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AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

te Maastricht, op woensdag 7 sept. 1966 
om 19.30 uur in het museum. 

Te Heerlen,  op dinsdag  13  sept.   1966 
om 19.30 uur in het Grotius College. 

DE FOTO OP DE OMSLAG 

De Leubeek, gezien van de brug vóór de 
Sint Ursulamolen, naar een foto van J. Th. ter 
Horst. Het dal van de Leu- en Zelsterbeek 
is een van de mooiste natuur- en recreatiege- 
bieden van Midden-Limburg. 

UIT EIGEN KRING 

Examen. Te Utrecht slaagde voor het Mid- 
delbaar examen Plant- en Dierkunde de heer 
J. H. Willems uit Geleen. Onze hartelijke 
gelukwensen. 

f Th. ]. Reichgelt. Na een langdurig ziekbed 
overleed op 5 juni in de ouderdom van 63 jaar 
de heer Th. J. Reichgelt, wetenschap- 
pelijk medewerker van het Rijksherbarium te 
Leiden. De heer Reichgelt had een grote be- 
langstelling voor de Rubus-soorten uit het her- 
barium - De Wever van het museum, dat hij 
vaker is komen raadplegen. Wij hebben pret- 
tige herinneringen aan hem. Hij ruste in vrede. 

RECTIFICATIE 

Natuurhistorisch Maandblad no. 6, blz. 96. 

Linker kolom, 13e regel van boven. 
In plaats van •17 juni 1509" leze men •17 jan. 
1501". 

DE NATUUR IN 

Excursie voor leden van het Genootschap en 
hun genodigden op zondag 18 september naar 
de Doort te Echt o.l.v. de heer Geurts. 
Vertrek van het station Echt om ongeveer 
12.00 uur. Einde ongeveer 16.00 uur. 
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Programma van  de  Excursiecommissie voor Zuid-Limburg, waarin ons genootschap samenwerkt met het Staats- 
bosbeheer,  Limburgs   Landschap  en  het  Instituut voor  Natuurbeschermingseducatie. 

Datum 

Zondag 11  september 
Zondag  18 september 

Zondag 25 september 

Object 

Omgeving Spaubeek 
Natuurreservaat 
Putberg S. 
Imstcnraderbos 
Natuurreservaat 
Bovenste Bos 

Vertrek 

Station Spaubeek 
Ubachsberg Kerk 
L.T.M., lijn  11 

Eperheide 
halte L.T.M, 
lijn  10 

Tijd 

14.30 uur 
14.30 uur 

14.30 uur 

Leiding 

I.V.N.-Elsloo 
I.V.N.-Ubachsberg 

I.V.N.-Vijlen 

Zondag 4 september dagexcursie naar het 
door een vuilstort bedreigde dal van de Swalm 
en het natuurreservaat Meinweg. 

Wandeling door het dal van de Swalm o.l.v. de heer 
Christiaens, rentmeester van Het Limburgs Land- 
schap. Vertrek om 10.30 uur van het parkeerterrein bij 
het Vogelpark te Swalmen. Einde bij het kerkje van 
Asselt aan de Maas om 13.00 uur. 

Wandeling door Meinweg o.l.v. de heer Verbeek, 
H.d.s. te St.-Odiliënberg. Vertrek (e Herkenbosch, 
Zwembad om  14.30 uur. 

Men kan gebruik maken van een autobus, die om 
9.15 uur vertrekt van theater Royal te Heerlen, en om 
9.45 uur van station Sittard, indien men zich per om- 
gaande opgeeft bij de heer D. D. Tasma, Limburgia- 
straat 26, Heerlen, en gelijktijdig • 5,50 overmaakt op 
giro 1168814 van het I.V.N. Limburg te Heerlen. Deze 
bus zal omstreeks 18.30 uur te Heerlen terug zijn. 

VERSLAGEN 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

te Maastricht, op woensdag 6 juli 1966 

Bij de aanvang van de vergadering deelt 
de voorzitter mede, dat het bestuur een schrij- 
ven heeft ontvangen van Gedeputeerde Staten 
van Limburg, waarin wordt medegedeeld, dat 
de Provinciale Staten in hun vergadering van 
1 juni besloten hebben het jaarlijkse subsidie te 
verdubbelen, dus nu op • 9.000,• te brengen. 
Wij zijn het Provinciaal Bestuur van Limburg 
zeer erkentelijk voor de waardering en de 
steun van ons werk. 

Dan maakt de voorzitter melding van een 
bericht uit de Maas- en Roerbode van 27 juni, 
waarin wij het volgende lezen: •Flamingo aan 
Maasoever te Ohé en Laak. Ohé en Laak, 26 
juni. • De bemanning van de patrouilleboot 
van de rijkspolitie te water uit Maasbracht 
heeft zaterdagmiddag aan de oever van de 
Maas te Ohé en Laak een zeldzame vogel ont- 
dekt. Het dier, een flamingo, die in ons land 
vrijwel alleen in gevangenschap voorkomt, liet 
de politieboot tot op een afstand van ongeveer 
30 a 40 meter naderen. Aan de hand van een 
aan boord aanwezig vogelboek herkenden de 
politiemannen de vogel aan zijn uiterlijk en 
aan zijn gedragingen als een flamingo". 

Wij nemen aan dat de waarneming juist 
was. Wij hebben dan hier te doen ofwel met 

een dwaalgast ofwel met een uit gevangen- 
schap ontsnapt exemplaar. Volgens de Avi- 
fauna van Nederland (Ardea, 50, 1-2, 1962) 
zijn in Nederland 10 gevallen bekend, waarvan 
zes vondsten en vier waarnemingen. De Com- 
missie voor de Nederlandse Avifauna acht 
het niet uitgesloten, dat verscheidene van deze 
gevallen betrekking hebben op uit gevangen- 
schap ontsnapte exemplaren. 

Terugkomende op ons bezoek aan Rolduc 
haalt Dr. Schulte een herinnering op aan de 
oprichter van ons Genootschap, Rector 
Cremers, die, zoals wij weten, van 1899- 
1909 leraar is geweest op Rolduc. Toen de 
Rector • toen nog geen rector • op Rolduc 
kwam, had hij nog nooit blijk gegeven van zijn 
belangstelling voor de biologie, en wanneer de 
directeur van Rolduc, Mgr. Dr. R. Corten, 
hem dan belast met het onderwijs in de •His- 
toire Naturelle", belijdt Cremers eerlijk zijn 
onkunde in deze zaken. Het antwoord van de 
directeur luidde: •Monsieur Cremers, c'est la 
position qui fait l'homme". Op Rolduc werd 
Cremers bioloog. Zijn belangstelling ging voor- 
al uit naar de vleermuizen. In de jaren 1908- 
1909 verscheen daarover een uitvoerige verhan- 
deling in •De Katholiek" (dl. 135 en 136). in 
feite de eerste serieuze bewerking van een groep 
Nederlandse zoogdieren. 

