
hadden willen brengen, dan hadden zij moeten trachten de betekenis ervan te achterhalen, pok al is 
dat een enorm karwei. Nu hebben de auteurs in dit opzicht volstaan met de uitleg van de namen, die 
zijn ontleend aan persoonsnamen of geografische namen. En die zijn over het algemeen al door ieder 
gemakkelijk te raden.
Volledigheidshalve dienen twee positieve punten te worden vermeld. Een lijst van afkortingen van veel 
gebruikte Latijnse termen - 1 bladzijde - en een overzicht van in malacologische werken dikwijls 
gehanteerde termen met uitleg -11 bladzijden. Of dit de moeite waard is om het boek aan te schaffen, 
laat ik graag aan de beoordeling van de lezer over.

W.F.
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Dit boek is de opvolger van het bekende boek van Zeigler en Porecca uit 
1969. Het werd dus inderdaad hoog tijd dat de familie Olividae met een 
monografie geëerd werd. Dat brengt mij meteen op het eerste probleem: 
de titel suggereert dat het boek de totale familie behandelt. Dit is echter 
niet zo, alleen het geslacht Oliva wordt behandeld. Mijn tweede probleem 
is de prijs; een boekje van dit formaat en deze uitvoering moet voor een 
prijs van minder dan ƒ100,00 te maken zijn. Over de inhoud van dit 

langverwachte boek kan ik ook niet al te enthousiast zijn.
Het boek pretendeert een determinatiewerk te zijn, maar ettelijke pogingen van mijn kant om enige 
orde te scheppen in mijn grote Oliva-collectie strandden steeds op de slechte beschrijvingen en dito 
foto’s. Vooral dit laatste is hinderlijk. De kleinere soorten zijn nauwelijks te herkennen en de vele 
nieuwe soorten die in dit boek beschreven worden, blijven voor de lezer een mysterie. Korte 
hoofdstukken over o.a. ecologie en systematiek van de familie zijn pure verspilling van het papier. 
Verder is door de afzonderlijke plaatsing van tekst, plaatverklaringen en platen dit boek er één in de 
reeks van weinig lezen en veel (gedwongen) bladeren.
Goede kanten zijn echter ook te noemen. De indeling in ondergeslachten is redelijk gemotiveerd en 
kan naar mijn mening bruikbaar blijven, terwijl de meest vervelende fouten uit het boek van Zeigler en 
Porreca in dit boek niet meer gemaakt worden.
Samenvattend kan ik zeggen dat ik dit boek alleen kan aanraden aan die verzamelaars die door 
specialisatie het boek wel moeten kopen. Wat mij betreft ben ik blij dat ik voor de prijs van dit boek 
andere, meer waardevolle literatuur heb kunnen aanschaffen.

Ron Voskuil
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