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Boekbespreking

Henry D. RUSSELL, 1971 Index Nudibranchia, a catalog of the

literature 1554-1965. Delaware Museum of Natural History, Green-

ville, Delaware 19807, U.S.A. 141 pp. Prijs gelijmd met slappe kaft

$ 9.75 (inclusief porto en verpakking).

Bibliografisch werk stelt over het algemeen hoge eisen aan nauw-

keurigheid, zowel van auteur als drukker. In hoeverre is Russell er in

geslaagd zijn boek de gewenste accuratesse mee te geven? Het

opzoeken van een aantal in het buitenland minder bekende publi-
caties lukte over het algemeen goed; enige titels uit de literatuurlijst

van de Fauna van Nederland afl. 8 (1936) ontbreken bijvoorbeeld.

Algemene strandboekjes e.d. zijn met opzet niet (allemaal) opge-

nomen; dergelijke werken zijn altijd struikelblokken bij biblio-

grafieën —
moet men ze opnemen of niet? Naar volledigheid streven

is onmogelijk als men bijvoorbeeld elk leerboek op niveau zou

opnemen!
Wat (druk?)fouten betreft heeft Russell het er minder goed

afgebracht, vooral waar het niet-Engelse titels betreft. Om dicht bij
huis te blijven: Van Bentham Jutting, mullusken! Van een biblio-

graaf mag men in het algemeen toch wel wat meer nauwkeurigheid

eisen, vooral ook omdat de gemiddelde gebruiker de titels vaak

Het grote werk van Russell over de literatuur betreffende de

Nudibranchia (zeenaaktslakken) bestaat uit vier delen, nl. een index

op de auteurs met titels en bibliografische gegevens (2425 titels op

50 pp.), een alfabetische lijst met alle genera en lagere taxa (ongeveer

3400 namen op 67 pp.), een alfabetisch-geografische lijst van type-

localiteiten(d.w.z. bijv. “Mauritius”, onder welke paragraaf de soor-

ten met als typelocaliteit Mauritius en omgeving opgesomd worden)

(15 pp.) en een literatuurcatalogus op onderwerp (3 pp.) Tussen

beide laatstgenoemde stukken vindt men nog een m.i. tamelijk

overbodige lijst van afkortingen van titels van de belangrijkste tijd-

schriften, welke lijst nogal eens een foutje bevat. Het voorwoord van

R. Tucker Abbott vermeldt dat een supplement voor de periode
1966-1971 in voorbereiding is.

Dit boek is zonder twijfel buitengewoon belangrijk voor de zich

steeds uitbreidende kring van specialisten in Nudibranchia;men kan

zonder meer stellen dat het werk van Russell over deze moeilijke

groep een enorme besparing in tijd voor de individuele specialist
betekent. Uiteraard heeft het daarnaast zijn nut voor personen die

zijdelings met zeenaaktslakken te maken hebben.
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letterlijk over zal nemen — daar is een bibliografie tenslotte voor. In

dit opzicht heeft Russell nogal wat fouten gemaakt.
Het boek is van (te? ) groot formaat (31 x 24 cm) en typografisch

goed verzorgd. Alleen zou bij de auteursindex de naam bovenaan de

kolommen steeds herhaald moeten zijn. Voor een niet-gebonden
boek zonder illustraties is de prijs van bijna tien dollar aan de hoge
kant.

Samenvattend: een onmisbaarboek voor de specialist, een belang-

rijk werk voor een ieder die met mariene biologie of mollusken in

het algemeen te maken heeft. Men zij echter bedacht op eventuele

(druk)fouten.

A.C. van Bruggen


