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GEACHTE ABONNEE,
Eindelijk treft u weer een nummer van Vita 
Marina in de bus aan. Redaktietechnische 
problemen hebben ervoor gezorgd dat er een 
grote vertraging opgelopen is. We hopen het 
lek nu boven te hebben en zijn inmiddels al 
druk doende om ook van het derde nummer 
een fraai geheel te maken.
Zoals u kunt zien is het voor u liggende num
mer er weer één die er zijn mag. Ondanks het 
feit dat het niet alle artikelen bevat die wij u in 
het verleden voor dit nummer beloofden, biedt 
het een aantal fraai geïllustreerde artikelen die 
menig verzamelaar en wetenschapper waar
schijnlijk nog vaak zal naslaan.

KONTAKT MET DE REDAKTIE 
Na het versturen van het vorige nummer 
hebben veel mensen gereageerd. Ook bij dit 
nummer stellen wij weer prijs op kommentaar 
en opbouwende kritiek. De vele reakties die wij 
bij het vorige nummer kregen hebben zeker 
bijgedragen aan de verbeteringen die in dit 
nummer zijn terug te vinden.Telefonisch kunt u 
ons op elke dinsdag-avond bereiken. Wij staan 
tot uw beschikking voor alle vragen en 
opmerkingen betreffende ons blad en de 
mariene biologie in het algemeen. Behoudens 
enkele spaarzame uitzonderingen is er op 
dinsdagavond iemand van Vita Marina te 
bereiken op telefoonnummer 015-132590. 
Omdat dit het privénummer van één van de 
redaktieleden is, verzoeken wij u het kontakt te 
beperken tot de dinsdag avonden.
Mocht u besluiten om schriftelijk kontakt met 
ons op te nemen, vermeld dan zo veel mogelijk 
uw telefoon-nummer bij uw schrijven. Het 
schriftelijk beantwoorden van uw vragen en

opmerkingen is zeer arbeidsintensief, zodat wij 
u liever even terugbellen.

WIJ ZOEKEN COPY
Zoals bij de meeste andere tijdschriften is het 
aanbod van copy aan ons blad wisselend van 
kwaliteit en kwantiteit. Heeft u plannen tot het 
publiceren van een artikel, of zelfs al een 
compleet manuscript liggen dat in ons huidige 
tijdschrift niet zou misstaan, neemt u hierover 
dan kontakt op met de redaktie. Misschien 
kunnen wij dan in overleg met u tot een fraaie 
publikatie van uw verhaal komen.

BETALINGEN
Sommigen van u zullen bij dit nummer een 
betalingsherinnering in de vorm van een 
acceptgiro vinden. U zult waarschijnlijk wel 
beseffen dat het voortbestaan van ons tijd
schrift gebaat is bij een gezonde financiële 
situatie. Wij verzoeken de abonnees die hun 
betaling voor dit jaar nog niet geregeld hebben 
dan ook om dit zo spoedig mogelijk in orde te 
maken. Onze penningmeester en ledenadmini- 
strateur zullen u hiervoor dankbaar zijn.

DE VOLGENDE SPIRULA 
De redaktie wil voor de volgende Spirula een 
begin gaan maken met een rubriek waarin 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de 
naamgeving binnen de Mollusca aan de orde 
komen. Het betreft hier dan bij voorbeeld 
veranderingen van familienamen, e.d. Heeft u 
hierover informatie, laat het ons dan weten. 
Misschien kunnen we dan van de nieuwe 
rubriek een succes maken.
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KWALITEIT STELT EISEN

De kwaliteitseisen welke de redaktie 
momenteel aan de VITA stelt, kunnen we 
gerust hoog noemen. We doen ons best om 
een wetenschappelijk verantwoord blad ook 
leesbaar te houden. Leesbaar voor beginnend 
en gevorderd amateur, maar ook goed genoeg 
om de belangstelling van de professionele 
systematicus te krijgen. Dat zij revisies van 
groepen bij ons publiceren, op een ook voor de 
amateur leesbare wijze, dat is wat we trachten 
te bereiken.
Heel bewust is er gekozen voor kleurendruk, 
waarbij zoveel mogelijk alle behandelde 
soorten minstens éénmaal in kleur staan 
afgebeeld. Heel bewust is er gekozen voor 
tweetaligheid, om zowel nationale als 
internationale lezers te bereiken. Heel bewust 
is er gekozen voor systematische overzichten 
en veldwerkartikelen. Trof u tot voor kort geen 
beschrijvingen van nieuwe soorten in de Vita 
aan, thans komen we daar niet meer onder uit. 
Het is nu ook beter verantwoord om het te 
doen, nu we in het engels verschijnen en een 
grotere internationale verspreiding gaan 
krijgen. We moeten ons daarom wel hogere 
eisen stellen.
Er is door de redaktie onderling heel wat afge
praat en ook geluisterd naar anderen, omdat 
we eigenlijk maar een ding willen: Dat is het 
maken van een blad wat alom gerespekteerd 
wordt, waar men niet omheen kan en waar 
zowel amateur als professional baat bij heeft.

