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Boekbespreking

R.Richter,Einführung in die zoologische Nomenklatur durch Erlauterung
der internationalen Regeln,Zweite,umgearbeitete Auflage mit der

"offiziellen Liste zoologischer Gattungsnamen". Er.ankfurt am Main,

Verlag Dr.W.'Kramer,ly48.252 bldz.in halflinnen bcUid,Prijs DM 8,50

In het eerste deel van zijn boek bespreekt de auteur na een

inleiding over nomenclatuur in het algemeen o.a.de historie en de

wenselijkheid der Regels.Het is goed zo kennis te kunnen nemen

van de overwegingen, die er toe geleid hebben de Regels te stellen,
zoals zij zijn. Veel mogelijke critiek is daarmee a priori ont-

zenuwd.

Het tweede deel geeft de volledige tekst van de Regels met .
commentaren van den schrijver.Men hoeft het niet altijd met de

hierin gehuldigde opvattingen eens te zijn,maar de commentaren

zijn zr> doordacht,dat zij ook voor wie.'zich al meer in deze ma-

terie heeft verdiept,zeer de moeite waard zijn.
. -

Dé successievelijk aan de Regels toegevoegde "Opinions",waarin

kwesties,die voor verschillenden uitleg vatbaar zijn werden be-

slecht, zi'jïl' niet mede afgedrukt .Het is begrijpelijk, döt dit het

boek te■-omvangrijk gemaakt zou hebben.Wel wordt naar. deze

"Gutachten" in Riohter's commentcires. herhaaldelijk verwezen. -

Zeer welkom zijn twee alphabexische lijsten,;de eerste van offi-

cieel vastgestelde genus-namen,de tweede van nomencïatorisch al

of niet geldig Verklaarde publicaties,die uit oplnions werden

gecompileerd,nén register fflaaüt dit boek tenslotx* tot een bij-

zonder p'raetisch nul.pmiauel oij systematisch werk.

»
1

' C»0»V»R.xi.

iiüN(iü,BQLi N:Journal ae Gonchyliologie deel 66,67

70 tot en met 80 geCaütonneerd en in af- ,

leveringen,samen voor f.44.-

Archiv fur MollusAen&unde deel 6l tot en met 68 (ly2y/36) gebonden
.

en (1*37/3#) "in afleveringen samen voor f,40.-
.

C.O.van Regteren Altena,L.de" Cölignylaan 4,0egstgeest.

Wie systematisch went doet en zich daarbij wil houden aan de
Internationale Regels voor de Zoölogische Nomenclatuur, kan zich voor

moeilijkheden geplaatst zien. Ten eerste moet hij de Regels steeds

gaan raadplegen in een bibliotheek en ten tweede zal hij in vele

gevallen twijtelen, hoe zij uitgelegd moeten worden. In beide op-
zichten komt Richter’s boek hem tegemoet.


