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Ten geleide 
 
In 1994 verscheen het eerste Register, over alle tot op dat moment verschenen Correspondentie-
bladen (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 
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-- (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: 305-

6 [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: 875-

876 
-- (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: 1603-

1608 
-- & 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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776-777 

-- (1993): Een Linksgewonden Lauria van Ritthem – 273:96 
-- (1994): Verslag over het Correspondentieblad over 1993 – 277:40 
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-- (1996): Verslag over het Correspondentieblad over 1995 – 289:36 
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-- & GEENE, M.C. (1998): Het Getijdeslakje Mercuria confusa (Von Frauenfeld, 1863): een inlandse 
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Atlasproject Nederlandse Molusken (5)] – 304:100-104 
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voor Ameland [ANM mededeling: 18] – 322:92 
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denticulata (Montagu, 1803) in Nederland. [VersIagen van onderzoek en excursies in het 
kader van het Atlasproject Nederlandse Molusken (6)] – 304:107-110 
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BUIZER, D.A.G. (1999): Geneeskunst en slakken – 310:98-99 
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-- (1963): Weer een malacologische dissertatie [H. Ant] - 107: 1118-1119 
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Unitas Malacologica Europaea. Project: De kartering van de verspreiding van Europese 
Land- en zoetwatermollusken - 164: 390-397 
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-- (1980): Werkgroep Griekenland - 192: 989-990 
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-- (1984): Plastic zakjes met stripsluiting (Minigrip) - 221: 1621-1622 
-- (1984): De bedreiging van de Kathager Beemden in Zuid-Lim- burg - 221: 1624 
-- (1987): Het Russisch en ons onderzoek - een voorbeeld ter navolging - 236: 273-275 
-- (1988): Bovenwater geeft zwemmers uitlsag - 243/4: 448-451 
-- (1993): Een tweede werkberaad (workshop) over Hydrobiidae – 274:133 
-- (1994): Een hoge onderscheiding voor ons lid mevr. Waltraud Schnell (Kerpen Buir) – 276:27-28 
-- & KIAUTA, B. (1964): Voorlopig rapport over de chromosomen van vier Nederlandse Succineiden 

(Gastropoda, Pulmonata) - 111: 1163-1164 
-- & SLIM, P.A. (1981): Landslakken op de eilanden in de Grevelingen - 200: 1149-1151 
-- & SUBAI, P. (1981): Werkgroep mollusken Griekenland - 201: 1165-1166 
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BIJL, A.N. VAN DER (1993): De correspondentie tussen M.M. Schepman en J. C. H. Crosse – 

273:87-91 
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280:133-139 
-- (1994): Afscheid van Henny Coomans – 281:149-151 
-- (1995): Het kontakt van M.M. Schepman met J.C. Melvill en J .R. le B. Tomlin – 285:86-92 
-- (1995): Enige malacologische eponiemen, verband houdende met de “Natuurkundige Commissie” 

(1820-1850) – 287:142-148 
-- (1996): Eponiemen geïntroduceerd door M.M. Schepman bij het beschrijven van de mollusken 

verzameld tijdens de Siboga expeditie – 292:107-109 
-- & MOOLENBEEK, R.G. (1993): Von Siebolt en zijn malacologische eponiemen – 275:156-161 
-- & --, COOMANS, H.E. (1994): Scheepmaker, Voorhoeve en Rethaan Macaré en hun 

malacologische eponiemen (Notes on the history of the malacological collection of the 
Zoölogisch Museum Amsterdam, no. 7.) – 276:17-25 
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CADÉE, G.C. (1988): Levende wadslakjes in bergeend faeces - 243/4: 443-444 
-- (1989): Verspreiding of verankering met behulp van byssusdraden ? - 248: 529-532 
-- (1990): Juveniele Petricola pholadiformis vastgehecht aan strandkrabben - 254: 684-686 
-- (1990): Door de wind getransporteerde Mya schelpen - 256: 724-727 
-- (1991): Verspreiding van Potamopyrgus jenkinsi - 258: 781-783 
-- (1991): De alikruik (Littorina littorea) als eidereend voedsel - 262: 876-880 
-- (1993): Een merkwaardig vergroeide Mya arenaria – 270:13-15 
-- (1993): Raadsel l/r sortering bij door de wind getransporteerde Mya-schelpen opgelost – 272:68-70 
-- (1993): Zilvermeeuwen vonden weer grote mossels in de Waddenzee – 275:143-148 
-- (1995): Komt schelpreparatie bij landslakken vaak voor? – 282:6-11 
-- (1994): Een bijzondere bescherming van eikapsels bij Nassarius brunneostoma (Stearns) – 