De heer Kemp heeft vogelwaarnemingen: 
Op 19-5-'66 waren er te Neerharen (B.)  1 
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Zilverplevier (Pluvialis squatarola) en 20 Ture- 
luren (Tringa totanus) en op 29-5 2 Bontbek- 
plevieren (Charadrius hiaticula), terwijl er 1 
Dwergstern (Sterna albifrons) passeerde in N. 
richting. 

Het Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus) 
hoorde en zag ik op 26 en 28 mei op de begraaf- 
plaats en op 5 juni te Slavante, Maastricht. Tel- 
kens 1 of 2 exemplaren. De zang vernam ik op 
11 juni in het hellingbos bij Elsloo. 

De roep van de Kwartel (Cofurnix coturnix) 
hoorde ik op 1-6 bij Limmel-Maastricht en op 
24-6 bij Caberg-Maastricht. 

De heer Grégoire toont een door de heer 
Chr. Bouchoms te Gronsveld gevonden 
Heggerank, Bryonia dioica Jacq., waarvan de 
top over een lengte van ± 30 cm bezet is met 
helderwitte bladeren, die op het eerste gezicht 
aan witte bloemen deden denken. Ofschoon 
bloemen en vruchten ontbraken, was de deter- 
minatie toch mogelijk, daar de plant door zijn 
stengel-, blad- en rankvormen een sterk uitge- 
sproken karakter heeft. Het voorkomen van ge- 
heel witte topspruiten is een grote zeldzaam- 
heid, die de heer Grégoire nooit eerder gezien 
heeft. Het onderste deel van de stengel en de 
benedenste bladeren zijn normaal groen ge- 
kleurd. Geleidelijk gaat de kleur over in wit. 
Hoe dit verschijnsel te verklaren? 

De heggerank is in heggen en kreupelhout van 
Midden- en Zuid-Europa en ook in Nederland 
vrij algemeen, het meest in de duinstreek en in 
Zuid-Limburg. De gehele plant is vergiftig en 
bevat een zeer bittere, purgerende stof, bryo- 
nine, die sedert de oudheid in de volksgenees- 
kunde een rol speelde. Het meest komt het ver- 
gif voor in de knolvormig opgezwollen wortel- 
stok, waaruit men vroeger vaak de niet echte 
•alruinmannetjes" maakte. 

Naar aanleiding van de mededeling van Dr. 
B r u n a over de Jeneverbes (vergadering te 
Heerlen van 18 mei) zegt de heer Grégoire, dat 
deze plant in vrij grote exemplaren op de An- 
thoniusbank te Bemelen wordt aangetroffen. 
Verder komt zij ook voor op de St. Pietersberg 
even over de grens. Blijkbaar houdt de jenever- 
bes ook bij ons stand op kalkhoudende bodem. 

De heer Gijtenbeek heeft in oktober 1965 een 
dode hamster gevonden op de St. Pietersberg 
bij de ruine Lichtenberg. Dit is al zijn vierde 
waarneming op de St. Pietersberg. 

Daarna geeft de voorzitter het woord aan de 
directeur, Dr. Montagne, die mededeelt, dat de 
collecties van het Natuurhistorisch Museum in 
de afgelopen weken belangrijk zijn uitgebreid. 
Vooreerste de watermijten van Br. Arnoud, 
in 1965 in Zuid-Limburg gevangen en gedeter- 
mineerd door de heer A. J. Besseling uit 
Utrecht. Deze verzameling is gevoegd bij de 
verzameling uit 1964, waarover men heeft kun- 
nen lezen in nummer 5 van deze jaargang 
(A. J. Besseling: Watermijten uit Zuid-Lim- 
burg, blz. 72). Mogelijk komen de soorten van 
de laatste aanwinst nog eens ter sprake in het 
maandblad. 

Dan volgen drie zeer grote verzamelingen, 
waarover men in dit maandblad kan lezen onder 
het hoofd •Museum". 

Tenslotte: Dankzij de medewerking van ir. 
J. van den Broek, bodemkundige van 
de Stichting Bodemkartering te Sittard, kreeg 
het museum de beschikking over een tweetal 
zeer fraaie bodemprofielen. Deze profielen, als 
zgn. •lakprofielen" afkomstig uit het talud van 
een der grindgroeves op de Brunssummer Hei- 
de, geven een zeer fraai beeld van 
• de •Feldbiss", zoals deze in de bodem direct 

onder de toplaag in dit gebied is waar te 
nemen. Duidelijk is het vrijwel verticaal 
staande contact tussen grof Plioceen zand 
en grind (op de lage, NO-schol) en het fijne 
Mioceen zand (op de hoge, ZW-schol) te 
herkennen. 

• de intensieve podzol-vorming in de miocene 
zanden. Opvallend zijn de onregelmatige en 
soms grillige vormen van de humus-inspoe- 
lingszone. 

Dergelijke lakprofielen maken het mogelijk 
om op een zeer instructieve wijze vele geolo- 
gische en vooral ook bodemkundige verschijn- 
selen te demonstreren. En juist deze vorming 
van een bodem uit het oorspronkelijke verse 
gesteentemateriaal is uit natuurhistorisch oog- 
punt zo belangwekkend. Immers deze bodem 
vormt als het ware de schakel tussen de aard- 
korst (het werkterrein van de geologie) en het 
leven op aarde (het domein van de biologie). 

Daarna begeven wij ons naar de grote boven- 
zaal, waar de lakprofielen staan opgesteld en 
de directeur nadere uitleg geeft. Dan volgt nog 
een verrassing, althans voor degenen, die sinds 
de laatste vergadering niet meer in het museum 
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geweest zijn. Beneden in de kwartairzaal zijn 
de vitrines met de botten van de zoogdieren uit 
het Ijstijdvak opgesmukt met aquarellen, die 
laten zien hoe het fossiele dier er zeer waar- 
schijnlijk heeft uitgezien. Deze aquarellen zijn 
getekend door de heer J. M. Hansen, leraar 
aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kun- 
sten te Maastricht, aan de hand van de paleon- 
tologische handboeken. Door het werk van de 
heer Hansen spreken de fossielen ons meer aan. 
Dat heeft men in de afgelopen weken duidelijk 
aan de bezoekers van het museum kunnen mer- 
ken. 

