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pi. 47 B, C en pi. 55A wezen in de richting van de tuimelaar. Nu kon echter alleen nog ook 
de dolfijn in aanmerking komen, naar de rugvin. Deze is echter betrekkelijk zeldzaam, komt in 
grote scholen voor en dan voornamelijk in de zomer (Aug.-Sept., alle inlandse exemplaren, 
gemiddeld 2 meter, zie Zoölogische Mededelingen v. h. Leids Museum deel XXVI 1946). Summa 
summarum besluiten wij tot de tuimelaar. 
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BOEKAANKONDIGING 
Boor en Spade. Verspreide bijdragen tot de kennis van de Bodem van Nederland I en II. Uit

gegeven voor de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, Directeur Prof. Dr C. H. 
EDELMAN, door N.V. A. Oosthoek's Uitg. Mij. 1948. 

Een lange serie van korte artikelen (50 in I, 43 in II op resp. 280 en 222 bl .) over de bodem-
karteringswerkzaamheden door verschillende medewerkers aan dat werk, benevens zulke over 
bodemonderzoek en bodemgebruik, alle met een Engels résumé en geïllustreerd met vele kaarten, 
profielen en luchtfoto's. 

Vijvers in tuinen en plantsoenen. Uitgegeven vanwege de Nederlandse Heidemaatschappij door 
H. VEENMAN & Zonen, Wageningen 1948. 

Een boekje van 40 blz. met aardige vignetten en talrijke fraaie foto's over aanleg, inrichting, 
beplanting en onderhoud van vijvers, ook van grote vijvers voor visteelt. 

Dr M. A. IJSSELING en Dr A. SCHEYGROND. Wat is dat voor een dier ? Uitg. W. J. Thieme & Cie., 
Zutfen 1948. 

Dit nieuwe deeltje uit de bekende serie geeft tabellarische indelingen, overzichten en beschrij
vingen voor het determineren van zoogdieren, reptielen en amphibieën met behulp van talrijke 
(60) meest zeer fraaie foto's, 4 gekleurde platen en een groot aantal tekeningen, ook van voet
sporen, excrementen en schedels. 

Dr W. M. KRUSEMAN, Nieuwere inzichten in het leven. Uitg. W. L. & J. Brusse, Rotterdam 1948. 
Een twaalftal opstellen over physiologic, genetica, embryologie e.a., iets uitvoeriger dan in 

een leerboek, geïll. met portretten van Van Leeuwenhoek, Lamarck, Darwin, Mendel, Pasteur, 
Koch, Hugo de Vries, Morgan, Mac Dougall en Jordan. 

G. D. SWANENBURG DE VEYE, Paddenstoelenboekje. Uitg. van de Nederl. Mycologische Ver
eniging. 

Een zeer beknopt overzicht met indeling en beschrijving van de algemene en vrij algemene 
Nederlandse soorten uit alle groepen der hogere zwammen. Het meest waardevol is de keuze 
van de behandelde soorten, die alle gemakkelijk herkenbare, typische en veel voorkomende 
paddenstoelen omvat. Als het mogelijk geweest ware bij iedere soort op te geven, waar een goede 
gekleurde afbeelding te vinden, dan was dit werkje van de voorzitter een nog belangrijker bijdrage 
voor onze zwammenliefhebbers geweest. 

JAMES RIDDEL, In het nachtelijk duister van het oerwoud, vertaald door JOHANNA E. BREYER, 
met een voorwoord van Dr A. F. J. PORTIELJE. Uitg. J. J. Kuurstra, Amsterdam. 

Dit boek is een moderne versie van Von Schillings' beroemde „Mit Blitzlicht und Büchse". 
Niet alleen moderner door de jaren die er tussen liggen, maar ook verschillend, doordat het zo 
Engels is, als het andere Duits was, met de beminnelijke luchthartige ongegeneerdheid en fijne 
humor in zelfspot van de Engelse, tegenover de gedegen zwaar op de handse wetenschappelijkheid 
van de Duitse sportsman. 

In principe was de methode dezelfde; met flitslicht en electrische zelfontspanners, maar, 
meer nog dan in de text, blijkt door vergelijken van de foto-resultaten het verschil in technisch 
opzicht. Riddel en z'n makker Gander trokken uit met 20 Leica's en 1000 Philips-Flitslampen. 

Het resultaat is een keur van interessante foto's: Nijlpaarden, Olifanten, Buffels, Giraffen en 
verschillende andere dieren, maar ook van prachtige landschappen, folkloristische en expeditie
foto's, ingevoegd in een vlot en geestig-luchtig reisverhaal. 

Het eigenlijke doel van de expeditie: goede foto's van Gorilla's in hun natuurlijke levens
omstandigheden te maken is niet bereikt, doordat de wereldoorlog een eind maakte aan het 
avontuur en tevens aan het leven van een der beide avonturiers. 

De vertaling is opvallend goed. Het boek had echter wel een fraaier en vooral steviger omslag 
verdiend. JHs. 