280:121-124 
-- (1995): Wulken op de Waddendijk – 284:58-60 
-- (1995): Schelpbeschadiging en -reparatie in een wulkenmonster gevist in De Meer bij Wieringen in 

1926 – 287:149-154 
-- (1996): Massaal aanspoelen van lege wulkenschelpen, Schanserwaard Texel – 291:75-80 
-- (1998): Meerdere mondopeningen bij landslakken, polystomie of polystomatisme? . – 304:105-106 
-- (1998): Waarom ligt de aarde niet bezaaid met lege schelpen van landslakken? . – 304:111-113 
-- (1998): Lyell, d'Orbigny en anderen over het verdwijnen van lege schelpen van landslakken – 

305:142-144 
-- (1999): Oproep – 306:23 
-- (1999): Schelpbeschadiging en -reparatie bij Nacella concinna van King George Island – 307:33-37 
-- (1999): Veel misvormde Mactra's op Texel aangespoeld – 309:77-84 
-- (1999): Een verklaring voor de misvonnde Mactra's van het strand van Texel. – 311:122-124 
-- (2000): Fragmentatie van Ensis directus-schelpen door zilvermeeuwen – 313:33-38 
-- (2001): Crassostrea gigas gevestigd op levende Littorina /ittorea – 321:72- 73 
-- (2001): Scholekster eet Japanse oester (Crassostrea gigas) -323:113-114 
-- (2001): Juveniele Crassostrea gigas op adulte exemplaren, Waddenzee -323:116-117 
-- (2002): Een huisje van de landslak Pomatias elegans-met operculum aange spoeld op Texel. – 

326:52-53 
-- (2002): Zilvermeeuwen dragen muiltjes naar de dijk – 329:116-117 
-- (2003): Het 'catching-up'-fenomeen bij Ensis directus (= E.arnericanus) – 333:86-87 
-- (2003): Vestiging van Japanse mossels Crassostrea gigas op mossels – 333:89-90 
-- (2003): Sterfte bij Ensis directus in 2003, oudere taaier dan jonge? – 333:91-92 
-- (2003): Heeft de korfmossel Corbicula ook predators in de Rijn? – 334:112-113 
-- (2004): Heeft de korfinossel Corbicula ook predators in de Rijn? ll. Schelpreparatie – 336:6-8 
-- (2004): Nog enkele aanvullingen betreffende de malacofauna van 'Het Heitje van Katham' – 338:49 
-- (2004): Heeft de korf mossel Corbicula ook predatoren in de Rijn? III (kuif)eenden – 340:91-93 
-- (2005): Blaaswier transporteert levende Japanse oester – 345:102 
-- (2006): Eidereenden op Ensis directus dieet – 351:86-87 
-- (2006): Ook muiltjes zijn eetbaar – 353:151-152 
-- (2007): Dader bekend, zwarte kraai eet muiltje Crepidu/a fornicata – 355:40 
-- (2007): Klein doublet mossel intact uit eidereend faeces – 357:l04 
-- (2007): Lokale massasterfte bij kokkels – 359:153-154Cadée, G.C & F. Wesselingh (2005): Van 

levend schelpdier naar fossiele schelp: tafonomie van Nederlandse strandschelpen – 
343:36-52 

-- &.CADËE, M.C (1997): Cadée Exotische landslakken bij de groenteboer – 298:98-100 
-- & CADÉE-COENEN, J. (1994): Hoe zilvermeeuwen Amerikaanse zwaardscheden (Ensis directus) 

vangen – 278:64-67 
-- & --, CHECA, A.(2000): Schelpreparaties bij Patelia depressa verzameld nabij Cadiz – 317:128-130 
-- & --, WITTE, J.IJ. (1994): Witte Massale sterfte van Ensis directus op de Schanserwaard en elders 

blijft raadselachtig – 279:86-93 
-- & CHECA, A.G. (1996): De functie van een kiel bij landslakken – 292:98-100 
-- & VOOYS, G.N. DE (1996): De rol van de Afsluitdijk bij de achteruitgang van de wulk in de 

Waddenzee – 292:116-119 
CADEE, M.C. (1997): Wat verstaan we onder fossiele en subfossiele schelpen? – 298:115-118 
-- (1999): Waarnemingen van mollusken in aanspoelsel van de Loire te Ingrandes SuT Loire (Maine et 

