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De in dit proefschrift behandelde stof is in drie opzichten be-

perkt: in systematischen, regionalen en stratigraphischen zin. Dat heeft

een zeer volledige, hier en daar wellicht iets te uitvoerige, behandeling

mogelijk gemaakt, waar reden voor was, daar van de meeste soorten een

groot materiaal bestudeerd kon worden.

De literatuur bood voor dit gebied tot dusver alleen soortenlijsten,

waarin voor het boven-mioceen 3> voor het midden-mioceen 9 soorten Taxo-

donta vermeld werden. Schrijfster vond slechts één van de gemelde boven-

mioceene soorten weer, doch uit het midden-mioceen kent zij behalve de 9

reeds bekende soorten nog 5 andere, waarvan één nieuw beschreven wordt

als Glycymeris (Glycymeris) auriculata.

Van iedere soorx worden een "beschrijving van de onderzochte exem-

plaren, de verspreiding, eventueele verdere opmerkingen en minstens drie

photographische afbeeldingen gegeven. Op de variabiliteit van enkele vor-

men wordt dieper ingegaan en aan de hand van het groote materiaal is het

soms mogelijk verschillende in de literatuur beschreven soorten samen te

vatten. Nieuw is ook nog Arca diluvii Lam,, var. latecostata. Helaas is

bij de nieuw beschreven vormen niet vermeld welk van de afgebeelde exem-

plaren als holotype moet worden beschouwd.

Merkwaardig is, dat de resten van de oorspronkelijke kleur bij bij-

na alle soorten aangetoond konden worden; iets wat bij tertiaire bival-

ven volgens schrijfster nog niet bekend zou zijn. Al moet ik dit laatste

bestrijden (Wood vermeldt b,v, (Crag Moll., vol. 2, p. 71, 1851) van de

door schrijfster op p. 56-59 besproken Limopsis aurita (Brocchi) al:

„The remains of red-coloured bands may be seen upon some specimens")
toch blijft het feit, dat de kleur zoo algemeen bewaard is, een merkwaar-

digheid van de mioceene Taxodonta van de Peel, die een bespreking zeker

waard is.

Deze publicatie is de eerste van een reeks monographieën over de

mioceene en oligoceene mollusken van het Deelgebied. De inhoud doet veel

interessants van de vervolgen verwachten. Een principieele fout in de

citaten wil ik hier nog signaleeren om misschien navolging te voorkomen.

Bij de soortnamen in de synoniemlijsten worden n.1. de auteursnamen ver-

meld - waar op zichzelf niets tegen is - maar niet op dezelfde wijze als

ter geciteerder plaatse. 3oo staat b.v, (L.) voor: Linnaeus, linné, linn.

1767, (Linné 1758), waarmee aan het citaat zijn karakter ontnomen is.

C.O. v. R. Altena