Te Heerlen, op woensdag 13 juli 1966. 

Meerdere leden waren wegens vacantie af- 
wezig. De wn. voorzitter, de heer Coonen, 
deelt mede, dat de vergaderingen van Heerlen 
in het vervolg zullen worden gehouden op de 
2e dinsdag van de maand. Dan wenst hij Mej. 
J. Janssen geluk met haar 40 jarig onder- 
wijsjubileum. Mej. Janssen dankt voor de be- 
langstelling van de zijde van de leden van het 
Genootschap ondervonden en voor het cadeau. 

Mej. Blankevoort maakt melding van twee 
te Heerlen doodgevonden geringde vogels, nl. 
een overjarig sijsje (Carduelis spinus), gevon- 
den te Heerlerheide op 1 febr. 1966 met ring 
Bruxelles en geringd te Battice (Luik) 27-10- 
1963, en een Turkse tortelduif (Streptopelia de- 
caocto), volgroeid, gevonden te Heerlen 9-3- 
1966 met ring Helgoland en geringd te Frank- 
furt/M 20-11-1963. 

Voorts attendeerde Mej. Blankevoort op een 
in de pers voorkomend bericht, dat van 11 juni 
tot 1 okt. handschriften en boeken, die de 
botanische illustratie tonen in een kleurrijke 
zomertentoonstelling, te bezichtingen zijn in 
het rijksmuseum Meermanno-Westreenianum 
in Den Haag, het museum van het boek. De 
oudste handschriften op •Duizend jaar bloem- 
illustratie" zijn twee herbaria uit de tiende en 
veertiende eeuw. 

Dan worden besproken een 60 tal planten, die 
de heren Coonen en van der Kruk hadden 
meegebracht, o.a. de Moerasspiraea (Filipen- 
dula ulmaria) en Hoteia japonica. De heer van 
der Kruk merkt hierbij op, dat er vaak mis- 
verstand bestaat ten opzichte van de spiraea's. 
De eigenlijke Spiraea in meerdere soorten, al- 

len heesters, en ook de Moerasspiraea behoren 
tot de Rosaceae, terwijl de vaak als Spiraea 
aangeduide plant, Hotaea japonica, • de 
bloempjes doen inderdaad aan een spiraea 
denken • een kruidachtige plant is, behoren- 
de tot de Steenbreekfamilie (Saxifragaceae). 

Naar aanleiding van een mededeling van de 
heren Bult en Coonen op de vergadering van 
8 juni (blz. 87) over het gedrag van de Grau- 
we vliegenvanger, die zij een zangvogel met 
roofdierallures noemen, schrijft de heer G e- 
r a d t s uit Posterholt d. 7 juli, dat hier een 
vergissing in het spel moet zijn. •Sinds 7 a 8 
jaar", zo schrijft de heer Geradts, •heblk ieder 
jaar 2 a 3 nestjes zien uitbroeden aan mijn 
huis, maar ik verzeker U, dat er geen sprake 
is van roofdierallures. Daartoe zou het vogel- 
tje ook moeilijk in staat zijn, gezien zijn ten- 
gere gestalte. Ook hagedissen eten lijkt mij on- 
waarschijnlijk". 

MUSEUM 

In de afgelopen weken zijn de collecties van 
het Natuurhistorisch Museum zeer aanmerke- 
lijk uitgebreid. Een drietal bekende verzame- 
lingen is door de eigenaren in bruikleen afge- 
staan en daardoor in de nabije toekomst als 
studie- en vergelijkingsmateriaal ter beschik- 
king gekomen van belangstellenden. Expositie 
van geselecteerde objecten uit deze aanwinsten 
zal de representatieve waarde van de inhoud 
onzer vitrines aanmerkelijk kunnen verhogen. 
Enkele nadere gegevens omtrent deze recente 
uitbreiding volgen hieronder. 

1. De grote en geheel gecatalogiseerde geo- 
logische verzameling van de heer Werner 
M. F elder uit Vijlen. Vooral de afdeling 
Krijt-objecten uit deze verzameling is zeer uit- 
gebreid. Daarnaast zijn vele waardevolle stuk- 
ken uit de oudere afzettingen van de Eifel en 
de Ardennen aanwezig en maken ook Tertiaire 
fossielen deel uit van deze aanwinst. De weten- 
schappelijke waarde wordt sterk verhoogd door 
de grote nauwkeurigheid en deskundigheid, 
waarmee de heer Felder de aanvullende gege- 
vens omtrent de vindplaats van ieder object 
heeft vastgelegd. Enkele gedeelten van de ver- 
zameling zijn of worden bewerkt door specia- 
listen van  de universiteiten van Amsterdam, 
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Hamburg, Hannover, Grenoble en Kopen- 
hagen. 

De grote collectie Krijt-fossielen van het mu- 
seum omvatte o.a. reeds de zeer fraaie en op 
wetenschappelijk geheel verantwoorde wijze 
samengestelde verzameling echiniden en brachi- 
opoden, bijeengebracht door de heer M. 
Meyer. De thans verkregen nieuwe aanwinst 
is niet alleen zeer omvangrijk, maar bovendien 
stratigrafisch zeer goed gedocumenteerd. 

Een speciaal voor dit doel door het gemeen- 
tebestuur beschikbaar gesteld krediet maakt het 
mogelijk om op korte termijn afdoende voor- 
zieningen te treffen voor een juiste opberging. 
In de loop van het komende winterseizoen zal 
dit systematische opbergen hopenlijk kunnen 
plaats vinden. 

2. De ornithologische collectie van wijlen 
pastoor N i 11 e s e n. Deze collectie vormde 
tot voor kort het voornaamste onderdeel van de 
natuurhistorische afdeling van het gemeentelij- 
ke museum •Oud Ehrenstein" te Kerkrade. De 
restauratie van dit kasteel en de daarmee ge- 
paard gaande heroriëntering van het museum 
noodzaakten de gemeente Kerkrade deze afde- 
ling af te stoten. De thans gevonden oplossing, 
een bruikleen van de gehele collectie aan ons 
museum in Maastricht, maakt het mogelijk deze 
fraaie verzameling voor Limburgse ornithologen 
beschikbaar te houden. 

Met de opberging en inventarisatie in een 
voorlopige ruimte is inmiddels een aanvang ge- 
maakt. 