REDAKTIE VERSTERKT

Het redaktieteam is bij de voorbereidingen van 
het tweede nummer reeds bijgestaan door 
twee nieuwe medewerkers:
David Feld, aktief lid van onze Britse 
zusterorganisatie: de British Shell Collectors 
Club. Verzameld al vele jaren mollusken. Zijn 
speciale interesse gaat uit naar de Europese 
mariene fauna Hij publiceerde over 
verschillende onderwerpen, onder andere 
samen met Tom Pain. David voert de taal
technische redaktie over onze engelse tekst. 
H.P Wagner, al vele jaren kritisch lezer van de 
Vita, verzamelaar, afgestudeerd in de biologie 
en momenteel zijn promotie aan het afronden. 
Hij publiceerde met name veel over Pectinidae, 
maar heeft ook belangstelling voor een 
moeilijke groep als de Turridae. Hij versterkt

ons team als vaktechnisch raadsman.
Het tweede produkt van ons redaktieteam ligt 
hier voor u. Aangevuld door een SPIRULA 
boordevol informatie over nieuwe literatuur. Het 
derde nummer zal uit veldwerkartikelen 
bestaan. Daar kunt u vast naar uitkijken.

AANBIEDING OUDE JAARGANGEN

Zoals eerder door ons beloofd bieden wij u 
oude jaargangen aan voor een zeer geredu
ceerd tarief. Wellicht kunt u uzelf of een kennis 
verblijden met één of meerdere jaargangen 
Vita Marina oude stijl.
We hanteren hierbij de volgende prijzen en 
spelregels:

- Alle jaargangen 1977 tot 1990 behalve
jaargang 1981...................................Fl 10,00

- Jaargang 1981 - Strombidae............. FL 20,00

Bij het gelijktijdig bestellen van drie of meer 
jaargangen zijn de porto-kosten voor onze 
rekening. Bij minder dan drie jaargangen 
brengen wij u de kosten in rekening.
U kunt de jaargangen op de volgende manier 
bestellen:

Door het direct overmaken van het juiste 
bedrag op onze giro-rekening 606100 met 
vermelding van hetgeen u wenst.

Na ontvangst van het juiste bedrag worden 
door ons de jaargangen dan zo spoedig 
mogelijk verzonden.
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EXPLOSIE VAN MALACOLOGISCHE LITERATUUR
Jeroen Goud en Gijs Kronenberg

Het afgelopen jaar hebben heel wat boeken 
het licht gezien, waar u als verzamelaar of 
anderzins geïnteresseerde belangstelling voor 
zal hebben. Wij hebben in dit overzicht een 
poging gedaan zoveel mogelijk zinvolle 
informatie op een rij te zetten, zodat u 
enerzijds weet waar u inhoudelijk aan toe bent 
en anderzijds weet wat onze mening erover is. 
Om alle verschenen boeken te kunnen 
vermelden met de relevante gegevens is er 
bewust voor gekozen om het kommentaar zo 
beperkt mogelijk te houden. U zult dan ook 
geen halve erratalijsten aantreffen, dat laten 
we graag aan de auteurs over. Voor het 
verkrijgen van de opgenomen literatuur kunt u 
zich tot een aantal gespecialiseerde 
boekhandels wenden. Ook zij hebben niet altijd 
alles, want vooral privé-uitgaven en 
proefschriften zijn wel eens moeilijk 
verkrijgbaar. De adressen treft u aan het eind 
van dit overzicht.

Seashells of Southeast Asia
R. Tucker Abbott, 1991
Paperback, pocket-formaat, 145 pp, 52
kleurplaten.
ISBN: 1-871948-96-7, $14,95.
Helaas een boekje wat niet veel nieuws brengt. 
De meeste soorten kennen we al van andere 
boeken. Het brengt geen nieuwe gezichtspun
ten. Naar onze mening een slecht voorbeeld uit 
de publikatie-serie van Abbott.
* Geen aanrader; bedoeld voor de amateur.

