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Boekbespreking

Daarom kan het zijn nut hebben, nu en dan eens te wijzen op
enkele min of meer recente uitgaven, die wellicht ook een sti-

mulans zijn om nader kennis te maken met de malacologische fau-

na van buiten onzen gezichtskring en met het werk van onze bui-

tenlandse collega’s. In verband met het vorenstaande wil ik een

tweetal werkjes bespreken, die ik kort geleden van Amerikaanse
vrienden kreeg toegezonden.

Het eerste is een boekje van den bekenden malacoloog Frank

Collins Baker, conservator van liet natuurhistorisch Museum der

Universiteit van Illinois, en heets Fieldbook of Illinois Land

Snails_, verschenen in Augustus 1939 "te Urbana als tweede deel

van ie serie Manuals of the Natural History Survey Division. -

Het is een werkje van 166 bladzijden, gebonden in een keurig

roodbruin linnen bandje in zakformaat. De -prijs is mij niet be-

kend T
maar zal zeker' de $ 1.50 niet overschrijden.

Het werkje opent met een kleurenfotografische plaat van een

13-tal huisjes van gastropoden in verschillende standen.- Na

een kort voorwoord van uitgever en schrijver volgt allereerst

een algemene inleiding van 32 blz ., waarin aan de hand van

voortreffelijke schematische afbeeldingen gesproken wordt over

de anatomie en den scheljibouw der landslakken. Verder wordt er

in het kort gehandeld over voedsel en voedingswijze, voortplan-
ting, ecologie, het verzamelen en conserveren van landslakken,
het determineren en het opbouwen en in stand houden van een

collectie. Er is 'een hoofdstuk over het economisch belang van

landslakken, de physiogrufie tan den staat Illinois met bijbe-
horende kaart, en een beschouwing over de mollusken in geolo-
gisch verband. Een aantal bijgevoegde foto's geven een goed
beu.ld van de landelijke aspecten va» het terrein-van onderzoek.

Het daarop 'volgende dool van het Fieldbook v;ordt ingenomen
door goed te hanteren determinatie-tabellen • en de uitvoerige be-

scnri ;r..'ing van de 64 specie s (ieder voorzien van duidelijke,
öoor 5:c Oarl ö.Motor getekende afbeeldingen) en bijbehorende 38

subspe jie s
, rassen en varl dte it«?n', die 'in 1939 in Illinois be-

kend waren. Om een indruk te geven tan den aard der gastropoden-
fauna van Illinois, zij vermeld, dat species voorkomen van de

Ongetwijfeld zijn er onder de leden van de N.M.V., die naast

de primaire belangstelling voor onze eigen Nederlandse malacolo-

gische fauna ook wel interesse hebben voor die van de aangren-
zende landen of zelfs voor die van andere werelddelen.
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volgende families; Helicinidae (Dr Polygyridae .(21),Bulimulidae
(UT Zonitidae (13)7Endodontidae (7)7Haplotrematidae. TT)T
Pupillidae (15),StrobilopsidaeT3),Valloniidae"W7Cochlicopidae

WTSuccineidae,T57TLimnaeidae (277Philomycidae 7177
Ellobi-idae 777

Nog worden een zestal soorten beschreven, die van elders zijn
geimporteerd en werden aangetroffen in kassen, benevens een 15-
tal

,
die weliswaar in de litteratuur worden vermeld, doch waar-

van niet met zekerheid is komen vaststaan, dat ze inderdaad tot

de fauna van Illinois behoren.

Het geheel wordt afgesloten door een volledige check-lijst

en door een zeer nauwkeurig en uitvoerig zaak- en naamregister.
Het Fieldbook of Illinois Land Snails is een juweeltje, dat

zeker een der beste plaatsen verdient in de boekerij van wie

zich interesseert voor Noord-Amerikaanse landmollusken.

Het tweede "boek, waarmee ik U wil laten kennismaken is het

"West Coast Shells" getitelde werk van Keep-Baily. De geschiede-
nis van dit hoek is wel zeer merkwaardigs ln 1881 gaf Josiah

Keep, de toenmalige "curator of Conchology" van de California

Academy of Sciences, zijn eerste bescheiden werkje "Common Sea-

Shells of California" uit, dat in 1887 gevolgd werd door de 1e.

editie van zijn "West Coast Shells", een werk, dat zich niet

meer beperkte tot California alleen en tot de meer gewone soor-

ten, doch een overzicht bedoelde te 'geven van alles, wat de

kuststreek ten Westen van de Rocky Mountains aan zeeschelpen te

zien gaf. In 1904 verscheen de tweede, herziene en nu ook tot

Alaska uitgebreide druk met thans als titel "West American

Shells", en toen bij de fatale aardbeving en den brand van San

Francisco iri 1906 het grootste deel van de oplage verloren ging,
werd een derde druk noodzakelijk, die in 1911 verscheen en, be-

houdens den titel (die weer "West Coast Shells" luidde) en een

afzonderlijk hoofdstuk over zoetwatermollusken van de hand van

Harold Hannibal ,wat den inhoud betreft vrijwel overeenkwam met

de tweede editie.- Enkele maanden na de verschijning van zijn
laatste werk overleed Josiah Keep, die intussen professor in

de geologie was geworden aan het Mills College, terwijl Hannibal

om gezondheidsredenen zijn malacologische studies moest opge-

ven, zodat, toen de behoefte aan een revisie zich steeds meer

deed gevoelen, in 1930 op verzoek van dochter Rosalind,

deze taak werd opgenomen door Joshua L.Baily, verbonden aan het

Instituut voor biologisch onderzoek van de John Hopkins Univer-

sity.