3. De geologische collectie van de heer 
B. H. Boersema te Brunssum, bestaande 
uit een zeer uitgebreide verzameling objecten, 
verzameld in en nabij het gebied van de Bruns- 
summer Heide. In de eerste plaats betreft het 
hier objecten uit de vele grindgroeven, zowel 
gesteentetypen als fossielen. Daarnaast komen 
talrijke stukken fossiel hout en fossiele vruch- 
ten voor uit de kleigroeven in dit gebied. Een 
deel van dit laatste materiaal is thans in bewer- 
king bij prof. Jonker van de Rijks-Univer- 
siteit te Utrecht. De definitieve systematisering 
en opberging van deze collectie zal nog geruime 
tijd vergen. 

De betekenis van het Natuurhistorisch Mu- 
seum als wetenschappelijk archief van natuur- 
historische objecten en gegevens is door deze 
recente aanwinsten nog aanmerkelijk gestegen. 

HET  MIOCEEN  VAN  DELDEN 

II De invertebraten uit het Twente-kanaal 
bij Delden ') 

door 
A. W. JANSSEN 

(Natuurhistorisch Museum,  Rotterdam.) 

Hieronder volgt een overzicht van het in- 
vertebratenmateriaal dat in de jaren 1934-1937 
werd verzameld in het Twente-kanaal nabij 
Delden. Voor het samenstellen van dit over- 
zicht werd gebruik gemaakt van een drietal 
collecties, namelijk die van het Rijksmuseum 
voor Geologie en Mineralogie te Leiden, van 
het Natuurhistorisch Museum te Enschede 
en van de heer H. C. J. Bosch, te Hil- 
versum. 

In de meeste gevallen is het materiaal zeer 
onvolledig geëtiketteerd. Gewoonlijk werd 
volstaan met een vindplaatsaanduiding als 
•Delden", •St. Annabrug" of zelfs •Twente- 
Rijnkanaal". Hoewel het zeker is, dat het ma- 
teriaal van twee vindplaatsen afkomstig is, na- 
melijk ten westen en ten oosten van de St. 
Annabrug gelegen, is het merendeel van het 
materiaal niet tot één van beide plaatsen te 
herleiden. Omdat het niet waarschijnlijk is 
dat beide ontsluitingen sterk in ouderdom 
verschillen, zal het hier zonder onderscheid 
worden behandeld. 

Het aanwezige materiaal is vrijwel uitslui- 
tend in de vorm van kernen en afdrukken be- 
waard (zie plaat 1 fig. 1), wat de determinaties 
sterk heeft bemoeilijkt. Slechts de grotere ex- 
emplaren konden worden afgebeeld. De klei- 
nere soorten zijn meestal als afdruk in één 
der grotere exemplaren bewaard en slecht te 
fotograferen. 

Wij willen tevens van deze gelegenheid 
gebruik maken er op te wijzen dat van de 
miocene afzettingen in oostelijk Nederland die 
Van den Bosch en Janssen (1965, 
p. 82, fig. 1) als •overig bovenmioceen" ver- 
melden, de ouderdom nog allerminst met ze- 
kerheid is aangetoond. Van  deze lagen  zijn 
J)  I: zie Natuurh. Mndblad, 54e jrg., no. 6, 30-6-1965, 

pag. 81 
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nog nooit stratigrafische interpretaties op 
grond van mollusca gepubliceerd, zodat de 
betiteling •bovenmioceen", zoal waarschijnlijk, 
dan toch nog degelijk bewezen dient te wor- 
den. Bovendien verdient het geen aanbeveling 
de termen •onder-, midden-, en bovenmioceen" 
te gebruiken (vergelijk Anderson, 1964, 
p. 112-113). Het stratigrafisch onderzoek van 
het mioceen in de Achterhoek is in volle be- 
werking. Publicatie van de uiteindelijke re- 
sultaten is echter nog niet in zicht. 

Afkortingen: 
RGML = Rijksmuseum voor Geologie en 

Mineralogie te Leiden. 
NME = Natuurhistorisch Museum te En- 

schede. 
HCJB      - H. C. J. Bosch te Hilversum. 
ex. = exemplaar of exemplaren. 
def. = defect (beschadigd). 
fragm.    •= fragment of fragmenten. 

ANNELIDA 

1. Ditrupa subulata Deshayes 

Materiaal: 

2 brokken met talloze afdrukken, coll   RGML 
1 brok idem, coll. HCJB 

Talloze afdrukken van deze soort zijn aan- 
wezig. Het is opvallend dat nooit afdrukken 
werden gevonden op andere brokken steen. 
In de drie stukken waarin Ditrupa voorkomt 
zijn geen andere soorten aanwezig. De soort 
komt in België voor in het jongste mioceen 
(vanaf Zanden van Antwerpen, Horizon met 
Glycymeris deshayesi) en het plioceen. Zij is 
vooral algemeen in de Zanden van Kattendijk 
(= oud plioceen). 

BRYOZOA 

2. Eén ondetermineerbare afdruk van een 
mosdierkolonie werd aangetroffen in coll. 
HCJB. Hoewel dus niets over de ouderdom 
ervan gezegd kan worden, maakt de kolonie 
door z'n vorm eerder een pliocene dan een 
miocene indruk. In het plioceen zijn de bry- 
ozoa veel vormenrijker  dan  in het mioceen. 

CRUSTACEA 

3. Enkele schelpkernen vertonen duidelijk 
sporen van begroeiing met zeepokken, waarvan 
dan uitsluitend de afdrukken van de bases 
bewaard zijn. Deze zijn niet nader determi- 
neerbaar. 

BRACHIOPODA 

4. Lingula dumortieri Nyst 

Materiaal: 

In totaal 5 kleppen, aangetroffen in twee stenen. 
Coll. RGML 

Deze gemakkelijk herkenbare brachiopode 
komt vooral veel voor in de basis plioceen van 
België en overeenkomstige afzettingen in Ne- 
derland. 

MOLLUSCA 

5. Glycymeris variabilis   deshayesi  (Mayer, 
1868) 

Plaat 1, fig. 2 

1925    Pectunculus (Axinea) bimaculatus Poli. P. Kaut- 
sky,  Das  Miocan. . . ,  p.   18. 

1945    Glycymeris (Glycymeris) pilosa deshayesi Mayer, 
sp.   1868.  M.  Glibert,   Faune   malacologique. . . , 
p. 44, pi.  1, fig. 13. 

1958 Glycymeris  glycymeris  deshayesi   (Mayer.).  M. 
Glibert, Tableau stratigrafique. . . , p.  3, no.  10. 

1959 Glycymeris   (Glycymeris)   pilosa   deshayesi   (C. 
Mayer-Eymar    1868).    H.    J.    Anderson,    Die 
Muschelfauna.. . , p. 83, pi.  13, fig. 7 a-c. 

