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Ten geleide
In 1994 verscheen het eerste Register, over alle tot op dat moment verschenen Correspondentiebladen (C.B.). Eerder waren van de hand van J.G.B. Nieuwenhuis Registers verschenen, als bijlage
van het C.B. en telkens over een relatief beperkt aantal nummers van het C.B.. Wel waren deze
registers altijd voorzien van een alfabetische verwijzingen naar alle besproken soorten. In het
voorgaande, in 1994 als Informatieblad no. 10 verschenen, Register ontbreken verwijzingen naar
besproken taxa. Ook nu ontbreekt een dergelijke index. Al ‘registrerend’ rijst opnieuw de vraag, welke
artikelen wel en niet zinvol in het register thuis horen. Op dezelfde manier heeft ook de redactie van
het CB keuzes gemaakt, bijvoorbeeld door vanaf zeker moment de vergaderstukken voor de jaarlijkse
voorjaarsvergadering niet meer in het blad zelf, maar als bijlage van het blad te publiceren. Alle als
bijlage gepubliceerde stukken zijn daarom niet in het Register opgenomen. Uit andere overwegingen
zijn niet opgenomen de in ieder CB verschijnende rubrieken over nieuw beschreven taxa en nieuw
verschenen literatuur. De land- en zoetwaterslakken worden besproken door R.A. Bank en de mariene
malacofauna door W. Faber. Opname van deze titels (sedert 2001 in ieder nummer van het CB) werd
als niet informatief beoordeeld, men raadplege beter de zeer informatierijke artikelen.
Een ander, soms lastig, punt was de identiteit van sommige schrijvers. Soms kiest iemand er voor om
de voornaam te gebruiken, soms ook een wisselend aantal voorletters. Zoveel als mogelijk is getracht
de zo volledig mogelijke naam te gebruiken.
De 1994 versie van het Register was oorspronkelijk opgezet in Wordperfect en is ergens bij de
verhuizing van pc naar laptop en vice versa verdwenen. Als basis voor het huidige register is de 1994
versie ingescand en bewerkt, zo ook de latere inhoudsopgaven in ieder CB. Er zullen daarom
ongetwijfeld fouten zijn ontstaan. Men wordt verzocht deze te melden via ad.hovestadt@xs4all.nl.
Voor lezers die minder ervaren zijn met Microsoft Office Word: zoeken kan met de sneltoets Ctrl F.
Tot en met nummer 318 (2001) wordt de naam ‘Correspondentieblad van de Nederlandse
Malacologische Vereniging’ gebruikt, daarna verschijnt het blad onder de naam ‘Spirula
Correspondentieblad van de Nederlandse Malacologische Vereniging’.
Ad Hovestadt
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AARTSEN, J.J. VAN (1963): Overpeinzingen bij een regenachtige zomer - 107: 1115-1116
-- (1974): De determinatie van Chrysallida's - 156: 227-237
-- (1975): Nogmaals Vasconiella jeffreysiana (P. Fischer) (uit Bretagne, Algeciras en Algerije) - 167:
466-467
-- (1980): Verzamel-ervaringen 111 - 194: 1022-1023
-- (1982): Mariene malacologie: meer dan schelpjes kijken - 209: 1314-1315
-- (1987): Algeciras - Getares - 239: 355-358
-- (1989): In memoriam Adriaan Verduin - 246: 481-483
-- (1996): Mariene mollusken van het Griekse eiland Chios – 291:87-88
-- (2000): Vitreolina-soorten: Enkele aanvullingen – 316:118-120
-- (2002): In memoriam Marie C. Fehr-de Wal (1911-2002). – 328:96
-- & FEBR-DE WAL, M.C. (1980): Europese Turridae Deel I: Mangelia en Mangiliella - 195: 1029-1034
ADEMA, J.P.B.M. (1979): Een nieuwe vindplaats van Lauria cylindracea (Da Costa, 1778) - 190: 932
-- (1988): Een geheel gladde kokkel - 240: 379
-- (1995): Otterschelpen op Terschelling – 285:109-110
-- (1999): Slakkenexplosie in de Leidse Hortus Botanicus – 310:100
-- (1999): Rivierkreeften tijdens een NMV-excursie – 310:117-118
-- & BRUYNE, R.B. DE & PERK, F.A. (1989): Voorlopige naamlijst van de Nederlandse mariene
mollusken en regelmatig langs de kust aanspoelende schelpensoorten - 249: 562-570
-- & BRUYNE, R.B. DE, & PERK, F.A. (1989): Voorlopige naam- lijst van de mariene mollusken en de
regelmatig langs de kust van Nederland en België aanspoelende schelpensoorten
(herziene versie) - 251: 613-614
ADLER, M. (1994): Zur systematik der europäischen Sphaeriiden – 278:58-63
ANONIEM (1934): Korte mededeelingen [Succinea arenaria en vitrina diaphana] - 1: 5
-- (1936): Gemengd nieuws [G. Grimpe] - 6: 36
-- (1937): Karteeringsnummer - 9-10: 50-55
-- (1937): Lijst van de Nederlandsche land- en zoetwater- mollusken en hun voornaamste synoniemen
- 9-10: 56-61
-- (1937): Lijst van de Nederlandsche zeemollusken en hun voornaamste synoniemen - 9-10: 61-66
-- (1938): Verslag van het congres te Beek bij Nijmegen op 11 en 12 september 1937 - 11: 69-71
-- (1938): Aanvullende toelichting bij het gebruik van de hok- lijsten - 12: 77
-- (1942): verslag van de excursie op 4 October 1942 - 20: 118
-- (1942): Mededeelingen aan de leden [vondsten in Nederland] - 20: 119-121
-- (1942): Mededeelingen aan de leden [vondsten in Nederland] - 21: 125
-- (1944): Sedert 1938 (Correspondentieblad 9/10) in Nederland nieuw gevonden mollusken-soorten 23: 132
-- (1944): Mededeelingen aan de leden - 23: 132-133
-- (1948): Verslag van de zomerexcursie naar het Geuldal (z. Limburg) op 27 en 28 september - 28:
171-4
-- (1948): [Clausilia biplicata] - 30: 202