Wederom onder den titel "West Coast Shells" verscheen diens

werk in 1935 "bij de Stanford University Press, California,waar
het in Juli 1947 zijn 2de druk beleefde. Het werk is thans be-

doeld als een handboek van de mariene mollusken van Alaska tot

San Diego en van de land- en zoetwatermollusken van Californie,

Oregon en Washington. De kostprijs is $ 3.75 .

Twee wel wat erg beknopte hoofdstukken resp.handelend over

wetenschappenjke namen en wat zij ons te zeggen hebben (15 blz.)
en over ecologische kwesties (2-§ blz), waarvan de omvang omge-

keerd evenredig is aan dien, welken men redelijkerwijze in een

populair werkje als dit zou verwachten, gaan vooraf aan de 28

hoofdstukken, waarin telkens groepsgewijze zonder enig systema-
tisch verband en zonder aanspraak te maken op volledigheid een

groot aantal schelpensoorten wordt behandeld. Weliswaar is een

afzonderlijk hoofdstuk (XXX) gewijd aan "Snails of Porest and

Field", en is er een apart hoofdstuk (XXIX) waarin de voornaamste

zoetwaterslakken worden besproken (overigens tegelijk met haar

mariene familieleden), maar«ook in andere capita treft men be-

schrijvingen aan van land- en zoetwatervormen lukraak tussen de

mariene soorten in. Wel enigszins wonderlijk doet het aan, dat

men ook stuit op een hoofdstuk over Brachiopoden, al excuseert

zich de schrijver voor deze uitweiding. In het laatste (XXXI)
hoofdstuk wordt gehandeld over de Cephalopoden.
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334 slecht getekende of althans onduidelijk gereproduceerde

afbeeldingen, waarvan vele ook op te kleine schaal zijn afge-

drukt, vormen, jammer genoeg, dikwijls zeer onbevredigende il-

lustraties bij de doorgaans toch al alles behalve duidelijke
soortbeschrijvingen.

.Afgezien echter van deze bezwaren, waaraan wellicht in een

latere editie zonder al te veel moeite tegemoetgekomen kan wor-

den, hebben wij genoten van den soms tot deugddoend enthusiasme

opgevoerden tekst en kunnen we dit overigens pretentieloze
werkje graag aanbevelen bij hen, die niet al te hoge eisen stel-

len aan verantwoorde systematiek en wetenschappelijkheid.
L.A.W.C. Venmans

Bengt Hubendick, Vara SnSckor. SnSckor i 'sött och bröckt vatten.

- Stoc9» A.Bonniers Förlag, 100 blz., 172 afb. Prijs
6.25 Zw.Kr.

Gaarne wil ik de leden attent maken op dit nieuwe zeer aan-

trekkelijke boekje over de zoetwater-gastropoden van Zweden. Na

een tweetal inleidende hoofdstukken over techniek van verzame-

len en conserveren, en over terminologie van de onderdelen van

de schelp, volgt het systematische gedeelte. Dit laatste bevat

duidelijke beschrijvingen en uitstekende afbeeldingen van alle

schelpen en van .enige morphologische details. Verder wordt veel

aandacht geschonken aan de verspreiding der soorten, toegelicht
met verspreidingskaartjes. Het boekje besluit met een biologisch
overzicht en een algemene beschouwing over de verspreiding der

zoet- en brakwatergastropoden in Zweden. ■ ■ :
W.S.S. van der Feen

W.S.S.van Benthem+Jutting

A.N.Ch.ten Broeki Plio-pleistocene Astartidae van de Zeeuwsche

stranden.Zooi.Meded.,vol. 30,no.10 (23 Febr .1949) >pp. 115^-132,pl.

VI, VII.

Beze samenvatting, van wat:tot dusver over onze aangespoelde
fossiele .Astartidae bekend is "bevat de beschrijving van 13

soorten, waarvan er 11 op voortreffelijke wijze op de platen
zijn afgebeeld.

(Behalve de in dit artikel vermelde soorten zijn, naar de

heer v.d.Meulen mededeelt
,

de laatste jaren in zuigermateriaal

van Ellewoutsdijk nog verzameld % Astarte crebrilirata (det .

BÏoklander ), 24 'ex.in cpll.v.d.Meulenf"A. corbuloïdes"(det .V.B.

Altena), 16 exx. in coll.v.d.Meulenj voorts een 5-tal andere

Astarte soorten, waarvan de determinatie nog een bevestiging

behoeft, red.)