Seashells of the Northern Hemisphere
R. Tucker Abbott, 1991
Hardcover, 25,5 x 32 cm, 191 pp. ±700
afbeeldingen in kleur.
ISBN: 1-85028-113-0, £ 18.95, Dragon’s World 
Ltd, Limpsfield.
Een groot formaat boek waarin ruim 500 
soorten kort worden besproken. Bijzonder fraai 
is de forse wijze waarop het materiaal, in kleur, 
is afgebeeld. Behandeld worden soorten uit het 
noordelijk deel van de Atlantische Oceaan en 
het noord-oostelijk deel van de Pacific. De 
verwantschap tussen deze fauna's komt goed 
tot uiting. Door de uitbundige uitvoering en het 
goede fotowerk, komt het doorgaans minder

populaire materiaal goed tot zijn recht. Een 
enkel slordigheidje moet wel vermeld: op 
pagina 41 wordt bij Gibbula umbilicalis helaas 
een klassieke vergissing gemaakt door een 
Gibbula umbilicaris af te beelden. Ook de 
beschrijving duidt op G. umbilicaris, het 
verspreidingsgebied (Zuid-Engeland tot 
Middellandse zee) duidt echter op 
samenvoeging van deze toch wezenlijk 
verschillende soorten. Slordig.
* Aanbevolen voor beginners en gevorderden.

Edouard Fischer-Piette (1899-1988)
IV. Backhuys, 1990
Softcover, 16x24  cm, 48 pp., 2 figs.
ISBN: 90-73348-10-2, Fl. 15,-.Universal Book 
Services Oegstgeest.
E.Fischer-Piette was een markante franse 
wetenschapper. Hij produceerde meer dan 300 
publikaties, vaak samen met anderen. Hij hield 
zich vooral in de 60-er en 70-er jaren bezig met 
de revisie van families van tweekleppigen. 
Publikaties welke vreemd genoeg niet bepaald 
van een groot inzicht getuigen. Juist ook zo'n 
omstreden figuur rechtvaardigd het verschijnen 
van een overzicht van zijn gehele oeuvre.
* Voor de liefhebber.

Schelpen van de Friese Waddeneilanden
T.W. de Boer & R.H. de Bruyne, 1991 
Hardcover, 16.5 x 24.5 cm, 292 pp., 268 figs.,
+ 37 kaartjes
ISBN: 90-73348-21-8, Fl. 56,-, Fryske 
Akademy/UBS Ljouwert/Oegstgeest.
Eindelijk is er weer een schelpenboek op de 
markt waar tenminste een deel van de 
nederlandse marine molluskenfauna in 
behandeld wordt, namelijk het friese deel. De 
grote soortenrijkdom van de friese wad
deneilanden en de vele bijzondere 
aanspoelingen rechtvaardigen zeker de 
uitgave van dit boek. Als u het fries niet 
beheerst blader dan even door, want de 
inleidende hoofdstukken zijn tweetalig 
opgenomen en de beschrijvingen alleen in de 
nederlandse taal. De voorstudie is gedegen 
geweest. Afbeeldingen direkt naast de tekst is 
heel plezierig. Er is veel aandacht voor 
verspreiding en biotoop en vooral ook het
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voorkomen op de Friese Waddeneilanden 
wordt uitvoerig beschreven. De beschrijving 
van het materiaal is naar onze mening te 
beperkt en in een volgende druk moet vooral 
de samensteller wat beter zijn best doen op de 
kwaliteit en lay-out van de afbeeldingen. 
Desondanks van harte aanbevolen.
* Voor beginnend en gevorderd amateur.
Wees er snel bij, de oplage is klein.

The Mitridae of the World, Part 2
The subfamily Mitrinae concluded and 
subfamilies Imbricariinae and Cylindromitrinae. 
Walter O. Cernohorsky, 1991 
164 pp., 155 platen (waarvan 4 kleurplaten) 
ISSN 0162-8321, $35.00, Trophon 
Corporation, Silver Spring.
■Part 2" is het vervolg op "The Mitridae of the 
World. Part I. The Subfamily Mitrinae" uit Indo- 
Pacific Mollusca, vol. 3, no.17 (1976).
Na een pauze van ca. 6 jaar is in “Monographs 
of Marine Mollusca", nu deze “part 2” als num
mer 4 in de serie verschenen. Een nieuwe 
uitgever gaat er met een nieuwe redacteur 
mee verder. Nummer 5 wordt aangekondigd in 
een nieuwe lay-out en gewijzigde opzet. Men 
heeft bij nummer 4 volgens eigen zeggen zo 
veel mogelijk het manuscript gevolgd en de 
oude opzet gehandhaafd om tijd te sparen. 
Voor dit tweede deel van de Mitridae betekent 
het in ieder geval dat het qua opzet en 
uitvoering weinig verschilt van het 15 jaar 
oudere eerste deel, wat destijds in de voor
loper van de “Monographs”: “Indo-Pacific 
Mollusca” verscheen. Het eerste deel wordt 
niet meer door de uitgever aangeboden en 
over de mappen waar de delen in kunnen 
worden opgeborgen rept men niet.
* Voor amateur en wetenschapper.