-- (1949): Verslag van de excursie naar het Naardermeer op 12 Sept. 1948 - 31: 206-7
-- (1949): De Kaloot, de bekende vindplaats van fossiele schelpen, gaat verdwijnen - 31: 219-220
-- (1949): Nog eens: De Kaloot - 32: 239
-- (1949): De strandexcursie naar IJmuiden op 3 april 1949 - 33: 252-3 [zie ook 34: 274]
-- (1949): De vijftiende verjaardag - 33: 253-4
-- (1949): Limax flavus L. als pseudo-parasiet van de mens - 33: 264
-- (1949): De Fordhaven te Amsterdam - 33: 264-265
-- (1949): "Voorlopige" aanwinst van de Nederlandse fauna - 33: 267
-- (1949): Planorbis vorticulus ten noorden van het Noordzee kanaal - 33: 269
-- (1950): De Botshol - 36: 296
-- (1950): Fossiele schelpen uit Zeeland - 37: 310-2
-- (1951): Vermeldenswaardige vondsten - 39: 339
-- (1951): Een overzicht van de particuliere schelpencollecties in Nederland - 41: 348-349
-- (1951): Nieuwe vindplaats van Planorbis riparius Westl. - 41: 356
-- (1951): Vitrea contracta Westerlund, een nieuwe vondst - 41: 357
-- (1952): Vermeldenswaardige vondsten - 44: 390
-- (1952): Overzicht van particuliere molluskencollecties in Nederland - 45: 391-408
-- (1952): Vermeldenswaardige vondsten - 46: 414
-- (1953): Ontstaan, ontwikkeling en werkwijze van het Molluskencomité - 48: 430-431
-- (1953): Overzicht van particuliere molluskencollecties in Nederland (vervolg) - 48: 436-437
-- (1953): Help een door de overstroming getroffen malacoloog! - 49: 448
-- (1953): Gulzige slak [Carychium in Oxychilus] - 49: 452
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-- (1953): Vermeldenswaardige vondsten - 49: 460
-- (1953): Contactavonden Den Haag - 50: 463
-- (1953): Limax flavus L. in Noord-Brabant - 50: 469
-- (1953): Mollusken in ingewanden van vissen - 50: 469
-- (1953): Promotie F.E. Loosjes - 50: 463-464
-- (1953): Cecilioides acicula uit Noord-Brabant - 51: 481
-- (1953): Fossiel schelpje met embryonen - 51: 483
-- (1953): Lang gekoesterde wens: determineerwerk van fossiele schelpen onzer kust - 52: 489-490
-- (1953): Verslag excursie Ankeveen (Dammerkade), 21 juni 1953 - 52: 493-494 [zie ook 54: 525]
-- (1953): Massaal aanspoelen van Sepia elegans (d'Orb.) - 52: 495
-- (1954): De Ommatostrephes (?) van Schiermonnikoog - 54: 525
-- (1954): Vermeldenswaardige vondsten - 54: 525
-- (1954): Sepia officinalis bij Cadzand - 56: 538
-- (1956): De waterbouwkundige werken nabij Veere - 67: 648-649
-- (1958): Het aanspoelen van linker of rechterkleppen aan het strand - 74: 723
-- (1958): Verslag kontaktgroep Den Haag over 1957 - 76: 740-741
-- (1959): De Haagse kontaktgroep in moeilijkheden - 82: 816
-- (1959): De inhoud van het Correspondentieblad - 82: 817-818
-- (1959): De inhoud van het C.B. - 84: 841
-- (1961): Een mossellegende (C.B. 90 p. 917) - 92: 936
-- (1961): De (onze) biliotheek - 94: 955
-- (1961): De (onze) bibliotheek - 95: 967
-- (1961): Mededelingen van het bestuur. Mevrouw W.S.S. van der Feen - van Benthem Jutting
Officier in de orde van Oranje Nassau - 96: 979
-- (1962): Grote exemplaren van Euconulus fulvus - 101: 1050
-- (1964): Haags nieuws over 1963 - 109: 1135-1136
-- (1964): Een malacologische werkgroep in Zeeland - 109: 1142
-- (1964): Verslag van de excursie naar Den Helder op 5 september 1964 - 111: 1158-1159
-- (1965): Collectie H.G. de Smit gaat naar Enschede - 115: 1208
-- (1966): Z.W.O.-subsidie voor dierkundig onderzoek - 116: 1215-1216
-- (1966): Z.W.O.-subsidie voor onderzoek aan de poelslak - 116: 1216
-- (1968): Kanttekeningen bij het ingezonden stuk van de heer Kuiper - 126: 1344-1346
-- (1968): Nieuwsberichten [Cepaea nemoralis-onderzoek] - 128: 1378-1379
-- (1969): Promotie [B. Kiauta] - 130: 1392
-- (1969): Inauguratie [J.H. Stock] - 130: 1392
-- (1970): Belangrijk: Nieuw molluskenboek - 137: 1519
-- (1972): Schelpen uit Retranchement - 149: 127
-- (1973): Bestuursmededelingen [promotie Gittenberger] - 155: 200
-- (1974): Een malacologische promotie [Coomans] - 161: 294
-- (1975): Promotie W. Backhuys - 167: 452
-- (1976): Jacques Kets-prijs [NMV-lid DeVriese] - 168: 481
-- (1976): Systematische lijst van Nederlandse recente en fossiele mollusken - 168: 493
-- (1980): Van harte geluk gewenst CS. van der Spoel] - 196: 1050
-- (1982): Ierse brieven 1 - 205: 1243-1246 [J.G.J. Frentrop]
-- (1982): Ierse brieven 2 - 207: 1281-1286 [J.G.J. Frentrop]
-- (1983): Ierse brieven, III - 212: 1367-1370 [J.G.J. Frentrop]
-- (1983): Verspreidingskaarten Sphaeriidae in Nederland. Medewerking gevraagd - 213: 1386-1387
-- (1984): J.G.J. Kuiper eredoctor - 216: 1445-1446
-- (1984): Intreerede [Joosse-van Damme] - 218: 1517
-- (1984): Ierse brieven IV - 218: 1518-1524 [J.G.J. Frentrop]
-- (1986): Erepenning [Van Benthem Jutting] - 229: 152
-- (1987): Dankbetuiging [Rombergh] - 237: 307
-- (1987): [Oorkonde W. Schnell] - 259: 360
-- (1987): Nieuws uit Canada [Co Swennen] - 239: 365
-- (1990): Polderonderscheiding voor jonge geoloog [Jagt] - 252: 644-645
-- (1991): "Hoorens en schulpen" Schelpenboeken 1550 - 1850 - 262: 895-896
-- (1992): Dr. H.E. Coomans geridderd - 268: 1036
-- (1996): Filatelistisch eerbetoon (aan J .G.J. Kuiper) – 289:39
-- (1996): NMV nostalgie – 289:46
-- (1996): Over procedures en kandidaten – 291:96
