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Verslag redactie Cainozoic Research

over jaargang 2 (2003)

Nummers 1-2 van volume 2, samen goed voor 174 pagi-

na’s, boden voor elk wat wils. Molluskenmogen, en kun-

Met een redelijk goed gevoel hebben we 2003 afgesloten

als redactie van Cainozoic Research. Nietalleen verscheen

een extra nummer in het begin van het jaar, Special Issue

1,over ‘De ontwikkeling van het landschap ten oosten van

Winterswijk’, dat volledig gefinancierd werd doorexterne

bronnen, maar ook volume 2 (dat eigenlijk eind 2002 het

licht had moeten zien) kwam uit in oktober.

Op geregelde tijden, afhankelijk van het aanbod van ge-

schikte manuscripten en sponsoring, zullen ‘special issues’

worden uitgegeven. Nummer 1 was, bij hoge uitzonde-

ring, in het Nederlands omdat het onderwerp zich daar toe

leende; wel werden Engelstalige onderschriften voor de

figuren en een uitgebreide summary opgenomenter wille

van onze Britse TRG vrienden.
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nen, nietontbreken, maar uitzonderlijk waren ditmaalbij-

dragen over brachiopoden(!), nummulitideforaminiferen,

en zelfs heremietkreeftenen krabben. Eén boekbespreking,

een review van een CD-romen eenverhaal over een slang-

ster completeerden het geheel. De kwaliteit van het pa-

pier is duidelijk verbeterd, wat de afbeeldingen ten goede

komt. Her en der zijn pr nog kleine onvolkomenheden,

maar ook diezijn er om in volume 3 volledig gladgestre-

ken te worden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook nog volume

3 (themamummer over Jamaica) in december 2003 te pu-

bliceren, maar dat is met name door technische proble-

men (figuren) nietmeer gelukt. Volume 3 zal nu ruim voor

de zomer van ditjaar op derol staan, meteen gevolgd door

volume 4, dat geheel door de nieuwe ‘raanaging editor’,

Frank Wesselingh, en de vertrouwde productieredacteur

(Ruud) zal worden verzorgd. John houdt er mee op - be-

gonneneind 1987, tot 1991 nog samen metArie W. Jans-

sen, daarnaalleen als ‘hoofdredacteur’tot de dag van van-

daag. Het is goed geweest.

Namens de redactie,

John+W.M. Jagt en iRuud Wiggers


