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Boekbespreking

Van Nonnetje tot Tonnetje

Frank Wesselingh*

De Bruyne, R. & T. Neckheim (eds.), 2001. Van Nonne-

tje tot Tonnetje; de recente en fossiele weekdieren (slak-

ken en schelpen) van Amsterdam. Schuyt & Co, Haarlem,

207pp. ISBN 90-6097-565-0.Kost 42 gulden.

In de inleidendehoofdstukken staan verschillendebijdra-

gen overondermeer demalacologie in Amsterdam (en het

belang van de Kreukel), over opgespoten terreinen en een

erg leuk verhaal van Ruud Bank over de speurtocht naar de

ware identiteit van het Aardschijfslakje. Zoals vermeld, de

bulkbestaatuit debehandeling van de land- en zoetwater-

slakken. Ook zijn erhoofdstukken gewijd aan de(verdwe-

nen) Zuiderzeefaunaen aan de fauna’s van deopgespoten

terreinen.Voor de behandeling van dezeberoemdeEemien

fauna’skonden deauteurs een beroep doenop verschillen-

de, veelal niet eerdergepubliceerde, historische tekeningen
van Gijs Peetere.Het boekpretendeert niet compleet te zijn
betreffendede Eemienfauna’s, maarik denkdatdebijdrage
een must is voor elke verzamelaarvan dit materiaal.

Al metal eenontzettendaardig boek, waarondermijn lang-

gekoesterde aversie tegen landslakken toch wel enigszins
heeftgeleden. Hetenthousiasme van de samenstellers, ge-

koppeld aan de enorme hoeveelheid gegevens maakt dit

boek tot een heus juweeltje.
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Het laatstedeel van de serie ‘Flora enFauna van Amster-

dam’ gaatover de weekdieren van het hoofdstedelijk ge-

bied. Watkan ik zeggenover ditboek? Ook al staan erwel

wat foutjes inen zijn de tekeningen (meestal) nietgeschikt

voorhet identificeren van slakken en ander materiaal, toch

luidt mijn devies: kopen, en wel zo snel mogelijk!

Het is een bijzonder boek. Meer dan 120 land- en zoetwater

slakken - vele vondsten mogen spectaculair worden ge-

noemd- werdenaangetroffen tijdens de inventarisaties. El

ke soortheeft zijn eigen pagina (soms worden sterk gelij-

kende soorten gelumpt), met afbeelding en begeleidende
tekst.Een determinatiewerkis het niet. Behalvede belang-

rijkste verschillen tussen op elkaar gelijkende soorten be-

staan de teksten vooral uit beschouwingen en persoonlijke

ervaringen. Bij sommigesoorten prijkt ooknogeen recep-

tuur, en verder zijn er tal van gedichten te vinden. De tek-

sten zijn vaak onweerstaanbaargrappig, en gevennaast de

faunazelfook eengoed beeld van de mensen dieachterdit

omvangrijke project schuilgaan. Wat tezeggen van de se-

grijnslak, dat rotte bruinige beest datal wat groeit enbloeit

opeet (en zich tevens tegoed doetaan papier, karton en stop-

verf). Het motto van de tekstover deze soort luidtdanook

‘Ifyoucan’tbeat them, eat them! ’ Verder staat de tekst vol

met allerleiecologische bijzonderheden.


