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Het eerste waarnaar wordt gegrepen 
na de vondst van een onbekend fos
siel is een van de vele boekjes met 
afbeeld ingen. Van de diverse uitgaven 
die sedert de zestiger jaren zijn ver
schenen zijn de drie Engelse deeltjes 
'Bri t ish Palaeozoic / Mesozo ic / 
Caenozoic Foss i ls ' b i jvoorbeeld zeer 
gewi ld . 
Evenals in de meeste andere uitgaven 
zijn de afbeeldingen hierin zwart-wit 
l i jntekeningen, gebaseerd op de mor
fo logische gegevens die - meestal na 
langjarige bestuder ing - zijn verkre
gen. Na het vergel i jken van veel 
exemplaren van dezelfde en van ver
wante soorten zijn de essentiële ken
merken daarbij zo duideli jk mogeli jk 
weergegeven. Helaas zien onze fos
sielen er zelden zo mooi uit. 

In 1985 verscheen de 'At las of inverte
brate foss i ls ' (editor J .W. Murray) , 
waar in meer dan 1.500 uitstekende 
foto's van goed geconserveerde fos
sielen staan. Helaas was ook de twee
de druk (1987 ?) snel uitverkocht. 

Deze zomer vernam ik dat in 1990 een 
Duitse versie van dit werk is versche
nen onder de titel 'Wirbel lose 
Makrofoss i l ien ' . En dit boek is nog 
wel te bestel len, zodat ik mij haast, dit 
te bespreken. 

In het voorwoord staat dat er circa 
3.000 benoemde mineralen zijn, maar 
dat de ongewerve lde macrofossie len 
enige t ienduizenden geslachten (= 
honderdduizenden soorten) omvatten. 
Uit deze hoeveelheid is een uitsteken
de keuze van 900 fossie len uit alle 
k lassen, orden en vele fami l ies 
gedaan. De enige die ik miste, zijn de 
hyol ieten en tentaculieten uit 
Ordov ic ium tot en met Boven-Devoon 
en de archeocyaten uit het Onder- en 
M idden -Cambr ium. De f iguren nemen 
ca. 45 % van de 266 bladzi jden in. 

Veertien special isten hebben de 
beschri jv ing van de diverse groepen 
verzorgd. Hoewel het boek enigszins 
gericht is op Noordwest -Europa, 
betreft het foto's en beschri jv ingen 

van overal ter were ld . De korte doch 
duideli jke tekst en de scherpe foto's 
maken een snel le herkenning moge
lijk en vergroten aanmerkeli jk de kans 
dat we onze vondsten goed in het 
taxonomische systeem plaatsen. Het 
zal de meeste vo ldoen ing geven 
indien het boek wordt gebruikt naast 
de reeds genoemde Britse uitgaven of 
andere handboeken. Mede door het 
goede register te raadplegen kan men 
een beeld krijgen van fossie len die in 
andere literatuur worden genoemd. 
De lijst van literatuur voor verder
gaande studie is goed en up-to-date. 
Het is maar goed dat het boek stevig 
gekaft is, want ik heb er al veel 
gebruik van gemaakt. Ik kan het dan 
ook van harte aanbevelen. 
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