-- (1997): Fotografische impressie van de 2e Internationale Schelpenbeurs en symposium van de NKV
op 23 en 24 november 1996 in Rotterdam – 296:71-72
5

INFORMATIEBLAD VAN DE NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING, NR. 14 (2009)
-- (2001): TU Delft - Als uw been in scherven ligt, pakken we straks gewoon de lijmpot -323:123
-- (2006): Nederland twee soorten slakken rijker [Balea heydeni, Xerotricha apicina] – 348:6
ARENDS, A.W. (1950): De excursie naar Rhoon - 37: 303-4
-- (1956): Verslag weekend Nijmegen, 9-10 juni 1956 - 66: 642-644
-- (1960): Levenabonnementen en levencontributies - 89: 896-897
ASSELBERGS, A. (1977): Sexuele dimorfie in de schelp - 176: 672-674
-- (1977): Sexuele dimorfie in de schelp (2) - 178: 706
ATEN, D. (1949): De betekenis van de Koninklijke Goedkeuring - 32: 235
-- (1953): Een en ander over de oostelijke Pyreneeën - 50:466-469
-- (1953): Opvallende productie van liefdespijlen bij Monacha rubiginosa - 51: 481
-- (1953): Een en ander over de oostelijke Pyreneeën, 11 (vervolg en slot) - 52: 496-498
-- (1954): Een en ander over Succinea sarsi Esmark - 54: 518-520
-- (1954): Copulatiewaarnemingen bij He1ice11a - 56: 536
-- (1957): Enige interessante vondsten - 71: 691-692
-- (1959): Aantekeningen betreffende een in zuid Frankrijk gevonden Theba - 79: 785-786
-- (1959): Aantekeningen betreffende enige Helicella's - 80: 796-798
-- & MÖRZER BRUYNS, M.F. & SCHUITEMA, A.K. (1950): Excursie naar Schiermonnikoog - 37: 3056 [zie ook 37: 304]
-- & MÖRZER BRUYNS, M.F. & SCHUITEMA, A.K. (1951): Aanvulling op het verslag van de excursie
naar Schiermonnikoog - 39: 338
-- & MÖRZER BRUYNS, M.F. & SCHUITEMA, A.K. (1952): Vermeldenswaardige vondsten - 47: 424
-- & WIT, W.F. DE (1956): Nieuwe gegevens over Planorbis (Gyraulus) riparius - 64: 615-617
BACKHUYS, W. (1966): Eobania in bloemkool - 120: 1278
-- (1996): Over klipkousen en vliegescheetjes. Nederlandse schelpennnamen in Rumphius’
D’Amboinsche Rariteitkamer – 288:3-10
-- & HAMSTRA, R.E. & JANSSEN, A.W. (1970): In memoriam F.J. Janssen - 139: 1539
BALKE, N.P.W. (1938): Vermeldenswaardige vondsten. [Pholas dactylus L., Clathrus clathratulus] 12: 78
-- (1939): Vermeldenswaardige vondsten. [Ommastrephes sagittatus] - 14: 90
-- (1951): Cardita planicosta (Lamarck) van Cadzand - 41: 350
-- (1959): Het aanspoelen van 1inker- en rechterkleppen van Pelecypoda - 85: 854
BANK, R.A. (1978): Verslag van de excursie naar Marken op 16 september 1978 - 185: 831-832
-- (1979): Iets over systematiek, een reactie op Kuipers praatje over naamveranderingen - 187: 875876
-- (1979): Verslag van de excursie naar Wieringen op 5 mei 1979 - 188: 887-889
-- (1979): Verslag van de excursie naar de Ringdijk (Amsterdam) op 6 oktober 1979 - 191: 939-941
-- (1980): Een opmerkelijk geval van synonymie - 192: 989
-- (1983): Voorlopige Nederlandse naamlijst van onze inheemse land- en zoetwatermollusken - 214:
1400-1408
-- (1986): Over Orculella bulgarica (Hesse, 1915) in Turkije - 230: 160-161
-- (1987): Nieuwe vindplaats van een drietal mollusken voor Zeeland - 236: 271-273
-- (1992): Over een nieuw schelpenmuseum op Korfu (Grieken- land) - 264: 944-946
-- (1992): De tentoonstelling rariteitenkabinetten in Amsterdam - 268: 1052-1053
-- (1993): Verslag van de najaarsvergadering 1992 te Leiden – 270:27-28
-- (1993): Een malacologische promotie - 271:41
-- (1993): Verslag v/h secretariaat over 1992 - 271:44-45
-- (1993): Verslag over het Correspondentieblad - 271:44-45
-- (1993): Oudvoorzitter Prof. Dr. J.Joosse onderscheiden met eredoctoraat – 273:91
-- (1993): Over verwijzingen en auteurschappen: een reactie – 274:124-125
-- (1993): Verslag voorjaarsvergadering N.M.V. 3 april 1993 te Leiden – 274:126-128
-- (1994): Berichten van de secretaris II – 276:8
-- (1994): Verslag van het minisymposium Polyplacophora te Leiden – 276:15
-- (1994): Verslag van het secretariaat over 1993 – 277:36-37
-- (1994): Een nieuwe promotie – 278:80
-- (1994): Voorstel statutenwijziging Stichting Stibeman – 277:48-49
-- (1995): Verslag van de voorjaarsvergadering der NMV op 16 april 1994 te Amsterdam – 279:99-102
-- (1997): The second edit ion of Schütt's bock (1996; "Landschnecken der Türkei"): a declaration from
the "Arbeitsgruppe Türkische Binnenmollusken" – 294:2-4
-- (1997): Korte reactie op voorgaand artikel, door één van de leden van de "ATB-gruppe" – 296:70
-- (1998): De identiteit van Euglesa Jenyns, 1832: een netelige kwestie. – 305:127-132
-- (1999): Nog éénmaal het zorgenkindje Euglesa Jenyns, 1832 – 309:89
-- (2003): Over de teloorgang van taxonomisch onderzoek (1) – 330:2-4
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-- (2003): Het CLECOM-project en Fauna Europaea: een oproep tot medewerking – 330:12
-- (2003): Over de teloorgang van taxonomisch onderzoek – 331:35-37
-- (2004): Jubileumspeech 70 jaar NMV – 341:117-118
-- (2005): Even voorstellen uw nieuwe voorzitter Ruud Bank – 346:126
-- (2007): In memoriam KarI-Heinz Beckmann (11.05.1948-2.10-2007) – 358:134
-- & BUTOT, L.J.M. (1980): Over wijngaardslakken in Haarlem, Bloemendaal en Heemstede - 195:
1035-1038
