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Boekbespreking

De Nederlandse zoetwatermollusken: Recente en fossiele

weekdieren uit zoet en brak water

Frank Wesselingh
*

Het boek valt in twee delen uiteen, een inleidend deel en

een systematisch deel. In het inleidende deel komen tal

van zaken aan de orde in afzonderlijke hoofdstukken, te

beginnen met ‘De bouw van mollusken’. In dit eerste

hoofdstuk worden beschrijvende termen van schelpen

helder uitgelegd, mede aan de hand van prachtige teke-

ningen. Vervolgens is er een hoofdstuk gewijd aan syste-

matiek en naamgeving, waarin ook een systematische lijst

is verwerkt. De kwaliteit hiervan doet zich na zeven jaar

nog gelden doordat er bijzonder weinig namen in de tus-

sentijd zijn veranderd. Inmiddels zijn de geslachten van

de Hydrobiidae aangepast(het accepteren vanhet geslacht

Ventrosia: Wilke et al., 2000), maar helaas is die kennis in

de (vrijwel ongewijzigde) uitgave niet verwerkt. Vervol-

gens komt de ecologie en verspreiding van weekdieren

aan de orde, waaronder ook een kort overzicht van het

voorkomen van mariene soorten in binnendijkse biotopen.

Vlak na het verschijnen van de oorspronkelijke ‘Neder-

landse zoetwatermollusken’ verscheen er een overzichts-

artikel van de hand van WimKuijper over brakwatermol-

lusken in Nederland (Kuijper, 2000), dat tevens een aan-

rader mag heten voor de liefhebbers vanbrakwaterfauna’s.

Het hoofdstuk ‘Bescherming en Beheer’ zal voor veel van

de strandverzamelaars buiten het interessegebied vallen,

maar dat geldt juist weer niet voor het erop volgende

hoofdstuk ‘Zoetwatermolluskentijden het Kwartair’.Dit

hoofdstuk gaat in op zowel de geologie van het Kwartair

als de fauna’s die inKwartaire afzettingen zijn aangetrof-

fen. Het inleidendedeel wordt afgesloten met de hoofd-

stukken ‘Verzamelen en bewaren’ en ‘Determinatie’, dit

laatste hoofdstuk met een werkelijk prachtig uitgevoerde

determinatietabel.

In het tweede deel komen de soorten aan de orde. Dit is

het deel waarmee dan toch dat buisje of doosje met soor-

Zeven jaar na de oorspronkelijke uitgave blijkt het werk

‘De Nederlandse zoetwatermollusken’ nog bepaald niet

bekend onder verzamelaars van strandfossielen.Veel ver-

zamelaars hebben in hun collectie een doosje of buisje

met schijnbaar ondetermineerbareland- en zoetwateralia.

waartussen zich de nodige bijzondere fossiele soorten kun-

nen schuilhouden! Het werk was al vier jaar uitverkocht,

maar met het verschijnen van de tweede druk leek het mij

zinvol nogmaals aandacht aan deze schitterende uitgave

te besteden.

‘De Nederlandse zoetwatermollusken’ is met recht een

standaardwerk, dat blijkt uit het feit dat vrijwel alle in-

zichten van zeven jaar geleden nog steeds geldig zijn. Dit

boek, ondanks het wat onhandige grote formaat, kan een

zeer belangrijke hulp vormen bij het op naam brengen van

die buisjes en doosjes met rest-schelpen van het strand,

maar ook een inspiratiebron zijn om eens te gaan kijken

in de troep op slootkanten na een (weer te ver doorge-

voerde) opschoonactie van de slootbodem. Het boek vormt

een toegangssleutel in het labyrint van schieronmogelijke

groepenals de Planorbidae(Posthoornslakken) en Sphae-

riidae (erwtenmossels, waaronder Pisidium). Behalve de

zeer grondige teksten en gegevens ontleent het boek veel

van haar schoonheid aan de tekeningen van Gijs Peeters,

onze nestor op het gebied van getekende schelpen.
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ten waar je je nooit aan hebt gewaagd kan worden aange-

pakt (op enkele ‘land’soortenna als bv. Succinea spp.)- Ik

ben er van overtuigd dat belangrijke en bijzondere soor-

ten aanwezig zijn in verzamelingen, maar tot nog toe een-

voudigweg niet zijn herkend. Wat tedenken van Theodoxus

danubialis,een belangrijke Midden-Pleistocenesoort, die

ik in het verleden heb gezien bij een Zeeuwse verzame-

laar? Met dit werk goed op naam te brengen! Ook te ver-

wachten maar nog niet gezien is een fossiele soort als

Viviparus glacialis. Minder bijzonder, maar desalniette-

minaardig Holoceen grut, waarondermoeilijkop naam te

krijgen Sphaeriidae (erwtenmosselen) en Planorbiidae

(poslhoomslakken) worden goed beschreven en afgebeeld.

Ook worden in dit deel een aantal fossiele soorten, die

wel worden opgeraapten gewaardeerd, uitgebreid behan-

deld, zoals Corbicula cf.fluminalis (de fossiele vorm wordt

overigens aangeduid als Corbicula spec.) en Ellobium

pyramidale.

De beschrijvingen zijn goed gestructureerd opgebouwd.

De schelp wordtals eerste beschreven. Vervolgens komen

het dier, de levenscyclus, voedsel, biotoop, recente ver-

spreiding en areaal aan bod. De beschrijving wordt afge-
sloten met het fossiele voorkomen. Door deze structure-

ring is het boek ook goed navigeerbaar voor een pure

fossielenliefhebber, diekan kijken naar het eerste (schelp)

en het laatste onderwerp (fossiel voorkomen), al blijven

er op diemanier tal van aardigheden in de tussenliggende
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Verspreiding Ncritidae:

Theodoxus fluviatilis
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de handvan Theodoxusfluviatilis. Uit besproken boek.
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onderwerpen ongelezen. Zoals al eerder gemeld zijn er

een aantal landslakken in het strandengmis die niet kun-

nen worden aangepakt met ditboek, zoals Succinea’s. Het

boek eindigt met een flink en goed doordacht glossarium.

Het formaat is wat onhandig groot. Desondanks zijn de

goed opgebouwde teksten, vele prachtige illustraties en

vele wetenswaardigheden genoegreden voor een bindend

koopadvies. Als u hem al niet had staan natuurlijk.

U kunt het boek bestellen bij ondermeer Natuur & Boek:

www.natuurenboek.nl

Het kost € 49,95 (exclusief verzendkosten).
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