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Boekbespreking

Bibliography of the Recent non-marine molluscs of Belgium, 1943-

1995 door E.Nijs, J.L. van Goethem & J.J. de Wilde, 1996.

Studiedocumenten van het Koninklijk Belgisch Instituut voor

Natuurwetenschappen no 85: 1-71 [ISSN 0777-0111]. Prijs 160 Bfr.

Na een korte historische inleiding volgt een lijst van meer dan

140 geraadpleegde tijdschriften, symposiumverslagen, etc. Hierna

volgen 600 verwijzingen, welke alfabetisch gerangschikt zijn en

voorzien van enkele "trefwoorden". Zeer nuttig is ook het

vermelden van 32 proefschriften en een opsomming van 39 rapporten
en andere werken met vaak een beperkte verspreiding. Dergelijke
publicaties bevatten vaak interessante gegevens, maar verdwijnen

doorgaans onopgemerkt in een bureaulade.

Het Studiedocument wordt afgesloten met een auteursindex, alwaar

318 auteurs worden vermeld, waarvan ongeveer 10% lid is van de

NMV. Doelmatig en vooruitstrevend is het feit dat de auteurs

consequent alfabetisch zijn weergegeven ongeacht het gebruik van

voorvoegsels. De Wilde dus onder de D en Van Goethem onder del/.

Helaas is dat echter bij enkele Nederlanders (bijv. Van Peursen

en De Winter) mis gegaan.

Door de "trefwoorden" uit te breiden met het noemen van geslacht
en/of familie en tevens te indexeren, zou de lijst nog aan waarde

kunnen winnen. Samenvattend kan gesteld worden dat het een

nuttige en bruikbare lijst is waar de Nederlanders een voorbeeld

aan kunnen nemen.*

R.G. Moolenbeek

Naschrift: Het toeval wil dat ik net een artikel van De Grisse et

al. (Haliotis 26: 15-24) onder ogen krijg over de kweek van de

Segrijnslak Helix aspersa. Uit de literatuurlijst blijkt dat diverse

publikaties en proefschriften over dit onderwerp verschenen bij
de Rijksuniversiteit Gent niet zijn vermeld in het Studiedocu-

ment.

R.G.M.

* Aan een dergelijk werk voor de Nederlandse fauna wordt inmiddels alweer

enige tijd gewerkt. Initiatiefnemers daarbij zijn uw redacteur (De Bruyne) en

de heer A.N. van der Bijl. Het plan is een bibliografie te maken voor zowel

de land- en zoetwatermollusken als voor de mariene soorten.

Deze goed uitgevoerde bibliografische lijst is een vervolg op de

in 1947 verschenen literatuurlijst van Adam in zijn bekende boek

over de Belgische land- en zoetwaterweekdieren (tot 1943) en de

na 1981 [deze referentie kon ik niet vinden in de literatuur-

lijst!] met regelmaat gepubliceerde aanvullingen door Van

Goethem.