-- & HOVESTADT, A (1993): Verslag v/d Informatiebladen over 1992 - 271:54
-- & -- (1994): Verslag van de Informatiebladen over 1993 – 277:40
-- & -- (1996): Jaarverslag over de informatiebladen 1995 – 289:28
-- & MEIJER, T. (1986): Van de redactie Informatiebladen - 233: 209-210
-- & NIEULANDE, F.A.D. VAN (1984): Verslag van de voorjaars-excursie naar Zeeland - 221: 16031608
-- & PEURSEN, A.D.P. van (1992): E.I.S.-Nederland -- N.M.V., ja I - 269: 1056
-- & SPAINK, G. (1984): Een nieuwe vindplaats van Helix poma- tia in Haarlem - 219: 1543-1544
BAPTIST, H. & NISPEN, V. VAN (1995): De uitbraak van Elysia viridis – 286:126
BARON, D. (2003): Sphaerium rivicola (Lamarck, 1818) levend in Drenthe – 330:6
-- (2005): Bananenslak: Ariolimax columbianus (Gould, 1851) in Nederland – 342:5
-- (2005): Het duintolletje in de tuin: Paralaoma servilis (Shuttleworth, 1852) in Drenthe – 346:129-130
-- (2005): Massale sterfte van Unionoïden – 346:131-132
BAS, C. (1994): Mijmeringen van een tuinman: slakkenzomer – 280:l28
BATTEN, E. (1954): Vermeldenswaardige vondsten in Zeeland - 53: 508
-- (1955): Over zeemollusken van Rousillon - 60: 569-571
BENTHEM JUTTING, W.S.S. VAN (1946): Enkele beschouwingen over de Corbiculidae - 25: 148-50
-- (1947): Het kleuren van radula-preparaten - 27: 167-8
-- (1948): Titels van malacologische publicaties voor Zoological Record - 29: 185
-- (1949): Ter inleiding van de excursie naar Rhoon - 31: 216-9
-- (1951): Over een geval van symbiose tussen Physa fontinalis (L.) en een Chironomide-larve - 38:
327
-- (1952): Bij het afscheid van Dr. Ch. Bayer - 43: 380
-- (1953): Ontstaan, ontwikkeling en werkwijze van het Mollusken-comité - 48: 430-431
-- (1955): In memoriam Cornelis Brakman 25 mei 1879 - 6 maart 1955 - 60: 569
-- (1955): In memoriam Izaak Anthonie Jacobus de Wilde, 29 october 1877 - 2 augustus 1955 - 61:
581
-- (1956): Verzoek om medewerking - 64: 624
-- (1957): Korte berichten [Helix pomatia] - 70: 685
-- (1959): In memoriam Dr. Mia Boissevain 1878 - 1959 - 82: 809
-- (1962): In memoriam Dr. Carlo Alzona - 98: 999-1000
-- (1965): Dankbetuiging [ere-lidmaatschap; feestbundel] - 112: 1173
-- (1966): Schelpententoonstelling te Antwerpen - 119: 1257
-- (1969): In memoriam Leunis de Priester (6 febr. 1880 - 18 sept. 1968) - 130: 1391
-- (1969): Promotie: Dr. A.C. van Bruggen - 134: 1475-1476
-- (1970): In memoriam Dr. Fritz Haas - 136: 1499
-- (1974): Historisch overzicht van veertig jaren Nederlandse Malacologische Vereniging (1934-1974) 161: 298-313
-- (1976): Malacologische verzamelingen en onderzoekingen in Zeeland - 170: 530-535
-- & REGTEREN ALTENA, C.O. VAN (1962): Naamlijst van de Nederlandse land- en
zoetwatermollusken - 99: 1019-1023
BERGE HENEGOUWEN, A. VAN (2005): Een eerste vondst van de Aziatische korf mossel (Corbicula
fluminea) in het Groene Hart van Zuid-Holland – 342:23
BERGSMA, W.B. (1953): Verzamelen in Bretagne - 49: 453
-- (1961): Doosjes van Laevicardium crassum - 92: 936
BERNARD, J.J. (1955): Het berekenen van de tijdstippen van hoog- en laagwater aan de
westeuropese kusten - 59: 557-559, plus bijlage p. 1-2
-- (1956): Cochlicella acuta (Müller 1774) nabij Parijs - 65: 626
-- (1959): De excursie naar het park Zorgvliet te 's Graven- hage op 21 september 1958 - 79: 782-783
-- (1959): De inhoud van ons Correspondentieblad - 80: 793-794
-- (1959): Tentoonstelling te Rotterdam - 83: 830-831
BESTUUR (1959): Verslag van de evenementen, georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan - 83: 823-829, 830-831
-- (1976): Een woord van dank [Joosse] - 173: 590
BIEKART, J.W. (1975): Crassostrea angulata (Lam., 1818) - 166: 443
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-- (1980): [Vindplaatsen] - 193: 1000
-- (1981): Het nut van de rubriek "Beste vindplaatsen" - 202: 1183-1185
-- (1982): Een doel voor je liefhebberij - 204: 1224-1227
BIERSTEKER, C.H. & WOLFF, W.J. (1965): Inventarisatie - 115: 1208
-- & WOLFF, W.J. (1967): Over het voorkomen van de Rissoa membranacea (J. Ad.) in het
Deltagebied - 124: 1322-1323
BIJL, A.N. VAN DER (1992): Artis en de slak - 266: 1003-1004 [zie ook 268: 1041]
-- & MOOLENBEEK, R.G. (1992): Oltmans, Van Heukelom, Roeters van Lennep en hun
malacologische eponiemen - 268: 1042-1047
BLANKEN, E. (1990): Corbicula fluminalis Müller, 1774 nieuw in Nederland - 252: 631-632 [zie ook
253: 670]
BLEEK, E. (1980): [Foto's] - 194: 1027
BOEKSCHOTEN, G.J. (1966): Bankia fimbriatula onder een Nederlandse bodem - 118: 1244
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-- (1969): Enkele verdere gegevens over het aanspoelen van Turritella tricarinata communis Risso,
1826 op Terschelling - 135: 1496-1497
-- (1970): Lijst van mariene mollusken uit het noordelijk gedeelte van de Rode Zee I - 138: 1529-1534
-- (1971): Zeldzame Cypraeidae in Nederlandse verzamelingen: een eerste poging tot inventarisatie 140: 1581-1583
-- (1971): Waarnemingen aan Nerita's - 140: 1583-1585
-- (1971): Lijst van mariene mollusken uit het noordelijk gedeelte van de Rode Zee, 11 - 144: 38-44
[zie ook 148: 115]
-- (1972): Een voorlopige inventarisatie van linksgewonden Purperslakken (Thais lapillus lapillus
