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De beschrijvingen zijn summier, soms ontbreken zij geheel. Van

vele soorten wordt vermeld waar zij oorspronkelijk zijn beschreven,
de originele type localiteit is genoemd, ook al is die onjuist of on-

duidelijk (b.v. "Curacas" bij Conus citrinus, is dat Caracas of Cura-

gao?). De lengte van de schelp alsmede de verspreiding van de soort

zijn genoemd. De kleur van het periostracum wordt, indien bekend,
steeds vermeld, maar in de meeste gevallen moet de schrijver be-

kennen dat hij het periostracum niet gezien heeft.

Alle besproken soorten zijn in kleur afgebeeld, totaal 457 figuren

op 22 platen, naar waterverftekeningen. Het nadeel hiervan is dat

elke kleur in dezelfde tint is weergegeven, een tweede bezwaar is

dat de figuren te vlak lijken. De afbeeldingen zijn derhalve minder

van kwaliteit dan die van de <Conus-monografieën uit de 19e eeuw.

Het boek besluit met een index en een beknopte bibliografie die

chronologisch is opgesteld, maar niet altijd consequent.

Voor de verzamelaar heeft het boek toch zijn nut, want niet voor

iedereen staan de plaatwerken uit de vorige eeuw ter beschikking, en

wie reeds iets van Conus-soorten weet, zal er toch zijn onbekende

soorten mee kunnen determineren. Met de moderne ongeïllustreerde

naamlijsten van de Conidae (TOMLIN, 1937; ABBOTT, 1964), die ook

de synoniemen vermelden, naast het werk van MARSH en RIPPINGALE,
kan de verzamelaar zijn collectie reviseren.

Er is beslist moed voor nodig om een monografie te schrijven

over een grote en ingewikkelde familie als de Conidae, en in de 20e

eeuw was er tot nu toe geen malacoloog die zich aan een revisie van

de kegelslakken waagde. De schrijver is een verzamelaar van Conus-

schelpen, en zijn verzameling heeft gediend als basis voor zijn boek.

Een aantal hem ontbrekende soorten werd afgebeeld naar voorwerpen

uit de collectie van het Brits Museum.

De titel belooft meer dan de inhoud geeft, want niet alle soorten

zijn besproken. Van de recente Conidae, waarvan er ongeveer vijf-
honderd bekend zijn, worden er 450 genoemd. Alle soorten worden

geacht te behoren tot het genus Conus, hetgeen minder juist, maar

voor praktisch gebruik wel handig is. De soorten worden onderge-
bracht in subgenera, hetgeen te prijzen is. Synoniemen van soorten

worden niet genoemd, en dat is jammer, want in de Conidae zijn er

heel wat. Het is niet juist dat variëteiten en vormen als soorten

worden behandeld, al zegt de schrijver er wel bij dat het een varië-

teit of vorm van een andere soort is.
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Er is een appendix met opmerkingen van Dr. A. H. KOHN, een

Conus-specialist, waardoor een aantal onjuistheden zijn achterhaald,

al zijn er nog genoeg blijven steken. Hiervan noemen wij: Bogor is

niet op Sumatra, maar op Java (p. 16), Conus citrinus leeft ook buiten

Cuba (p. 50), Conus aurantius leeft niet in Oost-Indië maar in West-

Indië (p. 53), C. ranunculus komt ook voor bij West-Afrika (p. 53),
C. bermudensis wordt ook buiten Bermuda aangetroffen (p. 58), de

verspreiding van C. pygmaeus (zuidelijke Caribische Zee) verschilt

van C. jaspideus (West-Indië) (p. 62), C. victor leeft bij de Kleine

Soenda Eilanden (p. 134), C. dominicanus is niet een vorm van

regius (p. 153).
H.E. Coomans