Résultats des Campagnes Musorstom, 
Volume 7 (in: Mémoires du Muséum National 
d'Histoire Naturelle; Zoologie, Tome 150)
Alain Crosnier <S Philippe Bouchet (Ed.),
1991 Paperback,. 22 x 27,5 cm, 259 pp., 587 
afbeeldingen.
ISBN: 2-85653-180-6, Fl. 140,-, Editions du 
Muséum.
Een tiental taxonomisch gerichtte publikaties 
van P.Kaas (Chitons), W.Bergmans 
(Nuculidae), B.A.Marshall (Sequenziidae),
A.Waren & P.Bouchet (Haloceras, 
Haloceratidae fam.nov.), W.J.Sieurs

(Rissoininae), L.Dolin (Cypraecopsis 
superstes), W.O.Cernohorsky (Nassariidae), P. 
Lozouet (Eumitra, Charitodoron), R. Houart 
(Typhinae) en M.G.Harasewych (Colum- 
bariform Gastropods), steeds betrekking 
hebbend op Nieuw Caledonië.
* Voor gevorderde amateur en wetenschapper.

Shells - Classic Natural History Prints
S. Peter Dance & David Heppell, 1991 
Hardcover, 26 x 36.5 cm, 128 pp., 60 
kleurplaten
ISBN: 1-85170-392-6, $35.00, Studio Editions 
Ltd, London.
De liefhebber van oude platen en antiquarische 
boeken krijgt hiermee een leuk overzicht van 
een aantal beroemde oude werken. En nu niet 
eens in een onbereikbare bibliotheek, maar in 
de eigen boekenkast. Uit werken zoals Poli 
(1795), Martini & Chemnitz (1780), Knorr 
(1775), Regenfus (1758) en Seba (1758) zijn 
fraaie kleurplaten geselecteerd.
* Aanbevolen; voor de liefhebber.

Antarctic Mollusca, with special reference to 
the fauna of the Ross Sea. - Bulletin 27.
R.K. Dell, 1990
Softcover, 17.5 x 24.5 cm, 311 pp., 48 2z/w 
figuren/foto's
ISBN: 0-908654-22-7, Fl.150,- The Royal 
Society ot New Zealand, Wellington.
Af en toe verschijnt er een boek waarbij je 
direkt verzucht: verschenen er zó maar meer. 
Honderden soorten bijeengebracht door 
verschillende expedities, uitvoerig bestudeerd 
door de auteur en stuk voor stuk beschreven 
en met goede tekeningen, SEM-foto's of 
gewone foto's afgebeeld. Een samenvattend 
eindrapport na tientallen jaren studie. Jammer 
dat in het antarctische gebied zo moeilijk 
verzameld kan worden. Het boek is een 
uitstekend dokument voor determinaties.
* Voor gevorderde en wetenschapper; 
aanbevolen.

Siput dan Kerang Indonesia I (Indonesian 
Shells)
Bunjam in Dharma, 1989
Softcover, 17x 25 cm, xvi+111 pp., 8 figs., 35
kleurplaten.
± Fl. 25,- Pt., S arana Gr aha Jakarta,

Indonesia.
Een faunistisch overzicht is altijd leuk. De 
inleiding is in het indonesisch, maar een

5

dergelijke inleiding vindt u in ieder schelpen- 
boek weer terug. Veel aardiger zijn de platen, 
waar steeds bij iedere soort enkele (engelse) 
woorden over het voorkomen staan vermeld. 
Helaas konstateren we dat het boek alleen 
Gastropoda bevat, waarbij men spontaan na 
de Oliva’s is gestopt; wellicht komt de rest in 
deel II, hopelijk dan niet alleen maar Conidae, 
maar komen ook de tweekleppigen nog aan 
bod. We moeten even wennen aan de wis
selende rode, groene, blauwe, paarse en roze 
achtergronden van de platen. De naamgeving 
is vrij redelijk. Als aanvulling op plaat 35 
kunnen wij u melden dat de daar afgebeelde 
Agaronia sp. (11,11a, 11b) inmiddels de naam 
Agaronia johnkochi heeft gekregen (zie 
Voskuil, 1990: De Kreukel 26 (2,3): 19-22.) Het 
holotype bevindt zich in de collectie van het 
Nationaal Natuurhistorisch Museum (no.
56401)
* Voor als u naar Indonesië gaat of er al eens 
heeft verzameld, dan zeker aanbevolen.

