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Boekbespreking

C.M. YONGE & T.E. THOMPSON, 1976. Living marine molluscs. Collins, Londen, 288 pp., 162

fig., 16 pl. Prijs gebonden £ 6.00.

Illustratie speelt altijd een belangrijke rol in boeken als deze. De 162 figuren in de vorm van pente-

keningen zijn over het algemeen goed en functioneel,een enkele maal wat erg zwart afgedrukt. Sommi-

ge, vooral die van de zeenaaktslakken, zijn erg mooi. De 16 platen, waarvan acht in kleur, bestaan uit

foto's van zeer goede kwaliteit.

In de met opzet kort gehoudenboekenlijst ontbreken helaas de jaren van publicatie. De getallen op

pp. 23 en 34 spreken elkaar tegen wat betreft aantallen bekende soorten.Op p. 23 wordt gesteld dat er

meer dan 50.000 soorten mariene mollusken zijn en op p.
34 spreekt de auteurover 'a total molluscan

population of around 50,000 species'.

Heeft het overigens zin te wijzen op kleine tekortkomingen bij zo'n mooi (en betaalbaar) boek? Dit

werk heeft twee dingen voor op andere algemene boeken over zeemollusken, nl. de speciale aandacht

die gegeven wordt aan Opisthobranchiaen Bivalvia. Dat maakt dit boek uniek
— warm aanbevolen.

A.C. van Bruggen

De naam van Prof. Sir Maurice Yonge, de nestor onder de malacologen en mariene biologen, is be-

paald geen onbekende op
de boekenplank van in mariene mollusken geïnteresseerde personen. Zijn

meest verspreide werk is zonder twijfel de ‘Collins Pocket Guide to the Sea Shore’ (Barrett & Yonge),
maar ook zijn boek ‘Oysters’ is zeer bekend geworden. Zijn grootste faam ontleent hij echter aan zijn

wetenschappelijke werk betreffende tweekleppige weekdieren.

Het nieuwe boek is een algemeen werk betreffende de mariene mollusken van de wereld met de

nadruk op morfologie en oecologie; men verwachte hier bepaald geen determineerwerk. Dit boek ver-

schaft achtergrondinformatiedie normaliter anders moeilijk bij elkaar te krijgen is. In 18 hoofdstuk-

ken worden de verschillende groepen achtereenvolgens besproken, waarbij de tweekleppigen (vaak een

verwaarloosde groep in dergelijke werken) ca. 90 pp. beslaan. De twee hoofdstukken over de Opistho-

branchia, eveneenseen groep die minder bekend is, zijn van de hand van de zeenaaktslakkenspecialist
Dr. T.E. Thompson. Beide schrijvers verstaan de kunst in helder en eenvoudig Engels hun gedachten op

papier te zetten.