C.Beetss The Pliocene and Lower Pleistocene Gastropods in the

colTecTions of the Geological Foundation in the Netherland3

(with some remarks on other Dutch collections).Meded.Geol.
Stichting, Serie C-IV-I-ITo.6 (1946),166 pp.,;'6.pln.

Aan een moderne revisie van de pliocene möllusken uit onze

bodem bestond grote behoefte. Be bekende lijst van Tesch, die

in 1912 werd uitgegeven, is door het sindsdien verschijnen van

veel literatuur op dit gebied, verouderd. Wat de gastropoden
betreft zijn wij nu weer up to date, maar de publicatie van het

zusterdeel over de bivalven, dat reeds lang persklaar is, laat

wel erg lang op zich wachten.

Deze verhandeling bevat alleen een systematische revisie 5 de

eventuele consequenties van de gewijzigde opvattingen voor de

stratigraphie zijn-nog niet getrokken. Natuurlijk is het boek

van veel gewicht voor wie belang stelt in de aangespoelde fos-

sielen van het Nederlandse strand. Ook ziet men de terugslag

van het onderzoek dezer fossielen in dit werk 1verschillende

soorten voor Nederland het eerst van onze stranden bekend ge-
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worden, of zelfs van die vindplaats nieuw beschreven, bleken

ook in het uit de "bodem opgehoorde materiaal voor te komen.

Hieronder zijn Mangelia altenai Brakman .en Turritella vander-

feeni Brakman, vëI.ce~1aa"-Fs%t"'echter door Beets in de synonymie

vanT. incrassata Sower "by wordt gesteld. Nieuw "beschreven worden

Gibbula spastica, G.gelriana, Hydrobia inusitata, Seila neer-

landica, S. zelandica, Nassarius brabantensis,Admete veneranda,

Moniliopsis neerlandica en Acteon batavus. Turritella sutto-

nensisis' een nieuwe 'naam voor'*ï'ipïanispira ¥ood, lb487nec""TTyst ,

1843 i Bellaspira harmeri vervangt Drillia terebra Earmer,1915»

nee (de "Bas"cer"bx*X» De nieuwe soorten," versciTêTcfene voorlopig
slechts -tot op het geslacht gedetermineerde species, en een

aantal van de minder gewone vormen zijn op de 6 platen naar uit-

stekende foto's afgebeeld. Zeer belangrijk is voorts dat Hoofd-

stuk IV gewijd is aan de uitkomsten van een hernieuwd onderzoek

van de destijds door Lorie uit boringen te Gorinchem, Goes,
Utrecht en Amsterdam beschreven gastropoden. Een register en

uitgebreide literatuurlijst dragen er verder toe bij om dit

boek tot een in de komende jaren ongetwijfeld veel gebnÜkte
vraagbaak te maken.
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N. J.N.HYBI-Commissie t Mollusca Zoetwaterschelpen. Determineer-

ïa'BêTleriseriè* no.S~""0-949)» pp.16? geill.

Wij noemen deze uitgave hier alleen omdat wij ons in ernst

afgevraagd hebben of de HYBI-Commissie met de publicatie van

dit geschrift, dat zo zeer de merktekenen van haast en opper-

vlakkigheid draagt, de door haar beoogde popularisering van

de studie der weekdieren,.een dienst bewijst. Alleen reeds

door zijn vele slechte afbeeldingen die de fraaie vormen onzer

inheemse mollusken als monstra voorstellen, is dit boekje ge-

schikt om het determineren onmogelijk te maken en ontluikende

belangstelling van natuurliefhebbers voor zoetwatermolluskén in

de kiem te smqren. Omdat zulk werk een averechts effect sorteert,
is'een welwillende waarschuwing hier op haar plaats. Dit is

geen natuurstudie meer, dit gaat op tabellamanie lijken.

J• G. J. K.

Ons medelid de heer C.Brakman vierde op 25 Mei jl zijn 70ste

verjaardag. Namens Eestuur en leden der Vereniging werd door

het Secretariaat een gelukwenstelegram gezonden.

Ten afscheid. Vertrek naar het buitenland noopt mij af te

treden als bestuurslid. Het spijt mij, dat ik

de Vereniging slechts zo korte tijd als secre-

taris van het Bestuur en redacteur van het Correspondentieblad
heb kunnen dienen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik als zo-

danig afscheid van U te nemen. Met veel genoegen heb ik steeds

deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Zij waren bezield

door een progressieve geest en gekenmerkt door een voorbeeldige

harmonie, welke voortsproot uit waardering voor elkanders

zienswijzen. Be Voorzitter en de andere bestuursleden zeg ik

gaarne mijn dank voor de vrijheid welke-zij mij bij de vervul-

ling van de aan mijn functie verbonden werkzaamheden toestonden.

Be ledenvergaderingen van resp. 29 Mei 1948 en 22 October 1948
ben ik erkentelijk voor het vertrouwen dat zij in mij gesteld
hebben'. Ik hoop dat ik dit'niet beschaamd heb.

J. G. J.Kuiper

•tlA Secretariaat wordt van 1J5_ Augustus af waargenomen door;

d:v>B*Hu"bert
,

Leuvensestraat 20, Sciieveningen.


