselingh (Naturalis, Leiden).
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cial issue’ uit, dat alle WTKG en TRG leden toegestuurd

krijgen.

In 2002 hopen we de draadweerop te kunnen pakken met

het uitgeven van 2 nummers per jaar, één voor de zomer,

het andere rond de jaarwisseling.

Namens de redactie,

John+W.M. Jagt en Ruud Wiggers