Les perles des mers du Sud
La perle dorée des Philippines 
François Doumenge, Anne Toulemont & 
Jacques Branellec, 1991 
Softcover, 21 x 21 cm, 56 pp., kleurillustraties. 
ISBN: 2-7260-0147-5, Musee océanographi
que, Monaco.
Ter gelegenheid van het 1e en 2e parel- 
festival, georganiseerd in 1989 en 1990 in het 
Oceanografisch Museum te Monaco, werd een 
leuk geïllustreerd boekje uitgegeven over de 
parelcultuur zoals die wordt bedreven in de 
Philippijnen.
* Populair; leuk om te lezen (in het frans) 

Weichtiere
Europäische Meeres- und Binnenmollusken 
Rosina Fechter & Gerhard Falkner, 1990 
Hardcover, 12.5 x 19.5 cm, 286 pp., 740 
kleurafbeeldingen.
ISBN: 3-570-03414-3, Mosaik Verlag,
München.
Zo aardig als het land- en 
zoetwaterslakkendeel, ook volgens zeggen van 
collega malacologen is, zo gebrekkig en 
eigenlijk overbodig is het zeemollusken-deel. 
660 soorten worden behandeld. Heel fraai en 
duidelijk zijn de "Binnenmollusken" vrijwel 
allemaal levend afgebeeld. De 
“Meeresmollusken" moeten het stellen met een 
kleine 150 soorten voor heel Europa. De

afbeeldingen zijn rommelig, soms ronduit 
slecht en weinig origineel, van dode soms 
versleten exemplaren, met één uitzondering, 
de afbeelding van een levende Dentalium 
entalis. Het is een opsomming van algemene 
soorten waarbij ook nog blunders gemaakt zijn: 
van de vier Patella-soorten zijn er drie onjuist 
gedetermineerd.
* Heeft u ook interesse voor land en zoetwater, 
dan is het een leuk boekje, maar sla het 
marine deel dan over.

Atlas of Mediterranean Nudibranchs
Riccardo Gattaneo-Vietti, Renato Chemello & 
Riccardo Giannuzzi-Savelli (Ed.), 1990 
Hardcover, 21.5 x 30.5 cm, 264 pp, 14 
kleurplaten, 180 z/w figs.
ISBN: zonder nummer, Fl. 120,-, La Conchiglia, 
Rome.
Een lijvig boekwerk, wat enerzijds erg ruim van 
opzet is, maar anderzijds toch een rommelige 
indruk geeft. Volledig tweetalig (Italiaans en 
Engels) wordt een overzicht gegeven van een 
kleine 90 soorten, die in de meeste gevallen 
ook in kleur worden afgebeeld. Het voorwoord 
stelt heel eerlijk dat het boek geen kompleet 
overzicht wil zijn, maar wel een gids van de 
algemene soorten, of tenminste van die 
soorten waar een foto van kon worden 
bemachtigd. De uitvoering van het boek wekt 
grotere verwachtingen dan de inhoud waar 
maakt.* Voor amateur en wetenschapper.

Shell Structures of the Recent 
Archaeogastropoda, Vol. 1: Text, Vol. 2: 
Plates.
Thesis for the cand.scient. degree at 
Department of Ecology and Genetics.
Claus Hedegaard, 1990
Softcover, 21 x 29.5 cm, 154 pp., 37 figs., 77
platen.
Privé-uitgave/Matem. Institut Aarhus 
Universitet Aarhus, Denmark.
In dit proefschrift wordt verslag gedaan van 
een studie naar de schelpstrukturen. Het blijkt 
mogelijk aan de hand hiervan een systematiek 
te ontwikkelen welke goed aansluit by de 
huidige phylogenetische opvattingen 
(Haszprunar, 1988) De struktuur blijkt een 
bruikbaar kenmerk voor de plaatsing van 
soorten in de betreffende subfamilies of 
families. Voordeel is dat ook de 
verwantschappen bij fossielen hierin 
meegenomen kunnen worden.
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* Lezenswaardig voor de theoretisch 
geinteresseerde amateur en de 
wetenschapper.

