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19 Registers voor 17 jaargangen van

de Mededelingen van de WTKG

Niek Dekker*

De hiernavolgende registers werden doorondergetekende

samengesteld, die evenwel geen gebruik maakte van

systeemkaartjes, doch de op te nemen taxa op lange lijs-

ten uitschreefen daarnasorteerde. De indeling van de re-

gisters bleef in hoofdzaak dezelfde, evenals de volgorde

van de groepen, waar nodig aangepast aan hetoverzicht

zoals opgesteld door A.C. van Bruggenen in ‘Problemen

achter de indeling van het dierenrijk. Rotterdam, 1978’.

Vanafregister 23-30 (1992-1993) kon het sorteerwerk na

intypen op de computer ingrijpend vereenvoudigd wor-

den dank zij een mooi programma dat doormijn jongste
zoon speciaal voor ditwerk voor mij is gemaakt.

In 1980 (vol. 17) kregen de Mededelingen een tweede

naam: Contributionsto Tertiary and Quatemary Geology,

welke 10 jaar later, met vol. 27, de eerste naam werd.

Nu verschijnt binnenkorthet laatsteregister, no 37 van de

Contributions.Fusie metTertiary Research, het tijdschrift
van onze Britse zustervereniging, Tertiary Research

Group, betekent het einde van onze Contributions en het

begin van een nieuw tijdschrift: Cainozoic Research,

beginnend met nummer 1.

De vind deze overgang,ook gezien mijn leeftijd, het juiste
moment om mijn werkzaamhedenm.b.t. het samenstellen

van de registers te beëindigen. Dit karwei heb ik altijd

met voldoening verricht en ik hoop dat ik veel lezers hier-

mee een plezier heb gedaan. Tevens hoop ik dat spoedig

een jeugdiger lid op zal staan om dit werk met dezelfde

betrokkenheidop zich te nemen.
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Vanaf de eerste jaargangen van de Mededelingen van de

Werkgroep voor Tertiaire en Kwartaire Geologie, waar-

van het eerste nummer iri maart 1964verscheen na deop-

richting van de werkgroep in januari van dat jaar, is ge-

werkt aan een register van de inhoud van de verschenen

uitgaven van onze werkgroep.

Met veel energie en met grote zorgvuldigheid werd dit

arbeidsintensievewerk uitgevoerd door ons zeer gewaar-

deerdelid J.G.B. Nieuwenhuis. De inhoudbestond uit de

volgende onderdelen: 1 Verenigingsnieuws, IIPublicaties,

IIIBesproken literatuuren IV Naamlijst. Voor het opstel-
len van de naamlijst werd gebruik gemaakt van systeem-

kaartjes, welke op naam werden gerangschikt. Metbetrek-

king tot de indeling van de groepen werd doorNieuwen-

huis de Mollusca als zijnde de grootste groep het eerst

behandeld.Dit bleefzo tot en met het register van de volu-

mina 13 en 14, waarna hij overging de groepeneen syste-
matische volgorde te geven. Het register van de jaargan-

gen 15 en 16 (1978 en 1979) was het laatste dat van zijn
handkwam.
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Trachurus mediterraneus