(Linnaeus) forma sinistrorsa) - 148: 104-106
-- (1972): Nieuwe vondsten van Conus milneedwardsi (Jousseaume) - 149: 120-121
-- (1972): Linksgewonden exemplaren van Eobania vermiculata (Müller, 1774) uit Sicilië, met enkele
aantekeningen betreffende scalaride afwijkingen - 149: 121-123
-- (1972): Nogmaals Entemnotrochus rumphii (Schepman, 1879) (Gastropoda, Pleurotomariidae) 149: 123-124
-- (1973): Veranderend faunabeeld in het oostelijk deel van de Middellandse Zee - 151: 148-151
-- (1974): Acroloxus lacustris (Linnaeus) in Israël - 157: 251-252
-- (1974): Mieren als verzamelaars van slakkenhuisjes - 158: 257-258
-- (1974): Een aantekening betreffende Hydrobia minuta, Hydrobia totteni en Hydrobia neglecta - 159:
270-271
-- (1974): De slak van Medemblik: een oproep tot medewerking - 159: 273-274
-- (1974): Lijst van mariene mollusken uit het noordelijk gedeelte van de Rode Zee, 111 - 160: 288290
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-- (1974): Buliminus lamprostatus (Bourguignat) overleeft 400 dagen isolatie in een glazen buisje 160: 290-291
-- (1974): Ratten eten Vijvermossels - 161: 319
-- (1975): Zeldzame Cypraeidae in Nederlandse verzamelingen, II. Zeldzaamheden in de collectie van
het Zoölogisch Museum in Amsterdam - 163: 363-365
-- (1975): Lijst van mariene mollusken uit het noordelijk gedeelte van de Rode Zee, IV - 165: 418-420
-- (1975): Vasconiella jeffreysiana (P. Fischer) in de Golf van Biskaje - 166: 441-442
-- (1975): Daudebardia saulcyi spuugt een regenworm uit - 166: 442
-- (1975): Zeldzame Cypraeidae in Nederlandse verzamelingen, III. Zeldzaamheden in de collectie van
het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden - 167: 474-475
-- (1975): Sphincterochila cariosa (Olivier) overleeft 876 dagen isolatie - 167: 475-476
-- (1975): Een verdere opmerking betreffende de synonymie van Helicella obvia - 167: 476-477
-- (1976): Neritidae in de recente literatuur, 1-2-3 - 168: 490-492
-- (1976): Vasconiella jeffreysiana (P. Fischer) ook van Quiberon - 169: 522
-- (1976): Op slakkenjacht per olifant - 171: 561
-- (1976): Enkele aantekeningen betreffende de "Systematische lijst van Nederlandse recente en
fossiele mollusken" - 173: 608-609
-- (1977): Scholeksters contra mollusken, mollusken contra scholeksters - 174: 623-625
-- (1977): Mollusken uit de maag van de zeebaars Dicentrarchus labrax - 175: 644-646
-- (1977): Mollusken uit de maag van een zeeschildpad - 175: 646-648
-- (1977): Reuzen onder de Nerita's - 178: 704-705
-- (1977): Neritidae in de recente literatuur (4) - 178: 705-706
-- (1977): Inktvissen uit de maag van een diepwaterhaai - 178: 707
-- (1978): Neritidae in de recente literatuur (5) - 181: 760-762
-- (1978): Neritidae in de recente literatuur (6) - 183: 805-806
-- (1978): Overzicht van enkele nieuwe opvattingen betreffende de naamgeving en plaats in de
systematiek van enkele Nederlandse land- en zoetwater mollusken - 184: 813-815
-- (1979): Over steenuiltjes en landslakken - 187: 878-879
-- (1979): Over de herkomst van de naam Acanthocardia spinosa - 189: 911-913
-- (1979): Mollusken uit de maag van de vis Sciaena cirrosa - 190: 932-933
-- (1979): Slakken verzamelende klapeksters in Israël - 191: 954
-- (1984): Een geval van predatie op Helix aspersa door Carabus nemoralis - 218: 1534
-- (1984): Een geval van parasitisme van Arion ater rufus door Riccardoella limacum in de Flevopolder
- 218: 1535
-- (1984): Iets betreffende het auteurschap van Apicularia rubrocincta - 219: 1540-1543
-- (1984): Een kort historisch overzicht betreffende de molluskenverzameling van de Hebreeuwse
Universiteit in Jeruzalem - 221: 1608-1612
-- (1984): Aantekeningen betreffende enige Caecum soorten uit de Middellandse zee - 221: 16131615
-- (1984): Een aanvulling op de bibliografie van Doridella batava - 221: 1619
-- (1985): Enkele verdere gegevens betreffende de consumptie van landslakken in Israël - 225: 63-65
-- (1985): Naaktslakken in Walt Disney's "Wonderen der zee" - 226: 92-93
-- (1985): Enkele aanvullingen betreffende de aanwezigheid van typemateriaal in de
molluskenverzameling van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem - 226: 97-98
-- (1985): Een scalaride vorm van Levantine spiriplana hierosolyma (Mousson, 1854) - 226: 98-99
-- (1987): De segrijnslak: Helix aspersa, in Nederland: een verzoek tot medewerking - 239: 361-362
-- (1988): Iets over Pomatias van Malta - 240: 370-371
-- (1988): Een nieuwe poging om in Israël slakken voor de consumptie te kweken - 240: 384-386
-- (1988): Enkele verdere opmerkingen betreffende de verspreiding van Strombus ochroglottis Abbott,
1960 - 241: 408-409
-- (1988): Predatie op landslakken door de Ichneumon in Israël - 241: 413-414
-- (1988): Enkele nieuwe gevallen van predatie op landslakken door steenuiltjes in Israël - 242: 422423
-- (1988): Een gegraveerde Lambis-schijf uit de opgravingen van de "city of David" in het oude
Jeruzalem, Israël - 242: 430-432
-- (1989): Predatie op de Segrijnslak door een loopkever in Purmerend - 249: 558
-- (1989): Enkele nieuwe waarnemingen van landslakken in lijstersmidsen - 250: 574