Systematic Revision and Suprageneric 
Classification of Trochacean Gastropods.
No. 35, Science Series.
Carole S. Hickman & James H. McLean, 1990 
Hardcover, 22 x 28.5 cm, 169 pp., lOOfigs. 
ISSN: 0079-0943, Nat. Hist. Museum o f Los 
Angeles County Los Angeles.
Een wetenschappelijke studie met 
opmerkelijke conclusies. Op basis van 71 sets 
kenmerken is een nieuwe indeling tot stand 
gekomen. The Trochacea worden 
onderverdeeld in Trochidae en Turbinidae en 
een derde provisorische familie, de Skeneidae. 
De Trochidae wordt onderverdeeld in 13 sub
families (nieuw: Lirulariinae) en 11 tribes 
(nieuw: Calliotropini, Gazini, Molineini en 
Bankiviini). De Turbinidae in 9 subfamilies, 
waarvan drie nieuwe: Moelleriinae, 
Prisogasterinae en Gabrieloninae. De studie 
omvat recente en fossiele groepen. Vele 
schelp, radula en anatomische kenmerken zijn 
met goed foto en tekenwerk geïllustreerd.
* Voor de gespecialiseerde amateur en de 
wetenschapper.

Seashells of Sri Lanka
including forms scattered throughout the Indian 
and Pacific Oceans 
Parakrama Kirtisinghe, 1978 
Hardcover, 12 x 19 cm, 202 pp., 61 platen 
waarvan 17 in kleur.
± Fl 20,-, Charles E. Tuttle Co. Rutland 
Vermont, Tokyo.
Dit twaalf jaar oude boekje wordt hier en daar 
tegen 'billijke' prijs aangeboden. Heel even zou 
u in de verleiding kunnen komen het aan te 
schaffen. Blader het echter even kritisch door 
en besluit dan om dat niet te doen. De platen 
zijn hopeloos onscherp, onlogisch ingedeeld 
en soms spiegelbeeldig geplaatst. Met de 
naamgeving is het droevig gesteld, het toppunt 
van inkonsekwentie. De ondertitel dient om het 
opnemen van enkele'verdwaalde' soorten te 
rechtvaardigen. Kortom droevig.
* Niet kopen.

Marine Prosobranch Gastropods from 
Oceanic Islands off Brazil, Species 
Composition and Biogeography. José H. Leal,
1991
Sottcover, 17 x  24.5 cm, 418 pp., 31 figs., 25 
zJw platen
ISBN: 90-73348-11-0, Fl. 145,- ,UB- 
S/Dr. W.Backhuys, Oegstgeest.
4 eilanden en 6 ondiepten voor de kust van 
Brazilië werden geïnventariseerd. In totaal 
worden 297 soorten vermeld, beschreven en 
gedeeltelijk ook afgebeeld. Op 1 plaat staan 
tekeningen, 24 bestaan uit SEM foto's van 
prima kwaliteit. Wel is het zo dat louter kleine 
soorten zijn afgebeeld. Het heeft er alle schijn 
van dat hoofdzakelijk die soorten zijn 
afgebeeld waarvan in de literatuur geen goede 
eerdere afbeelding is te vinden. Dat er ook in 
de Atlantische Oceaan nog veel onderzoek 
gedaan kan worden, bewijst dit boek. Ondanks 
de serieuze aanpak bleek het bij 97 soorten 
niet mogelijk er een naam aan te geven. Tot 
slot maakt de auteur een interessante 
vergelijking tussen het voorkomen van de 
verschillende soorten op eilanden verspreid 
door de hele centrale atlantische oceaan.
* Voor de ‘gruisuitzoekende' amateur en de 
wetenschapper.

Living Shells of the Caribbean and Florida 
Keys
Flobert E. Lipe & R. Tucker Abbott, 1991 
Paperback, 15 x 23 cm, 80 pp. vele 
kleurafbeeldingen, 42 kleurplaten.
ISBN: 0-915826-25-9, $8,95, American 
Malacologists, Inc. Melbourne.
Een leuke veldgidsje voor de bezoeker van de 
Florida Keys. De vele kleurenfoto's van de 
hand van Robert Lipe zijn een waardevolle 
aanvulling op de oudere versie van het boekje.
* Populair; voor vakantieganger en 
verzamelaar.

The Bivalvia, Proceedings of a Memorial 
Symposium in Honour of Sir Charles Maurice 
Yonge (1899-1986), 1986.
Brian Morton(Ed.), 1990
Softcover, 17x25  cm, 355 pp., vele figs.
ISBN: 962-209-273-X, Hong Kong University 
Press, Hong Kong.
Naast een overzicht van het leven en het werk 
van Sir C.M.Yonge omvat de proceedings 22 
publikaties welke over tweekleppigen gaan. De 
onderwerpen lopen uiteen van Evolutie, tot
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Voeding en Spijsvertering, Functionele Mor
fologie en Ecologie. Voor de systematici kan 
het artikel “An Introduction to the Razor 
Shells" van R. von Cosel van belang zijn.
* Voor de wetenschapper.