PLAAT 1. 

fig. 1    steen  met  kernen   en  afdrukken  van  schelpen. 
Collecie NME (ong. x 3/4) 

2 Glycymeris  variabilis deshayesi  (Mayer),  kern. 
Collectie RGML (ong. x 3/4) 

3 Chlamys (Aequipectcn) spec, afdruk binnenzijde. 
Collectie RGML (ong. x 3/4) 

4 Ostrea cf edulis Linné, kern. 
Collectie RGML (ong. x 3/4) 

5 Ostrea (Crassostrea) spec. 
Collectie NME (ong. x 1/2) 

6 Pygocardia rustica (Sowerby), kern. 
Collectie HCJB (ong. x 3/4) 

7 Cyprina   islandica   islandica   (Linné),   kern. 
Collectie RGML (ong. x 3/4) 
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Plaat 
' aai 
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1962 Glycymeris variabilis deshayesi (Mayer, 1868). 
Van Regteren Altcna, Bloklander en Poude- 
royen, De fossiele schelpen. . . , tweede serie, 
no. 1, Basteria vol. 26, no. 1 en 2. 

1964 Glycymeris (Glycymeris) pilosa deshayesi (Ma- 
yer 1868). H. J. Anderson, Die miocane Rein- 
bek-Stufe... ,  p.   131. 

Materiaal: 

10/1  ex. (kernen), coll. RGML 
3/1 ex. (kernen), coll. NME 
2/1  ex. (kernen), coll. HCJB 

Het kernenmateriaal van deze soort is over 
het algemeen vrij eenvormig. De welving van 
de kleppen is middelmatig sterk en komt on- 
geveer overeen met die van vergeleken exem- 
plaren uit de Zanden van Antwerpen (Hori- 
zon met Glycymeris deshayesi) te Berchem. 
De onderrand der kernen, waarop de crenula- 
ties zichtbaar zijn, is gewoonlijk afgebroken. 
Bij één exemplaar, (coll. RGML, no. 108755, 
zie plaat 1, fig. 2) staat de top uit het midden, 
waardoor de schelpvorm scheef wordt. Der- 
gelijke exemplaren komen tussen de typische 
vorm voor. 

De nomenclatuur van deze ondersoort is in 
de literatuur nogal verschillend. Wij volgen 
hier de opvatting van Van Regteren 
Alten a, Bloklander en Poude- 
r o y e n (loc. cit.) omdat deze logisch aan- 
sluit bij de stratigrafische verspreiding van de 
soort, die in het plioceen overgaat in Glycy- 
meris variabilis s.s. 

6.    Modiolus spec. 

Materiaal: 

1/1 ex. def. (afdruk buitenz.), coll. RGML 

Aangetroffen werd het voorste deel van een 
Modiolus-doosje in de vorm van een afdruk 
van de buitenzijde. Helaas is verder niet vast 
te stellen tot welke soort dit exemplaar be- 
hoort, aangezien daarvoor een studie van de 
slotrand nodig is. Het is echter wel aanneme- 
lijk dat het behoort tot M. modiolus (L.) of 
tot M. phaseolinus Fhilippi. Hoewel deze soor- 
ten ook in habitus verschillen, is aan het frag- 
ment met behulp hiervan de soort niet te de- 
termineren. 

7. Chlamys (Aequipecten) spec. 

Plaat 1, fig. 3 

Materiaal: 

Ijl ex. min of meer def., coll. RGML 
2/2 ex. min of meer def., coll. NME 
1/1  ex. def. en 5/2 ex. def., 1 fragm. van de buitenzij- 
de met sculptuur, coll. HCJB 

Het is zeer de vraag of al het bovengenoem- 
de materiaal tot één en dezelfde soort behoort. 
Voor een deel ervan (kernen en afdrukken der 
binnenzijde) is zelfs het subgenus al twijfelach- 
tig. Bij de schaarse afdrukken van de buitenzij- 
de zijn er slechts twee die een redelijk beeld ge- 
ven van vorm en sculptuur. Eén ervan is de 
afdruk van een juveniele linkerklep (coll. 
RGML St. 75845). De sculptuur bestaat uit 
ongeveer 25 hoge, radiale ribben, die worden 
gescheiden door ongeveer even brede tussen- 
ruimten, die een concentrische sculptuur dra- 
gen van dunne lijstjes. De oortjes zijn zeer 
ongelijk van grootte, zij hebben elk een sculp- 
tuur van 4 a 5 grove radiale ribben, gesneden 
door duidelijke groeilijnen. Deze details van 
de sculptuur zijn ook zichtbaar op een frag- 
ment in coll. HCJB. Het is wel waarschijn- 
lijk dat deze soort in de groep van C. oper- 
cularis en C. radians thuis hoort. Bij vergelij- 
king met deze soorten werden echter te grote 
verschillen vastgesteld, zodat de determinatie 
onzeker moet blijven. 

De grotere afdrukken van de binnenzijde 
vertonen natuurlijk geen spoor van sculptuur- 
details. Wel kunnen gewoonlijk de ribben 
worden geteld. Bij de enkele complete af- 
drukken varieert dit van 25-30. Het grootste 
aangetroffen exemplaar meet ongeveer 2^2 cm 
lengte. 

8. Chlamys (Pallium) spec. 

Materiaal: 

5 fragmenten in één steen, coll. RGML 
? 2/1  ex.  (kernen), coll. HCJB 

1/2 ex.  (buitenzijde)  coll. HCJB 

Een aantal afdrukken vertoont een gedeelte 
van de buitenzijde, waarop in bijna alle ge- 
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vallen nog de details van de sculptuur waar- 
neembaar zijn: fijne radiale lijntjes, die naar 
de zijden divergeren. Een dergelijke sculp- 
tuur komt voor bij Chlamys (Pallium) tigerina 
(O. F. Muller, 1776) en bij Chlamys (Pallium) 
lilli Pusch, 1837. Aangezien deze beide soorten 
zich van elkaar onderscheiden door de vorm 
van de oortjes (n.1. door de verhoudingen tus- 
sen de lengten van het voorste en het achterste 
oortje) en de oortjes bij de aanwezige exem- 
plaren niet of nauwelijks bewaard zijn geble- 
ven kan in dit geval niet tot op de soort wor- 
den gedetermineerd. 

Eén van beide kernen uit coll. HCJB vertoont 
een primaire sculptuur van grove radiale rib- 
ben. Dit kan bij beide soorten al of niet voor- 
komen. Aangezien bij de kernen niet de sculp- 
tuur van de buitenzijde bestudeerd kon wor- 
den, moet deze determinatie onzeker blijven. 

