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AUSTRALIAN SHELLS, door JOYCE ALLAN 

Het is niet te veel gezegd wanneer wij beweren dat vele schelpenverzamelaa rs 
in de gehele wereld naar een boek als dit hebben uitgezien. Joyce Allan 
is Curator of Shells van het Australian Museum iin Sydney. Zij heeft dit boek 
geschreven voor AustraHsche schelpenverzamelaars. Zij heeft er kennelij k naar 
ges~reefd zo vee l mogelij1i van de grotere Australische schelpen. af te beelden, 
va:; elk karakteristieken te noemen en iets van het dier zelf te ve·rtellen. 
Families, geslachten en soorten zijn systematisch gerangschih waa,rbij Thiele's 
Handbuch der Weichtierkunde als grondslag werd genomen . Deze systema7ische 
bespreking vormt he ~ voornaams-te deel van het boek (pp. 47-460). De text is 
verlucht met I I2 lijnfiguren waarin 784 soorten worden afge.beeldl Twaalf ge
kleurde p; aten brengen op uitstekende wijze 165 soorten in bee)d ·en 32 zwartwi•t 
foto-pla ten confronteren de verzamelaar met nog een<; 291 s•oor:en. Een niet
gering totaal van I 240 afgebeelde soorten. 
Deze text volgt de eerste afdeliag van di~ lijvig boek waarin Joyce Allan 
de belangstellende verzamelaar vertelt over schelp·en, hun bouw, •ouderdom en 
groei, . hun verspreiding over het Australische gebied, hun directe omgeving 
(Eco!ogy) en factoren die het leven van molluseen direc t beinvloeden. Hun 
leven swoc.:lten en hun positie als vriend of vij and van de mens komen ook 
in ·het eers:e deel ter sprake. Ten s1otte geeft de schrijfster hier haar wenken 
voor het verzamelen en schoenmaken, het opbergen en de classificatie van 
schelpen. 
Achterin is een lijst opgenomen rrie"t verklaring van gebruikte termen. Een 
Index vergemakkelijkt he•t zoeken ·enigszins. 
Naam en positie va•n de Schrijfster zijn ons voldoende borg voor de inhoud 
van dit boek, dat van groot belang is voor de liefhebbers van Indonesische 
schelpen. Een zeer groot gedeelte van de Australische marine fauna heeft een 
verspreiding die zich tot deze Archipel en verder mog uitstrekt en bij gemis 
van enig samenvattend werk over de Indonesische ma rine moJ:uscen:fauna is 
dit boek van Joyce Allan zeer welkom. 
Aan het boek kleven enkele gebreken. Het papier is slecht. Het boek is slecht 
gebonden. De groene band met het gouden rugstempel is goed en eenvoudig. 
D e 44 platen zijn ongenummerd. Er zijn enkel-e miswijzLn~en io de verklaring 
onder de platen. Het is ·!astig dat deze ongenummerde pla ten willekeurig tussen 
de tekst zijn aangebracht Het is · erg onprettig dat de schelpen in bonte wanorde 
ten opzichte van het gevlolgde systeem over de 44 platen, die men moeilijk 
terugvind\ verstrooid liggen·, waardoor men zelden of nooit op elkaar gelijkende 
soorten zo prettig naast elkaar ziet afgebee1d. Onder de platen staan alleen 
mooi verzonnen Engel·se namen, die uit vier of meer woorden bestaa n. 
De auteur is echter ze lf geheel ver21ntwoordelijk voor het weglaten va n auteurs-
namen. Zij schrijft: " ...... the surname of the authorit y creating the species ..... . 
has been purposely omitted •:hroughout". De opname va1n• de auteursnaam zou 
bij de "genePal reader" verwaning wekken. Aain deze zelfde "g•eneral rea der" 
vertelt Joyce Allan echter over wetenschappelijke namen, auteursnamen en 
jaartallen. Zij geeft de "general reader" ·e•en slecht voorbeeld door de we·en 
schappelijke namen te vermi·nken en bez>:>rgt de systematicus die haa r w erk ook 
graag za•l gebruiken, een hoop ·last. 
Joyce Alla::~ heeft zelf haar boek van illustra ties voorzien. D e fotopla ten 
zijn goed, de ·gekleurde platen uitstekend, de tekeningen zijn veel te grof. De 
verklaring van de figuren die elk tien of meer soorten geven vindt men alleen 
in de tekst. . 
D e volledig<' titel van dit werk is: "Aus:ralian Shells, with rela ted anima ls 
living in the sea, in freshw~a ter and on the land". Het is via U w boekhandel te 
bestellen bij "Georgian House" in Melbourne, Australia. Prijs ongeveer R. 80,- . 
Als U liefhebbert in sche' pen moet U zich dit werk a<:nschaffen. 
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