European Seashells, Volume I
(Polyplacophora, Caudofoveata, Solenogastra, 
Gastropoda)
Guido T. Poppe & Yoshihiro Goto, 1991 
Hardcover, 17.5 x 24.5 cm, 352 pp., 29 
afbeeldingen, 40 kleurplaten, 1 z/w plaat.
ISBN: 3-925919-07-4, Fl. 108,-, Verlag Christa 
Hemmen, Wiesbaden.
Als overzichtswerk van de europese fauna was 
tot voor kort Nordsieck het enige wat de 
verzamelaar ten dienste stond. Ondanks de 
beroerde tekeningen en de splitterige 
naamgeving werkten we ermee. Poppe en 
Goto bieden ons een nieuw overzichtswerk.
Het is duidelijk dat er vele jaren van ver
zamelen aan vooraf zijn gegaan. Zij hebben 
zich grondig verdiept in de recent verschenen 
taxonomische publikaties. Het boek is beperkt 
gehouden door bijvele kleinere of minder 
bekende soorten alleen een literatuurverwijzing 
te geven en geen regel beschrijving of een uit 
de literatuur overgenomen afbeelding, dat is 
vaak vervelend. Voor de beginner niet storend, 
voor de gevorderde wel lastig omdat wordt 
verwezen naar publikaties welke moeilijk 
verkrijgbaar zijn. Het fotowerk is redelijk tot 
goed, de kleine soorten zijn soms wat moeilijk 
herkenbaar; de platen zijn overzichtelijk en 
rustig.
Het inzicht van de auteurs in de diverse 
families en genera is zeer verschillend en sterk 
afhankelijk van reeds eerder verschenen 
wetenschappelijke publikaties. Menige familie 
(vooral de grotere soorten) gaat heel aardig, 
maar soms slaat men de plank volledig mis, 
zoals bijvoorbeeld bij Bittium, waar vrijwel 
iedere afgebeelde soort onjuist is 
gedetermineerd. Al met al een boek, wat we 
ondanks zijn tekortkomingen, als verzamelaar 
van europese schelpen toch op de plank 
moeten hebben.
* Voor de beginner een goede lijdraad; voor de 
gevorderde om kritisch te raadplegen.

Moluscos de la Ria de Vigo II,
Poliplacoforos'Bivalvos"Escafopodos*Cefalopo 
dos - Thalassas, Revista de Ciencias del Mar, 
Anexo 2, 1989.

E. Rotan Mosquera, J. Otero & E. Rotan 
Alvarez, 1989
Softcover, 21 x 30 cm, 276 pp., 218 figs.
ISBN: 84-7191-607-X, Fl. 120,- .Universidade 
de Santiago de Compostela.
Beschreef het eerste deel slechts de 
Gastropoda, thans wordt ons de rest 
voorgeschoteld. Ook dit is weer een onhandig 
groot boek met slechte plaatjes, wat bovendien 
onnodig ruim is opgezet. Er behoort een 
erratum pagina met vervangende afbeeldingen 
te zijn toegevoegd. De drukker maakte het 
kennelijk al te grijs. De waarde van het werk zit 
hem voornamelijk in het faunistische aspect.
* Heeft u het eerste deel, dan moet het tweede 
er natuurlijk wel naast komen. De beginner kan 
het voorlopig wel overslaan.

Guide Book to Pecten Shells
A. Rombouts, 1991 
184 pp., 29 kleurplaten 
$40.00 Backhuys/UBS Oegstgeest 
Onder redaktie van H.H. Dijkstra, Dr. H.E. 
Coomans en R.G. Moolenbeek, belooft dit een 
uitgebreid werk voor de Pectinidae van de 
wereld te worden. Honderden soorten worden 
in kleur afgebeeld met foto’s van de hand van 
Piet van Pel.
* Kan ieder moment verschijnen.

Additions to the Panamic Province Bivalve 
(Mollusca) Literature -1971 to 1990. The
Festivus, Supplement 2 (1990) to Volume 22.
Carol Skoglund, 1991
Softcover, 8,5 x 11 inch, V +74 pp.
ISSN: niet bekend, $10.00, San Diego Shell 
Club, San Diego.
* Niet gezien; voor de gevorderde amateur en 
de wetenschapper.

