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Boekbespreking

NORA F. MCMILLAN, 1968. British Shells. Wayside and Wood-

land Series, Frederick Warne & Co. Ltd., Londen/New York. 196

pp., 4 fig., 80 pl. Prijs 50 shillings.

Tot “British Shells” verscheen was er in Groot-Brittannië geen

modern samenvattend boek over de plaatselijke zee-, land- en

zoetwatermollusken; wel bestonden er voortreffelijke werken over

de mariene tweekleppigen (Tebble), de landnaaktslakken (Quick)

e.a. Nora McMillan heeft nu getracht in kort bestek alle Britse

mollusken samen te vatten. Is zij daarin op bevredigende wijze

geslaagd?

Het boek bestaat uit enige inleidendehoofdstukken, een beschrij-

ving van de soorten (ruim honderd bladzijden), suggesties betref-

fende literatuur en een lijst van de Britse mollusken (ruim 35

pagina’s), welke laatste gesplitst is in een lijst van zeemollusken en

een van land- en zoetwatermollusken, het geheel gevolgd door een

naamregister. De tachtig platen bestaan uit kleurenfoto’s (26 platen),

geschilderde kleurenplaten (zes platen) en lijntekeningen (48 platen).

Totaal zijn 355 soorten afgebeeld.
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Het vrijwel geheel ontbreken van tabellen zal zeker door de

beginner als een gemis gevoeld worden. Automatisch komt men dan

terecht bij de afbeeldingen; voor het vinden van de naam is een

moeizaam zoeken op de platen (lang niet alle soorten zijn afgebeeld)

en vergelijken met beschrijvingen in de tekst nodig. Dat werkt vooral

onbevredigend in moeilijke genera als Chrysallida (zeven soorten, één

afgebeeld), Turbonilla (elf soorten, één afgebeeld), Odostomia (ne-

gen soorten, geen afbeelding), enz.

De band is aardig en doet het naieve stofomslag snel vergeten. De

illustraties zijn wisselend van kwaliteit. De geschilderde kleuren-

platen van (zee)naaktslakken en borende tweekleppigen zijn goed; de

kleurenfoto's variëren van uitstekend tot zeer matig, zoals de

Cepaeasoorten op pl. 57 en 60. De tekeningen van schelpen zijn

eenvoudig gehouden en meestal voldoende, maar soms helaas slecht

en een enkele maal onherkenbaar (Pyramidula rupestris, pl. 76 fig.

4).

Nomenclatorisch is het boek niet geheel up to date; het gebruik

van de naam Cyprina islandica is wellicht nog acceptabel, het bezigen

van Helix nemoralis doet bepaald archai'sch aan. Naast Cyprina
islandica vindt men echter ook Glossus humanus.

Het is onmogelijk de tekst geheel te controleren; een steekproef
bewees o.a. dat Columellaaspera ontbrak en dat de oorsprong van

Potamopyrgus jenkinsi "unknown" is. Waldén's publicatie over de

eerste dateert van begin 1966, terwijl uit het boek blijkt dat

gebeurtenissen van eind 1967 (het overlijden van Dr. Rees) nog

vermeld zijn. Over de oorsprong van Potamopyrgus jenkinsi is veel

geschreven en "omstreden" in plaats van "onbekend" zou hier

wellicht meer op zijn plaats geweest zijn.
Om op de vraag van de eerste alinea terug te komen; Nora

McMillan is erin geslaagd de Britse mollusken samen te vatten, maar

misschien niet geheel op bevredigende wijze. Toch heeft dit boek

voor de Nederlandse schelpenverzamelaar zijn waarde; de goede

platen, de grotendeels goede tekst en de naamlijsten zijn belangrijk

genoeg om dit naar verhouding goedkope boek aan te schaffen.

Momenteel bestaat er immers geen ander werk in West-Europa dat

alle mollusken van een bepaald groot gebied samenvat.

A.C. van Bruggen


