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Boekbespreking

Alison TREW, 1987. James Cosmo Melvill’s new molluscan names. National Museum of Wales, Cardiff,
84 pp., 3 pl., 5

portretten, prijs paperback £ 15 (incl. porto en verpakking; te bestellen bij het National Mu-

seum of Wales, Cathays Park, Cardiff CF1 3NP, Wales, Groot-Brittannië).

Het moet een enorm werk geweest zijn dit alles uit te zoeken en men dient dan ook begrip te hebben voor

eventuele kleine tekortkomingen. Recensent is o.a. bekend met het feit dat veel syntypen/paratypen van

Zuidafrikaansc landmolluskcn beschreven door Mclvill & Ponsonby aanwezig zijn in het Natal Museum,

Pictcrmaritzburg, Zuid-Afrika; dit is helaas niet vermeld. Samenvattend kan men stellen dat het boek van

Alison Trew een belangrijke bijdrage tot de geschiedenis van de malacologic vormt en tevens taxonomisch

duidelijk van betekenis is.

A.C. van Bruggen

Het museum in Cardiff huisvest de op één na belangrijkste molluskencollectie in het Verenigd Konink-

rijk. Deze verzameling, officieel de “Melvill-Tomlincollection”, bestaat voornamelijk uit de laatste werke-

lijk grote privé molluskencollectie ter wereld, die van J.R. le Brockton Tomlin (1864-1954). Tomlin ver-

kreeg in 1919 de enorme verzameling van J.C. Melvill (1845-1929), die hij invoegde in zijn eigen collectie.

Alison Trew, verbonden aan het museum te Cardiff, heeft nu een aantrekkelijk boekje samengesteld over de

meer dan 1000 nieuwe namen die Melvill, al ofniet in samenwerking met anderen, voorgesteld heeft. Al de-

ze namen zijn vergezeld van de literatuurverwijzingplus gegevens over het typemateriaal. Een deel van dit

materiaal wordt niet in Cardiff, maar in ten minste 14 andere instituten (waaronder het Rijksmuseum van

Natuurlijke Historie) bewaard. Het werk van Melvill is vooral belangrijk voor het onderzoek aan de niet-

mariene mollusken van Zuid-Afrika, de mollusken van de zeeën rond het Arabisch schiereiland, enz. Op

p. 9 leest men: “The new species came from all over the world from the Antarctic to the Arctic, from

Hawaii, Brazil, Mauritius, Australia, Arabian Sea and the Indo-Pacific islands.”

Het boek ziet er als volgt uit: biografie van Melvill, lijst van zijn publicaties, alfabetische lijst van nieuwe

namen, gevolgd door een zeer interessante lijst van “Secondary sources of material”. Deze laatste opsom-

ming bestaat uit korte biografische aantekeningen van personen die Melvill materiaal verschaften ofanders-

zins geholpen hebben. Het geheel is verlucht met vijf portretten (Melvill, Burnup, Ponsonby, Standen,

Townsend), twee pagina’s van Melvill’s door hemzelfgeïllustreerde catalogus en een fotoplaat met acht eti-

ketten en bijbehorende exemplaren.


