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Boekbespreking

ELSEVÏERS GIDS VAN DE ZEESCHELPEN, door Gert Lindner, Amsterdar/
Brussel, 1977. Vertaling en bewerking: Dr. E. Gittenberger.

256 pp. net 1300 afb. waarvan 1100 in kleur. Fomaat 20 x 12i cn.

Prijs 35,-.

Er wordt een systematische indeling van de nollusca gegeven in

families en onderfamilies, net vele illustraties. Ook kleine soor-

ten, die doorgaans in de meeste uitgaven worden verwaarloosd, zoals

Rissoidae, Ca.ecidae, etc. worden niet vergeten. De grote waarde

van dit overzicht is, dat men in het algeneen zijn schelpen hiermede

wetenschappelijk kan indelen zonder direct te moeten terugvallen op

kostbare werken. Door middel van 64 pagina's net afbeeldingen in

Wederom verscheen een schelpengids, ditmaal van de hand van ons

medelid G. Lindner te Reinbek (West-Duitsland). Het is een weten-

schappelijk verantwoorde uitgave geworden, die niet alleen de grond-

beginselen van de malacologie weergeeft zoals bv. hoe de dieren er

uit zien, hoe de verschillende soorten onderling verwant zijn, waar

ze leven en hoe ze gedetermineerd en ingedeeld worden; naar ook ruime

aandacht schenkt aan de nonenclatuurregels, soortbegrip, synoniemen
en zoögeografie.
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kleur v/orden de voornaamste vertegenwoordigers van de in de weten-

schappelijke indeling vermelde families afgebeeld. Het is zeer prij-

zenswaardig van de schrijver dat hij rekening heeft gehouden met de

doorsnee verzamelaar, die doorgaans aangewezen is op gewone soorten,
die gemakkelijk verkrijgbaar zijn. Museumexemplaren of andere rari-

teiten za.1 men dus niet aantreffen, alleen schelpen die iedereen

zal kunnen krijgen. Bewust is hier gebroken met de Amerikaanse me-

thode ..

Het boek wordt besloten met informatie over literatuur, vereni-

gingen, aankoop, methoden voor verzamelen en opbergen, benevens een

register. De vertaling en bewerking van deze uitgave, waarvan de

oorspronkelijke titel luidt "Muscheln und Schnecken der Weltmeere"

is verzorgd door Dr. E. Gittenberger, conservator van de afdeling
Mollusca van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, het-

geen de wetenschappelijke waarde van dit boekje aanzienlijk verhoogt.
Natuurlijk zijn drukfouten onvermijdelijk. Zo zag ik op p. 158 onder

1. Cassis (Cassis) cornuta dat deze een afmeting bezat tot 35 mm.

Dit" moet natuurlijk 'zijn cm., hetgeen de meesten onder ons wel

zullen begrijpen.
Van harte "beveel ik iedereen dit boekje aan, het is het beste

wat er tot nu -toe in dit genre is verschenen. Alle lof voor zowel

de schrijver als de vertaler en bewerker I

J.G.B. Nieuwenhuis

MALACOLOGISCHE OPSTELLEN. Uitgegeven ter .gelegenheid van het

tienjarig bestaan van de nalacologische contactgroep ',: Ansterdan en

onstreken :ï "De Kreukel", Rotterdam, 1976. ca. 50 pagina's en 30

platen. Fornaat 22-g- x 15 cn.

. Er zullen naar weinig afdelingen van de NTIV zijn die een dergelijke

uitgave tot stand zouden brengen en daaron7is dit een unieke bundel.

Een zevental auteurs- schreef de verschillende bijdragen in een pret-

tig leesbare stijl, voorzien van voortreffelijke illustraties. Een

aantal tekeningen zijn vervaardigd door. C. Karnekanp en J. Zaagman.
De inhoud is als volgt:

1. BREURE, A.S.H. - Types of Bulinulidae (Gastropoda, Euthyneura)
in the Zoologisches Museun, Universitat Zürich.

2. GERHARDT, M.I. - Twee sterke verhalen over de Octopus.

3. COOMANS, H.E. - Historie en Systematiek van de Marginellidae
(Gastropoda).

4. SPAINK, G. - Tertiaire Cephalopoden I.

5. MIENIS, H.K. - Notes on the distrihution of Cynatiun ranzanii

(Bianconi, a rare species fron the Indian Ocean.

6. PEL, P. van - Enkele Strombus soorten.

7. KARNEKAMP, C. - Hoe illustreerden enige Europese natuuronder-

zoekers in de 16 en 17e eeuw hun werken.

Een wetenschappelijk verantwoord "boekje net een gevarieerde in-

houd, dat niet genoeg onder de aandacht van onze leden kan worden

getracht. Hulde aan de samenstellers 1 Degenen die zich dit werkje
willen aanschaffen, kunnen terecht "bij de uitgever Dr. W. Backhuys,
Oudorpweg 12, te Rotterdam.

J.G.B. Nieuwenhuis
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SCHELPENKALENDER II

In het CB 170 van juni 1976 "besprak ik op pp. 545/46 de uitgave
van een schelpenkalender die exenplaren weergaf uit de collectie

van ons lid J.G.J. Prentrop te Zevenaar.

Thans is wederon zo'n kalender verschenen net het tweede en

derde deel betreffende de schelpen uit de collectie Prentrop. Ge-

nakshalve verwijs ik naar het genoemde CB no. 170 voor de beschrij-

ving, aangezien die ook van toepassing is op deze schelpenkalender.
De vorige ke.lender eindigde net nae.rt 1977. De nieuwe kalender

loopt van april 1977 t/n maart 1979.

J.G.B. Nieuwenhuis