In de recente publicatie van Anderson 
(1964, p. 142) wordt het miocene materiaal uit 
Dingden van de Chlamys (Pallium)-groap ge- 
heel tot tigerina gerekend; m.i. en volgens recen- 
te onderzoekingen van de heer D. van der 
Mark (in litt.) ten onrechte! 

9.    Chlamys (Peplum) clavatum (Poli, 1795) 

Materiaal: 

1/2 ex. (afdruk buitcnz.), coll. RGML 

Het enige exemplaar van deze soort bestaat 
uit een redelijk geconserveerde afdruk van de 
buitenzijde van een bolle, dus rechter klep. 
De sculptuur bestaat uit 5 a 6 tamelijk vage 
radiale ribben, die op -/;i van de schelphoogte 
op een zeer duidelijke groeilijn plotseling over- 
gaan in elk 2 of 3 smallere ribjes. Over deze 
ribben heen is een fijne secundaire sculptuur 
zichtbaar van talrijke radiale ribjes, die kleine 
stekeltjes dragen. Deze sculptuur is zowel op 
als tussen de ribben zichtbaar. Aan de achter- 
zijde van de schelp is nog juist een fijne diver- 
gente sculptuur zichtbaar, welke beperkt is tot 
de zijden van de schelp. 

Vergeleken exemplaren van deze soort uit 
België hebben gewoonlijk iets krachtiger ont- 
wikkelde radiale ribben met duidelijker be- 
grensde tussenruimten. Deze verschillen lijken 
echter niet voldoende om dit exemplaar tot een 

andere soort te rekenen. Chlamys clavatum is 
algemeen in het Deurnien en minder algemeen 
in de basis van de Zanden van Kattendijk in 
België en ZW Nederland. 

10. Lima (Limatula) subauriculata  (Monta- 
gu, 1808) 

1945 Lima (Limatula) subauriculata Montagu, sp. 
1808. M. Glibert, Fauna Malacologique. .. , p. 90, 
pi. 2, fig.  11. 

1958 Limatula subauriculata (Mtg.). M. Glibert, Ta- 
bleau stratigraphique. . . , p. 5, no. 51. 

1964 Lima (Limatula) subauriculata (Montagu 1808). 
H. J. Anderson, Die miocane Reinbek-Stufe. . . , 
p.   143. 

Materiaal: 

1/2 ex.  (afdruk buitenzijde), coll. RGML 
1/2 ex. (kern),  coll. HCJB 

Beide afdrukken van deze soort zijn door 
vorm en grootte niet te verwarren met de ver- 
wante Lima (Limatula) ovata (Wood). Ook 
de verticale verspreiding van deze laatste soort 
is anders. Lima subauriculata wordt groter 
dan ovafa, de vorm is in verhouding hoger en 
de radiale sculptuur is anders ontwikkeld. Al 
deze kenmerken zijn goed waar te nemen aan 
het exemplaar in coll. RGML, een afdruk van 
de buitenzijde, die (met behulp van een was- 
afdruk) goed reproduceerbare sculptuur ver- 
toont. 

De soort komt voor vanaf het mioceen (Rein- 
bek Stufe, Anversien) en wordt vooral in het 
oudplioceen algemeen. 

11. Ostrea cf edulis L., 1758 

1945 Ostrea edulis Linné, sp. 1758. M. Glibert, 
Faune Malacologique.. . , p. 94, pi. 8, fig. 2. 

1958 Ostrea edulis L. M. Glibert, Tableau stratigra- 
phique. . . ,  p.  5,  no.  59. 

Materiaal: 

1/1  ex.  (kern)  coll. RGML 
2/1  ex.  (kernen)  coll. NME 

Hoewel het beschikbare materiaal slechts 
uit steenkernen bestaat, lijkt het toch zeer 
waarschijnlijk dat deze tot Ostrea edulis ge- 
rekend moeten  worden.  Het  ontbreken  van 
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afdrukken van de buitenzijde of andere aan- 
duidingen van sculptuur en slothouw doet ons 
echter voorzichtig zijn, aangezien de speci- 
fieke bepaling bij Ostrea zeer moeilijk is. 
Ostrea edulis ontbreekt in de Reinbek-Stufe 
van Duitsland. Zij komt echter volgens Gil- 
bert (1958, p. 5, no. 59) in het gehele An- 
versien van België voor, en is zelfs algemeen 
in de Horizon met Glycymeris deshayesi. 
Hoewel wij de bewering van G 1 i b e r t 
niet in twijfel willen trekken, vragen wij ons 
toch af of hier geen vergissingen gemaakt zijn. 
Bij eigen onderzoek in het Anversien van Bel- 
gië zijn wij deze soort niet tegengekomen, ter- 
wijl zeer gemakkelijk vergissingen ontstaan 
door verwisseling met materiaal uit de Schelde- 
afzetting, die op vele plaatsen op het mioceen 
ligt. Bij onjuiste verzamelmethoden worden 
plio/pleistocene oesters gemakkelijk voor mio- 
cene gehouden. De soort komt in het gehele 
plioceen en pleistoceen met wisselende fre- 
quenties voor. 

12.    Ostrea (Crassostrea) spec. 

Plaat 1, fig. 5 

Materiaal: 

1/1 ex. coll. NME 

In tegenstelling tot bijna alle andere mol- 
lusca van Delden is deze fraaie oester niet als 
steenkern of afdruk, maar als volledige schelp 
geconserveerd. De linkerklep is matig bol, 
duidelijk hoger dan breed en in umbonale 
richting sterk toegespitst. De sculptuur is ver- 
sleten, maar de grove concentrische groeilij- 
nen zijn nog goed zichtbaar. Radiale sculp- 
tuur schijnt geheel te ontbreken, alleen bij de 
onderrand zijn enkele grove golvingen zicht- 
baar. De rechterklep is vlak en vooral in het 
bovenste deel iets concaaf, vrijwel even groot 
als de linkerklep. De sculptuur bestaat uit 
grove concentrische groeilijnen. De achterrand 
van de rechterklep vertoont een hoge kant die 
duidelijk en vrij fijn gecrenuleerd is. De 
,,doos" is opgevuld met harde matrix en zon- 
der beschadigingen niet te openen, waardoor 
het inwendige helaas niet bestudeerd kon 
worden.   Het   ligamentveld   kon   gedeeltelijk 

worden uitgeprepareerd. Het is veel hoger dan 
breed, met een diep verzonken middengedeel- 
te. De vorm van schelp en ligamentveld zijn 
zodanig, dat dit exemplaar in het subgenus 
Crassostrea moet worden geplaatst. Helaas is 
het niet mogelijk gebleken de soort nader te 
bepalen. De enige andere soort van het sub- 
genus Crassostrea die in het neogeen van het 
Noordzeebekken voorkomt, is naar mijn weten 
Ostrea (Crassostrea) gryphoides (Schlotheim), 
welke bekend is uit het Boldérien (= Hem- 
moor Stufe) van het plaatsje Bolderberg in 
België. Deze is echter door de vorm duidelijk 
verschillend van de oester van Delden. (vide 
G 1 i b e r t, 1945, p. 96, pi. 8, fig. 7 a-b). 

