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Boekbespreking

In de serie Wetenschappelijke Mededelingen - Koninklijke Nederlandse Natuur-

historische Vereniging waren de nos 5 en 7, J. Stock, Landslakken I en II en no.

10 A.R. Schouten, De Nederlandse Naaktslakken, uitverkocht. Van no. 10 "De Ne-

derlandse Naaktslakken" verscheen december 1961 een 2e druk (1ste druk januari

1954) behoudens enkele aanvullingen en kleine wijzigingen nagenoeg gelijk aan de

vorige.

Voor leden van de K.N.N.V. is de prijs f. 2,05. Voor niet-leden bedraagt de

prijs f. 2',50. Deze publikatie wordt franco toegezonden na ontvangst van het be-

drag op postrekening 13028 van het Bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud (NH) onder

vermelding van de titel. De Wetenschappelijke Mededelingen zijn niet via de

boekhandel verkrijgbaar. De tabellen zijn gebaseerd op uitwendige kenmerken doch

vermelden steeds de voor discriminatie zo belangrijke anatomische bijzonderheden.

Het zou prettig geweest zijn als deze kenmerken ook met een tekening hadden kun-

nen worden geïllustreerd. We hadden dan ook gaarne gezien dat behalve de uitste-

kende tekeningen van de exteriëuren de genetalia en radulae van alle soorten te-

vens waren afgebeeld. Daarbij zouden dezelfde organen van de nog niet in Neder-

land gevonden soorten Arion ater en Deroceras agreste misschien een plaatje

waard geweest zijn. •
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Schelpen van Texel's Kust. Samengesteld t.b.v. natuurhistorisch onderricht aan

dé leerlingen van Texelse scholen. Text en tekeningen J.P. Reydon. Uitgave:

Texelse Museumvereniging 1962. 30 pp. 62 afbeeldingen en 5 verklarende figuren.

Dit gidsje wil een leiddraad zijn in de "volmaakte sprookjeswereld" van de

weekdieren waarvan je, als je op het strand, gaat zoeken, vast niet meer dan 20

a 25 soorten kunt vinden. Als je langdurig en intensief gaat verzamelen kun je

wel tot 60 a 70 komen, aldus de inleiding.
De vorm is altijd het voornaamste kenmerk van de schelp. Heb je een tekening

gevonden waarop de schelp lijkt, dan ga je de beschrijving lezen en kijken of hij

ook aan de andere gegevens voldoet
. Aldus het antwoord op de vraag hoe. dit boekje

te gebruiken.

Dan volgt een pagina over de indeling van de "familie" van de weekdieren.

Hierbij moeten we opmerken dat hart, maag
,

darm en nieren toch echt niet binnen

een grote, huidplooi zijn gelegen, de zgn. mantel. Inktvissen verplaatsen zich

niet door middel van zwemvliezen. Slakken hebben in dit boekje "een kop en een

bek" en de tepelhoren noort mat zijn "harde snuitje" een gaatje in een andere

schelp. De Alikruik, blijkens de naamlijst is Littorina littorea bedoeld, is

juist niet levendbarend.

We vinden de text, waar kennelijk naar kinderlijke eenvoudigheid is ges.treefd,

te eenvoudig en te simpel en door dit streven is de text hier en daar onjuist ge-

worden. Een ook eenvoudige inleiding over weekdieren t.b.v. onderricht op scho-

len moet toch wel meer dan een pagina kunnen beslaan.

De pagina's 6 t/m 27 geven op'de even pagina's de afbeeldingen van de s'oor-

ten dië op de oneven pagina's behandeld worden. De pagina's 28 en 29 geven fi-

guren en illustreren de bij de beschrijvingen gebruikte termen. Over'voor- en

achterzijde van tweeklêppigen wordt niet gesproken. Dit ondersoheid wordt mis-

schien te ingewikkeld geacht. Ten slotte volgt een lijst met de gebruikte neder-

landse namen en de wetenschappelijke equivalenten.

Het boekje is hoogtens geschikt om beginnende verzamelaars een kans te geven

hun vondsten voorlopig te benoemen. Als leidraad voor natuurhistorisch onderricht

is het boekje ongeschikt en dit is jammer. De uitstekende tekeningen hadden een

meer uitgebreide en dan waarschijnlijk meer juiste inleiding zeker verdiend. Nu

komt de leerling door dit boekje zeker niet achter "het geheimzinnige leven dat

ze leiden" zoals in de inleiding wordt voorgesteld. Echter willen we hier toch

onze grote waardering uitspreken voor het vele en goede werk dat door de Texelse

Museumvereniging wordt verzet in het belang van de natuurhistorische voorlichting

en van het eiland Texel.
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THE NATURALISTS’ DIRECTORY (INTERNATIONAL)

Sinds 1878 verschijnt The Naturalists' Directory waarvan nu de 39e editie

is verschenen. In dit boekwerk vindt men de namen en adressen van natuurweten-

schappelijke onderzoekers en andere inïnteresseerden, van musea en tijdschriften

op natuurwetenschappelijk gebied met vermelding van hun bijzondere interessen en

specialiteiten. Prijs U.S. 7,50 met een korting van 10 % bij bestelling van 3 of

meer exemplaren bij "The Naturalists' Directory (International)" Box 282 Phillips-

burg New Jersey U.S.A.

A.R. Schouten. De Nederlandse Naaktslakken.