-- (1989): Nieuwe vindplaatsen van de Schildersmossel in Noord-Holland te noorden van het
Noordzeekanaal - 251: 608
-- (1989): Enkele notities betreffende Janthina - 251: 611-612
-- (1990): Predatie op zwanemossels door otters in de Weerribben - 252: 629
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-- (1990): Over het binnendijks voorkomen van Planorbarius corneus en Anodonta cygnea zeIlensis
op Marken - 252: 632
-- (1990): Een geval van predatie op Deroceras reticulatum door Microplana terrestris - 252: 642-643
-- (1990): Een geval van predatie op Arion circumscriptus door Oxychilus draparnaudi op Marken 253: 667-668
-- (1990): Predatie op Eobania vermiculata en Helix aspersa in Le Bar sur Loup - 254: 683
-- (1990): Neolitische "kralen" vervaardigd uit opercula van Pomatias olivieri uit de opgravingen van
Nahal Oren, Israël - 256: 728-731
-- (1990): Predatie op landslakken door de bonte kraai (Corvus corone sardonius) in de omgeving van
Kibboets Netzer Sereni, Israël - 257: 755-756
-- (1991): Wie gaf werkelijk de naam aan Ga1eomma turtoni ? - 258: 778-780
-- (1991): Enkele notities betreffende Janthina, 4 - 258: 786-787
-- (1991): Cochlicopa in Amerika - 259: 823
-- (1991): Enkele verdere opmerkingen betreffende zoetwaterslakken als voedsel van merels - 260:
842-843
-- (1991): Resten van een landslak in een braakbal van een kerkuil in Israël - 261: 862-863
-- (1991): Notities betreffende Rumina decollata - 262: 881-884
-- (1991): Notities betreffende Lauria cylindracea - 262: 885-887
-- (1991): Predatie op zwanemossels door blauwe reigers in de polder Zeevang - 263: 907-908
-- (1992): Een voorlopig overzicht van gevallen van predatie op in Nederland levende
zoetwaterslakken door lijsters in Europa - 264: 934-936
-- (1992): Cernuella en Monacha op het talud van de snelweg A-7 nabij Hoorn - 264: 939-942
-- (1992): Predatie op Candidula intersecta door Carabus nemoralis in Den Helder - 265: 963
-- (1992): Een voorlopig overzicht van gevallen van predatie op land- en zoetwatermollusken door
eksters - 267: 1013-1016
-- (1992): Een weinig bekende bron voor malacologische informatie - 269: 1075-1076
-- (1993): Een opmerking betreffende de naamgeving van de in West-Europa voorkomende Corbicula
soorten – 270:16-17
-- (1993): De Franse duinslak: Cernuella aginnica (Locard, 1882) nabij de Opdammermolen, polder de
Berkmeer, Noord-Holland – 271:30-32
-- (1993): Klapeksters en klauwieren als slakkenvangers: een poging tot een voorlopig overzicht –
272:61-63
-- (1993): Welke vogels eten wijngaardslakken? – 273:92-93
-- (1993): Merkwaardige verwijzingen naar de literatuur – 273:95-96
-- (1993): Notities betreffende Lauria cylindracea,5-8 – 274:119-120
-- (1994): Een linksgewonden duinslak Cernuella jonica uit de Beemster – 279:94-95
-- (1994): De Franse duinslak Cernuella aginnica in Wormerland, Noord-Holland – 279:107-108
-- (1994): De wormnaaktslak Boetgerilla pallens in de Beemster, Noord-Holland – 279:110-111
-- (1994): predatie op physella acuta door steltkluten in Israël – 280:119-120
-- (1994): Mummificering van slakken op betonmuur – 280:125
-- (1994): Nieuwe gegevens betreffende het voorkomen van Monacha cantiana langs de snelweg A-7
in Noord Holland – 280:131-132
-- (1994): Is het lot van de Steenbikker Helicigona lapicida (L., 1758) op de IJsselmeerdijk ter hoogte
van Schellinkhout nu voorgoed bezegeld? – 281:163-164
-- (1995): Nieuwe gegevens betreffende het vookomen van Monacha cantiana langs de snelweg A-7
in Noord-Holland (een aanvullend bericht) – 284:83
-- (1995): Lajos Soós en zijn molluskenfauna van de Karpaten – 285:93
-- (1996): Een wratparel in Buccinulun corneum – 288:13
-- (1999): Een eerste inventarisatie van de terrestrische malacofauna van het Heitje van Katham
[Versi. onderz. & excurs. i.h.k. v. het ANM (10)] – 308:53-55
-- (1999): Mummificering van slakken op betonmuur, 2 – 309:90
-- (1999): Enkele nieuwe vindplaatsen van Limax maximus in Noord-Holland. – 310:115-116
-- (1999): Wegverlichting en nachtelijke predatie op landslakken door sporenkieviten en bonte kraaien
in Israël – 311:143-144
-- (2000): Notities betreffende recente en fossiele Neritoidea * 25. Iets over de identiteit van Septaria
junghuhni – 314:59-60
-- (2000): Wratparels in Barbatia barbata uit Israël – 314:67
-- (2000): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 1. Wat is Urosalpinx
fusulus (Brocchi, 1814) sensu Nordsieck, 1972 ? – 314:80
-- (2000): Landslakken langs spoordijken, I Inleiding – 315:100-102
-- (2000): Landslakken langs spoordijken, 2 Het traject van de voormalige stoomtram Kwadijk-Edam –
315:103-106
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-- (2000): een aanvullend bericht over slakken in Heehugoward – 316:126-127
-- (2000): Pseudunio auricularius: het kan verkeren – 317:134-135
-- (2000): Kwam Pseudunio auricularius recentelijk nog levend in Engeland voor? – 317:135-136
-- (2000): Over het voorkomen van Pseudunio in de Levant – 317:136-137
-- (2000): Steekwapens gemaakt van schelpen – 317:144-145
-- (2000): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 2. Eindelijk een
bevestiging van het voorkomen van Cellana rota – 317:148-149