Loire), Frankrijk – 309:85-86 
-- & PEURSEN, A.D.P. VAN (1997): De N.M.V.,- strandexcursie in Walcheren op 20 april 1996 – 

294:15-20 
CLASON, A.T. (1977): Schelpen en archaeozoölogisch onderzoek - 174: 631-632 
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CLERX, J.P.M. (2000): Oxychilus alliarius in opmars in Midden-Limburg [Verslagen van onderzoek en 
exc. i.h.k.v. het ANM 15] – 313:48 

-- (2002): Mengverhoudingen ethanol (ethylalkohol) en water om 70%-oplossingen te maken – 324:7 
-- (2002): Een paar notities over Lehmannia valentiana in Nederland [ANM mededeling:23] – 324:11 
CONIJN, W. (1959): Strandtocht op Texel - 84: 841-842 
COOK, L. (2001): Medicine slug (Column) – 320:64 
-- (2001): Column: Heavy taalstrijd – 322:104 
COOMANS, H.E. (1951): Soortproblemen en wiskundige formules - 41: 350-353 
-- (1957): De verspreiding van de west-Indische mariene gastropoda - 71: 688-690 
-- (1960): Conus gloria-maris in Amerika - 89: 898-899 
-- (1960): Verslag van het 26e congres van de "American Malacological Union" - 89: 905-906 
-- (1961): De molluskencollectie van het American Museum of Natural History - 93: 951-952 
-- (1961): Nog een Conus gloria-maris in de U.S.A. - 93: 953 
-- (1961): Het 27e congres van de "American Malacological Union" te Washington - 96: 987 
-- (1962): Voordelige effecten door het eten van slakken - 100: 1027-1028 
-- (1963): Verslag van het 2de congres van de American 18 Malacological Union - 103: 1071-1072 
-- (1963): Het A.M.U.-congres van 1963 - 106: 1104 
-- (1966): De mollusken-afdeling van het Zoölogisch Museum te Amsterdam in een nieuwe behuizing - 

118: 1237-1238 
-- (1967): G.L. van Eyndhoven benoemd tot eredoctor - 121: 1279-1280 
-- (1967): Onze bibliotheek, enkele notities - 123: 1313 
-- (1969): Een omgekeerde verkleuring bij Cypraea camelopar- dalis - 131: 1412 
-- (1969): In memoriam H.J.P. d'Olivat (4 november 1940 - 12 mei 1969) - 134: 1475 
-- (1973): Honoraire medewerkers van het Instituut voor Taxo- nomische Zoölogie (Zoölogisch 

Museum) te Amsterdam - 152: 171 
-- (1979): Namens honderdduizend soorten I - 186: 840 
-- (1980): In memoriam B. van der Most (1904 - 1980) - 193: 993 
-- (1983): Collectie J.J. Post naar het Zoologisch Museum Amsterdam - 210: 1325 
-- (1988): Echtpaar Hoenselaar benoemd tot honoraire medewerkers aan het Zoölogisch Museum te 

Amsterdam - 241: 416 
-- (1988): De verhuizing van het Instituut voor Taxonomische Zoölogie (Zoölogisch Museum 

Amsterdam) - 245: 468-471 
-- (1989): Legpenning van het Zoölogisch Museum Amsterdam uitgereikt aan Mevr. Dr. W.S.S. van 

der Feen - van Benthem Jutting - 249: 550-551 
-- (1989): Verslag mini-symposium zoogeografie 19 nov. 1988 te Amsterdam. De verspreiding van 

mariene mollusken - 250: 582-589 
-- (1990): In memoriam Charles L. Vriese, 1904-1988 - 253: 659 
-- (1990): De NMV-Bibliotheek - antwoord op een discussienota - 254: 675-676 
-- (1991): Een anonieme gift voor de NMV-bibliotheek - 261: 854 
-- (1993): Verslag v/d bibliothecaris over 1992 - 271:55-56 
-- (1993): Erepenning, jubileumpenning of legpenning? – 273:111 
-- (1994): Verslag van de bibliothecaris over 1993 – 277:41 
-- (1994): De Pisidium-collectie en malacologische bibliotheek van dr. Hans Kuiper opgenomen in het 
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-- (1990): Over het binnendijks voorkomen van Planorbarius corneus en Anodonta cygnea zeIlensis 
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Kibboets Netzer Sereni, Israël - 257: 755-756 
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-- (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 
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soorten – 270:16-17 
-- (1993): De Franse duinslak: Cernuella aginnica (Locard, 1882) nabij de Opdammermolen, polder de 
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272:61-63 
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-- (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 West-

Europa – 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 
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