Sowerby’s book of shells (A Conchological 
Manual)
G.B. Sowerby II, 1852 (Herdruk van 2e 
editie, 1990)
Hardcover, 26 x 28,5 cm, 140 pp., 41 
kleurplaten, z/w tekeningen.
ISBN: 0-517-02199-4, ±  Ft.35,-, Studio Editions 
Ltd, London
Een facsimele uitgave van één van de eerste 
handboeken voor de “Concholoog”. Een boek 
door Sowerby bedoeld voor de student en de 
gevorderde, waarin hij de tot op dat moment 
vergaarde wetenschap samenvat. Na een 
algemene inleiding over de conchyliologische
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terminologie (met z/w tekeningen) volgen 
alfabetisch gerangschikt namen van families, 
genera en onderdelen van kleppen en huizen, 
waarbij op veel plaatsen wordt verwezen naar 
de kleurplaten, die reprodukties zijn van de 
originele gravures van Sowerby, welke in die 
tijd nog met de hand werden ingekleurd. Een 
twaalftal platen uit de 'Dictionaire Universel 
d'Histoire Naturelle’ van d'Orbigny vullen dit 
boek wezenlijk aan. Het boek is terecht niet 
aangepast aan onze tijd. Het is een historisch 
dokument, wat u kunt gebruiken om uit te leren 
en van te genieten.
* Voor beginner en gevorderde een aanrader.

Mia sulloge kogchuiion apo tis Hellenikes 
thalasses.
Nicholas Tenekides, 1989
Hardcover 17,5 x 25 cm, 187pp. ca. 500
afbeeldingen in kleur.
Prive-uitgave: Tenekides, Athene; moeilijk 
verkrijgbaar en vrij duur (± Fl. 100, -).
Het boek poogt een overzicht te geven van de 
griekse marine mollusken. Vele vooral ook 
kleine soorten zijn redelijk goed afgebeeld, op 
afschuwelijke blauwe achtergronden. De 
naamgeving is conservatief en splitterig.
Omdat veel soorten herkenbaar zijn afgebeeld 
is het bruikbaar als overzicht van de griekse 
fauna. Teksten in Nieuw Grieks, Engels en 
Italiaans.
* Een (niet noodzakelijke) aanvulling van de 
verzamelaarsbibliotheek.

John R. Ie B. Tomlin’s New Molluscan 
Names
Alison Trew, 1990.
Softcover, 18 x 24 cm, 101 pp., enkele z/iv 
afbeeldingen.
ISBN: 0-7200-0340-7, Fl. 64,-, National 
Museum of Wales, Cardiff.
Een keurig uitgevoerde publikatie met een 
overzicht van Tomlin’s leven en collectie. 260 
door hem beschreven soorten zijn geinven- 
tariseerd. Een groot deel bevindt zich in het 
museum te Cardiff. Het typemateriaal is helaas 
niet afgebeeld.
* Voor de liefhebber en de wetenschapper.

BOEKHANDELAARS

Onderstaande boekhandels zijn voornamelijk 
gespecialiseerd in mollusken-literatuur. 
Natuurlijk kunt u via natuurboekhandels en 
zelfs via iedere gewone boekhandel ook veel 
bestellen. Daarvoor staat zoveel mogelijk het 
ISBN-nummer vermeld. Sommige uitgaven 
hebben dit nummer eenvoudig weg niet. Juist 
deze boeken vindt u nog wel bij de 
gespecialiseerde handelaar. Het bezoeken van 
beurzen en landelijke bijeenkomsten (Frankrijk, 
België, Duitsland, Engeland, Zwitserland, 
Nederland) is ook een mogelijkheid om uw 
literatuur aan te schaffen. Vaak zijn de 
vermelde handelaren daar aanwezig. Ook kunt 
u bij hen een katalogus met malacologische 
literatuur aanvragen. Hier staan vaak zowel 
nieuwe als oudewerken in.

Adressen:

American Malacologists, Inc., P.O.Box 1192, 
Burlington, MA 01803 , USA, tel. (508)686- 
1799

Dr.W Backhuys, Universal Book Services, 
Warmonderweg 80, 2341 KZ, Oegstgeest, 
tel. 071-170208, fax 071-171856 

Christa Hemmen Verlag, Grillparzerstr. 22, D- 
6200 Wiesbaden, Duitsland, tel. (0)6151- 
37943

Univers Sous-Marin, Koninklijke Baan 9, B- 
8460 Koksijde, België.

ZOEKERTJE

Te koop gevraagd:
- Boek voor het determineren van schelpen uit 
het Middellandse-zeegebied en/of de Spaanse 
zuidkust.
- Boek voor het determineren van Gastropoden 
langs de Engelse- en Normandische kust.
J. Maas
Mauvelaan 23
2264 AJ LEIDSCHENDAM
tel. 070-3274717