-- (2000): Vreemde vogels onder de bivalven in Poppe & Goto (1993) – 317:150
-- (2001): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 4. Over het vermeende
voorkomen van Laevicardium flavum – 319:36
-- (2001): De Wijngaardslak en de Grote karthuizerslak op Terschelling – 320:52
-- (2001): Noord-Amerikaanse aquatische mollusken die voorkomen in het binnenwater van WestEuropa – 320:54-55
--(2001): Nieuwe vondsten van Limacus flavus in Thorn – 320:56
-- (2001): Wie bezit informatie betreffende landslakken uit het geslacht Otala van Amerikaanse
vindplaatsen? – 320:57
-- (2001): Literatuur betreffende de relatie tussen plant en slak. – 320:63
-- (2001): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 4. Een tweede vondst van
Cerithium nodulosum adansonii – 321:66-67
-- (2001): Predatatie op mollusken door gestreepte zeebrasem – 321:68
-- (2001): Mollusken op waterlelies, 1. Slakken op Gele Plompen in in de Molslaan, Delft (met enkele
notities betreffende Ferissia) [ANM mededeling: 17] – 322:91-92
-- (2001): Een tweede verkenning van de malacofauna van het natuurreservaat 'Het Heitje van
Katham' [ANM mededeling: 22] – 322:96
-- (2001): Wie bezit de schelpenverzameling van Jaap van der Wal ? – 322:97
-- (2001): De gezusters M.J. en A.J. de Graag: een schelpenverzamelaarster en een kunstenares 323:107-108
-- (2001): Wratparels in Peronaea pianola met een notitie betreffende het gebruik van Peronaea 323:109
-- (2001): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 5. De eerste vondsten van
Canarium mutabiiis -323:118
-- (2001): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 6. De eerste vondsten van
Cerithium egenum Gould, 1849 -323:119
-- (2002): Een rondje Broekermeer – 324:3-4
-- (2002): Rectificatie en aanvulling betreffende het voorkomen van Noord-Amerikaanse aquatische
mollusken in het binnenwater van West-Europa – 324:10
-- (2002): Segrijnslak of sacherijnslak? – 324:9
-- (2002): Iets over parelvonning in Levantina en de vondst van een exemplaar van Helix engaddensis
met een wratparel – 324:12
-- (2002): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 7. Bevestiging van het
voorkomen van Mactra lilacea – 326:22
-- (2002): Een geval van predatie op mossels door de witte zeebrasem – 326:27
-- (2002): Landslakken langs spoordijken, 3. Het traject van de museumstoomtram Hoorn-Medemblik
– 326:47-50
-- (2002): Nog iets over het aanspoelen van landslakken op het strand in Nederland. – 326:53-54
-- (2002): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 8. Palmadusta lentiginosa
komt levend langs de kust van Israel voor. – 327:66-67
-- (2002): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 9. Opnieuw een nieuwe
Indo-Pacifische soort: Diodora funiculata – 327:73
-- (2002): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 10. Voorwerpen die door
Cucurbitula cymbium gebruikt worden als substraat – 327:75-76
-- (2002): Mollusken op waterlelies, 2. Slakken op waterlelies en gele plompen in Purmerend . –
328:86-87
-- (2002): Nog enkele aangespoelde exotische landslakken van Terschelling – 328:94
-- (2002): Enkele oude vondsten van exotische mossels op vaartuigen op de werf van 'Wilton' in
Rotterdam – 329:119
-- (2003): Komt Gittenbergia sororcula in Nederland of België voor? Met een verzoek om soorten uit
kassen en kwekerijen op te nemen in de lijst van in Nederland en België voorkomende
weekdieren – 330:6-7
-- (2003): De land- en zoetwatermollusken van Pampus – 330:8-11
-- (2003): Aanvullingen betreffende de malacofauna van het 'Heitje van Katham' – 330:13
-- (2003): Timoclea ovata in de maag van Astropecten aranciacus – 331:26
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-- (2003): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 11. Een eerste vondst van
Cerithium columna Sowerby, 1834 – 331:31-32
-- (2003): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 12. Niet Tinoclea
roemeriana maar Timoclea marica – 331:42
-- (2003): Mollusken op waterlelies, 3. Slakken op waterlelies in Oostzaan. – 332:54-55
-- (2003): Iets over de Zuidelijke akkerslak Deroceras panormitanum en het voorkomen van deze
geïntroduceerde naaktslak op Terschelling. – 332:61-62
-- (2003): Over het aanspoelen van zoetwatermollusken uit de Nijl op de Middellandse zeekust van
Israël en wat daar allemaal aan vast kan zitten. – 332:64-66
-- (2003): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 13. Veranderingen in het
voorkomen van Murex forskoehlii – 333:79-81
-- (2003): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 14 Eerste vondsten van
Octopus cyanea – 333:88-89
-- (2003): Notitie betreffende de status van Oxychilus camelinus, een knoflookslak, in 1srael – 334:109
-- (2003): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 15. Invasie van
rugschilden van Sepia pharaonis langs de kust van Israel – 335:127-129
-- (2004): Landslakken langs spoordijken 4.: Landslakken langs het traject Purmerend-Hoorn – 336:35
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 16. Komt Hipponyx
conicus werkelijk voor langs de kust van Israel? – 337:26-28
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 17 Scaeurgus unicirrhus:
