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Het eerste deel van deze serie werd in het vorige nummer van ons

Corr. blad op p. 114-115 besproken. In dit tweede deel worden 17 oligo-

ceene Taxodonta behandeld. Nieuw zijn Glycymeris (Glycymeris) philippii

(Desh.) var. peelensis en Glycymeris (Glycymeris) beeseliensis. Met te-

hulp van de uitgebreide beschrijvingen en goede afbeeldingen in deze twee

deelen zal het in de toekomst mogelijk zijn Taxodonta uit ons oligoceen
en mioceen zonder veel moeite op naam te brengen. Door een overigens prij-
zenswaardige uniformiteit in bewerking en redactie gelden de op deel I ge-

maakte aanmerkingen ook voor dit stuk.

D.Saas en A.N.Ch. ten Broek, Nederlandse Zeemollusken, met 44 tekstfiguren
en 16 platen van P.Kaas. Encyclopaedie van de Wereldbibliotheek 1942; 232

pagina's. G-ebonden ƒ 3.50.

Dit werkje voorziet in een lang gevoelde "behoefte. Het neemt naast

de reeds eerder verschenen werken over Nederlandsche ïïollusken een goede

plaats in, daar het in eenvoudigen, begrijpelijken vorn datgene geeft,
v/at de verzamelaar van zeemollusken zou willen weten. De schrijvers zijn
er in geslaagd ons een goedkoop hoekje aan te "bieden, dat frisch aan doet

en uitstekend bruikbaar is en waarin naast de recente ook aan de fossiele

schelpen aandacht is besteed. De determinatie-tabellen, waarmede men de

schelpdragende soorten thuis kan brengen, geven de mogelijkheid om inder-

daad te weten te komen, welke naam het voorwerp draagt. De platen en af-

beeldingen van den heer Kaas zijn, zooals we gewend zijn, voortreffelijk.

De auteurslijst op P. 187 zou bij een tweeden druk, die zeker zal volgen,
aangevuld kunnen worden met de gebruikelijke afkortingen der gegeven au-

J. Heer ing, „Die oligocänen Taxodonten Bivalven aus

dem Peelgebiete (Die Niederlande)” Meded. Geol. Stichting Serie C (uitkom-
sten van nieuwe geologisch-palaeontologische onderzoekingen van den on-

dergrond van Nederland), IV (Palaeontologie: Macrofauna), 1 (Tertiair),
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teursnamen; dit voor verzamelaars, die vaak moeten zoeken om te weten te

komen welke naam bedoeld wordt met een gegeven afkorting. Enkele incon-

sequenties zijn niet van ingrijpenden aard. Het is „opgedragen aan de

Nederlandse malacologen", Het boek behoort inderdaad thuis niet alleen

in de boekenkast, doch op de werktafel van allen, die belang stellen in

de Nederlandsche zeemollusken.
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