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Boekbespreking

BOB ENTROP, [1966]. Schelpen vinden en herkennen. Tweede druk.

N. V. W. J. THIEME & Cie., Zutphen, 320 bldz., 227 afb. Prijs (geb.)
Fl. 14.50.

Anderzijds is met een aantal andere terecht in het Zeepaard (deel 20

no. 2, 1960) te berde gebrachte bezwaren helaas geen rekening gehou-
den. Ook is de gelegenheid niet benut om een aantal drukfoutente cor-

rigeren (bijvoorbeeld p. 296 jeffreyssi en p. 306 RÖRING). En wat zijn
Calcidae (p. 293)? Waarschijnlijk worden Caecidae bedoeld, maar dat

komt natuurlijk van Caecum. Nieuwe drukfouten zijn p. 136Donacinus

en p. 181 Pellucidum met hoofd- in plaats van kleine letter.

Wij hopen dus op een spoedige nog meer verbeterde derde druk,
want het boek voorziet in een behoefte, al is het dan ook niet

—
zoals

de schrijver meent — het eerste dergelijke boek dat herdrukt wordt.

Immers DORSMAN'S „De schelpen van ons strand en hoe ze te herken-

nen", waarmee mijn generatie is opgegroeid, beleefde drie drukken.

C.O. van Regteren+Altena

De eerste druk van dit boek werd door BUTOT in ons Corresponden-
tieblad no. 86 (1960) besproken. Daarom zal ik mij hier hoofdzakelijk

beperken tot een vergelijking van de tweede druk met de eerste.

Ondanks een iets kleiner formaat (17½ i.p.v. 20 cm breed) en twee

afbeeldingen en wat tekst meet, is door wijzigingen in de typografie
het aantal bladzijden met vier verminderd. Door veranderde indeling

van de drukspiegel en hier en daar het gebruik van een ander lettertype
leest de tekst prettiger dan bij de vorige druk. De twee nieuwe figuren
vindt men bij het geslacht Ensis, waar nu de doorVAN URK voorgestel-
de indeling wordt gevolgd. Met de determinatietabelkomt men nu op

de Solenidae uit, wanneer men een schelp uit deze familie thuis wil

brengen en de verwisseling van de figuren van Loligo vulgaris en Allo-

teuthis subulata is gecorrigeerd.