een octopus nieuw voor de fauna van Israel – 337:31
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee (18) Vondsten van Bulla
ampulla Linnaeus, 1758 – 337:33-34
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee (19) De eerste vondsten
van Chama aspersa Reeve, 1846 – 337:34-35
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee (20) Een vangst van
Abralia veranyi ter hoogte van Israel – 337:35-36
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee: (21) Een vondst van
Fissidentalium rectum op een dieptevan 1500 meter – 339:75-76
-- (2004): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee: (22) Een tweede vondst
van Vexillum (Pusia) depexum in Israel – 339:76-77
-- (2004): Aanvullingen betreffende de mollusken van de Broekermeer – 340:93
-- (2004): Eindelijk bevestiging van het voorkomen van de puntige blaashoren (Haitia acuta) op
Terschelling – 340:97-98
-- (2004): Een tweede geval van predatie op landslakken door wilde zwijnen in Israel – 340:99
-- (2004): De gele aardslak Limacus flavus op Terschelling – 340:101
-- (2005): Lamellaxis clavulinus in Artis – 342:10
-- (2005): Landslakken langsspoordijken 4a. aanvullingen betreffende het traject Purmerend-Hoorn –
342:20
-- (2005): Notities betreffende recente en fossiele Neritoidea, 30* Over het vermeende voorkomen van
Nerita sanguinolenta in het Grote Bittermeer, Egypte – 342:21-22
-- (2005): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 23. Vondsten van
Octopus cf aegina voor de kust van Israel – 343:53
-- (2005): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee 24. Leeft Phalium saburon
voor de kust van Isrrael? – 343:54
-- (2005): Een bevestiging van het voorkomen van Hiatavolva brunneiterma in de Rode Zee (Ovulidae)
– 343:58
-- (2005): De bolle duinslak Cemuella virgata ook op Terschelling – 344:79-80
-- (2005): De CIESM-atlas van exotische mollusken in de Middellandse. Zee en nogmaals iets over de
status van Alvania dorbigny – 345:104-105
-- (2005): Rectificatie betreffende de datum van de eerste vondst van Radix auricularia op Terschelling
– 346:133
-- (2006): Een boerenknoopje (Discus rotundatus) in een keutel van een Groene specht – 348:12-13
-- (2006): Mollusken uit een kunstmatig plasje ten zuiden van de Midslander Hoofdweg, Terschelling –
348:13-14
-- (2006): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee, 26 De eerste vondsten
van Thais sacellurn (Gmelin, 1791) in Israël – 349:27-28
-- (2006): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee, 27 De exoot Ergalatax
obscura Houart, 1996 nu ook in Israël – 349:32-33
-- (2006): Poelslakken, andere raadsels en het ANM-atlasproject – 350:51-53
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-- (2006): Een derde verslag betreffende de land- en zoetwatermollusken van het "Landje van Naber",
een natuureservaat nabij Hoorn – 350:64-65
-- (2006): Wanneer kunnen we Dreissena bugensis in de Rijn verwachten? – 350:70
-- (2006): Landslakken langs spoordijken 5. Waarnemingen langs het traject Purmerend-Zaandam –
352:122-123
-- (2006): Landslakken langs spoordijken 6a. Het oostelijk deel van het traject Hoorn-Alkmaar –
352:123-124
-- (2007): Landslakken langs spoordijken, 3A. Een aanvulling betreffende het traject van de
museumstoomtram Hoorn-Medemblik – 354:6-7
-- (2007): Mariene mollusken uit het oostelijk deel van de Middellandse Zee, 28 Een eerste vondst van
Rhinoclavis kochi var. recurva – 355:37
-- (2007): Een voorlopig overzicht van de (serni-)aquatische weekdieren van enkele oude wielen op
Terschelling – 356:81-85
-- (2007): Nieuwe vindplaatsen van de Gekielde loofslak Hygromia cinctella – 356:85-86
-- (2007): Een voorlopig overzicht van de (semi-)aquatische weekdieren van enkele oude wielen op
Terschelling – 358:125-129
-- & GERRITZEN-MIENIS, J.T. (1979): De segrijnslak: Helix aspersa, in Purmerend - 190: 931-932
MOLEN, S. VAN DER (1990): Een succesvol kweekje met de Afrikaanse reuzenslak Archachatina
(Calachatina) ventricosa ventricosa Gould (Gastropoda~ Pulmonata~ Achatinidae:
Achatininae) - 256: 738-743
MOLLEMA, J.E. (1980): [Vindplaatsen] - 193: 1001
MOOLENBEEK, R.G. (1983): Ferrissia wauterie (Mirolli, 1960) in het Gooi - 213: 1376-1377 [zie ook
216: 1468]
-- (1983): Komt Cymbium cucumis Röding, 1798, voor in Spanje? - 213: 1393-1394
-- (1983): Wederom een naamsverandering: Congeria cochleata wordt Mytilopsis leucophaeta - 213:
1394
-- (1984): In memoriam W.E. Hoffmann, 1928-1982 - 216: 1448- 1449
-- (1986): Nieuws in de malacologie (1) - 231: 181-182
-- (1986): Aanvullende gegevens over het voorkomen van Ferrissia wautieri rond het Abcoudermeer 232: 187-188
-- (1987): Nieuws in de malacologie (2) - 234: 221-224
-- (1988): Nieuws in de malacologie (3) - 245: 464-465
-- (1988): Verspreiding met behulp van byssusdraden - 245: 473
-- (1989): De kolonisatie van Europa en Australië door Potamopyrgus antipodarum - 248: 537
-- (1989): Overzicht malacologische artikelen van de 'Strandvlo' 1981-88 (vol. 1-8) - 248: 543-545
-- (1989): Theba geminata (Mousson, 1857) levend op La Palma (Canarische eilanden) - 251: 609610
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