13. Astarte (Carinastarte) trigonata Nyst, 
1881 

1957 Astarte (Carinatarte) trigonata Nyst, 1881. M. 
Gilbert, Pélécypodes du Diestien. . . , p. 1, pi. 2, 
fig. 1. 

1958 Astarte (Carinastarte) trigonata Nyst. M. Glibert, 
Tableau  stratigraphique. . . , p.  5, no. 62. 

Materiaal: 

1/2 ex. def. (afdruk buitenzijde) coll. RGML 
1/2 ex. def. (afdruk    slot) coll. RGML 

? 1/1 ex.  (kern) coll. RGML 
? 1/1 ex. (kern) coll. NME 

Het bestudeerde materiaal kan slechts ge- 
deeltelijk met zekerheid worden gedetermi- 
neerd. Eén afdruk van de buitenzijde, inclu- 
sief het umbonale deel, kon d.m.v. een wasaf- 
druk goed worden gereproduceerd. Duidelijk 
zijn de voor deze soort typische vlakke vorm 
en spitse top. De kiel, die van umbo naar ach- 
terrand  verloopt  is   eveneens   duidelijk.  Een 

PLAAT 2. 

fig. 1    Isocardia  spec,  af f.  humana   (Linné),  kern. 
CollectieNME  (ong.  x 3/4) 

2 Isocardia spec. aff. lunulata Nyst, kern. 
Collectie NME (ong. x 2/3) 

3 Pygocardia rustica  (Sowerby), kern. 
Collectie NME (ong. x 3/4) 

4 Cardium (Rudicardium) spec, kern. 
Collectie RGML (ong. x 3/4) 

5 Pj'far (Callista) chione  (Linné), kern. 
Collectie NME (ong. x 3/4) 

6 Cyrtodaria angusta (Nyst et Westendorp), afdruk 
buitenzijde. Collectie RGML, (ong. x 1) 
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Plaat 2 
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rflilÉi^Üstó: 

4 K 

a. Isocardia lunulata forma crassa. E3 Scheldetunnel, Antwerpen. Mioceen, Anversien, Zanden van Edegem. (ong. 
x 2/3, collectie Natuurhistorisch Museum, Rotterdam). 
b. Isocardia lunulata. Dingden, Königsmühle. Mioceen, Reinbek Stufe, Dingdener Schichten, (ong. x 2/3, collectie 
Natuurhistorisch Museum, Rotterdam). 
c. Isocardia humana. Kaai 271, Antwerpen. Plioceen, Scaldisien, Zanden  van  Kattendijk.  (ong. x  2/3,  collectie 
Natuurhistorisch Museum, Rotterdam). 

afdruk van het slot van een linkerklep be- 
hoort ook tot deze soort. In hoeverre beide 
kernen hiertoe behoren blijft twijfelachtig. 
Wasafdrukken van exemplaren uit België zijn 
steeds kleiner en minder bol. Overeenkom- 
stig zijn de algehele vorm, de crenulatie van 
de onderrand (voor zover zichtbaar) en de 
ligging van de spierindruksels. Astarte trigo- 
nata is beperkt tot het Deurnien. 

14.    Isocardia spec. 

Plaat 2, fig. 1 en 2 

Materiaal: 

1/1  ex. def. en  1/2 ex. def. (kernen), coll. RGML 
3/2 ex. (kernen)   en   1/2   ex.   (kern   en   afdruk  buiten- 
zijde),  coll. NME 
1/2 ex. def., coll. HCJB 

Het aanwezige /socardia-materiaal is over 
het algemeen slecht geconserveerd. Eén exem- 
plaar ((coll. NME, no. 56), bestaande uit de 
kern en een bijbehorend deel van de buiten- 
zijde van een rechterklep is echter uitstekend 
geconserveerd. Het exemplaar (plaat 2, fig. 1) 
zou heel goed te determineren zijn geweest, 
ware het niet dat de verschillen tussen de mio- 
cene Isocardia lunulata Nyst en de pliocene Iso- 

cardia humana (L.) zeer vaag en gewoonlijk 
slechts statistisch aantoonbaar zijn. Bovendien 
is lunulata buitengewoon variabel; op vrijwel 
elke vindplaats komt een tamelijk constante 
populatie voor, die echter gewoonlijk verschilt 
van die van andere vindplaatsen. Het enige 
aanwijsbare verschil met humana ligt in de 
kromming van de onderrand, die bij humana 
sterker en regelmatiger is, terwijl lunulata ge- 
woonlijk een rechtere tot iets concave onder- 
rand heeft. Bovendien is bij lunulata de top 
meestal verder ingerold. Volgens deze ken- 
merken is het bovengenoemde exemplaar uit 
coll. NME een Isocardia humana. Bij het ove- 
rige materiaal bevindt zich een exemplaar (coll. 
RGML, no. St. 75848) dat hoogstwaarschijn- 
lijk behoort tot Isocardia lunulata door de 
sterk uitstekende top. Al het overige materi- 
aal valt tussen deze beide uitersten en zal ver- 
moedelijk grotendeels tot lunulata behoren. 

Bijgaande tekstfiguur, gefotografeerd naar 
goede exemplaren van andere vindplaatsen, 
kan een en ander wellicht illustreren. De fi- 
guren a en b behoren ondanks het enorme 
verschil tot dezelfde soort (lunulata), de figu- 
ren b en c behoren, ondanks de sterke gelijke- 
nis, tot twee verschillende soorten (lunulata en 
humana). Opgemerkt moet nog worden dat 
recente exemplaren van humana weer verschil- 
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len van de hier afgebeelde pliocene vorm door 
een geringere inrolling van de top, een minder 
krachtig ontwikkeld slot en een iets minder 
bolle vorm, terwijl zij aanmerkelijk groter wor- 
den. Glib er t (1945, p. 137) neemt voor 
humana zelfs een andere afstammingslijn aan 
dan voor lunulata, zodat de grote gelijkenis 
van beide soorten op convergentie berust. 
Deze kwestie zal aan de hand van veel mate- 
riaal nog eens terdege onderzocht moeten wor- 
den. Het lijkt ons a priori niet onmogelijk dat 
humana   uit lunulata door evolutie is ontstaan. 

15.    Cyprina islandica islandica (Linné, 1767) 

Plaat 1, fig. 7 
1945 Cyprina islandica Linné, sp. 1767. M. Glibert, 

Faune  Malacologique. . .,  p.   140, pi.  9,  fig.  4. 
1958 Cyprina islandica (L) M. Glibert, Tableau stra- 

tigraphique. . . , p. 6, no. 92. 
1959 Cyprina (Cyprina) islandica (Linné 1767). H. 

J. Anderson, Die Muschelfauna. . . , p. 121, pi. 
16, fig. 3 a-d. 

1964 Cyprina (Cyprina) islandica (Linné 1767). H. 
J Anderson, Die miocane Reinbck-Stufe. . . , 
p.  158. 

Materiaal: 

Talrijke kernen en afdrukken in elk der drie collecties. 

Het merendeel van het aanwezige materiaal 
bestaat uit •doosjes", afdrukken van de bin- 
nenzijden van losse kleppen en fragmentaire 
afdrukken van de buitenzijde. Veel minder 
vaak komen afdrukken van het slot en van de 
buitenzijde van gave kleppen voor. In het al- 
gemeen is de lengte/hoogte verhouding van de 
exemplaren zeer variabel. Vooral bij de klei- 
nere schelpen komen er nog al wat voor die 
aanzienlijk langer dan hoog zijn. Volgens 
Glibert (1945, p. 142) zijn stratigrafisch 
jongere exemplaren (Deurnien, Scaldisien) 
langer dan oudere (Anversien). Ook de con- 
vexiteit is variabel. Bij de meest convexe exem- 
plaren zijn de spierindruksels, vooral het voor- 
ste, het meest verzonken. Zij zijn op de kernen 
te zien als duidelijke verhevenheden. De man- 
tellijn is slechts zelden waarneembaar. 
Cyprina islandica is reeds bekend in het oli- 
goceen, waar zij wordt vertegenwoordigd door 
de ondersoort rotundata Agassiz, 1845. Vanaf 
het oud-mioceen komt de typische ondersoort 

in het Noordzeebekken voor, waar zij ook in 
de recente fauna nog leeft. 

16.    Pygocardia rustica (Sowerby, 1818) sen- 
su lato 

Plaat 1, fig 6.   Plaat 2, fig. 3 
1945 Pygocardia rustica Sowerby, sp. 1818. M. Gli- 

bert, Faune Malacologique. . ., p. 143, pi. 8, fig. 
8 a-b. 

1958 Pygocardia rustica rustica (Sow.) en Pygocardia 
rustica defrancei Van Ben. M. Glibert, Tableau 
stratigraphique. . . ,   p.  6,   no.  93/94. 

Materiaal: 

6/1  ex. en 3/2 ex.  (kernen), coll. RGML 
2/1  ex. (kernen)  coll.  NME 
1/1 ex. (kern) en 2/2 ex. (afdrukken buitenzijde.) coll. 
HCJB 

De kernen van deze soort zijn niet moeilijk 
te onderscheiden van die van Cyprina islan- 
dica, doordat bij Pygocardia rustica de schelp- 
kleppen zeer bol zijn, met een zeer diep voorste 
sluitspierindruksel. Ook is het voorste deel 
van de mantellijn meestal duidelijk zichtbaar. 

Helaas is bij de meeste kernen de onder- 
rand zodanig beschadigd dat de oorspronke- 
lijke omtreksvorm van de schelp niet meer 
valt te bepalen. De weinige goed geconser- 
veerde exemplaren zijn meer langgerekt dan 
de typische ondersoort. Door hun duidelijk, 
soms zelfs krachtig gebogen onderrand (zie 
b.v. plaat 1, fig. 6) kunnen zij echter zeker 
niet tot de ondersoort defrancei Van Beneden, 
1835 gerekend worden, hoewel enkele exem- 
plaren (zie b.v. plaat 2, fig. 3) er dicht bij 
komen. 

Pygocardia rustica is voornamelijk bekend 
uit België en ZW Nederland. De typische on- 
dersoort komt zeldzaam voor in het mioceen 
(Anversien en Deurnien). De ondersoort de- 
francei komt niet ouder voor dan het bovenste 
deel van de Zanden van Luchtbal (plioceen) 
en handhaaft zich tot in het Merksemien 
(pleistoceen). 

De hier besproken exemplaren uit Delden 
zijn tot op heden stellig de meest noordelijke 
en vermoedelijk ook de meest oostelijke vond- 
sten van deze soort uit het Noordzeebekken. 
In Duitse afzettingen is de soort niet aange- 
troffen (vide Anderson,   1964, p. 111). 
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17.    Cardium (Rudicardium) spec. 

Plaat 2, fig. 4 

?1958 Cardium (Rudicardium) tuberculatum Linnc, 1758. 
M.   Gilbert,   Pélccypodes   du   Diestien. . . ,   p.   5. 

Materiaal: 

1/1 ex. (kern) coll. RGML 
2/1 ex. (kernen) coll. NME 
1/1  ex. (kern)  coll. HCJB 

Het beschikbare materiaal bestaat uitslui- 
tend uit meer of minder goed geconserveerde 
kernen. Afdrukken van de buitenzijde met 
sculptuur of afdrukken van het slot zijn helaas 
niet gevonden, waardoor definitieve determi- 
natie niet mogelijk is. De kernen hebben alle 
ongeveer 20 ribben, zodat mag worden aan- 
genomen dat de schelp er ongeveer 22 a 24 
heeft gehad. (Voorste en achterste ribben zijn 
aan de binnenzijde van de schelp niet zicht- 
baar!) 

Het exemplaar uit coll. HCJB is duidelijk 
hoger dan de andere, en ook wat schever. Het 
kan tot een andere soort behoren. 

G 1 i b e r t (loc. cit,) vermeldt exemplaren 
van een grote Rudicardium uit het Diestien, 
eveneens als steenkern bewaard. Hij rekent deze 
vormen op grond van gevonden sculptuur- 
afdrukken tot Cardium (Rudicardium) tuber- 
culatum Linné. Afgezien van de juistheid hier- 
van (tuberculatum is in het Noordzeebekken 
verder alleen fossiel bekend uit het Eemien, 
d.w.z. jong pleistoceen!), lijkt het ons moge- 
lijk dat de Deldense exemplaren tot dezelfde 
soort behoren als het door Glibert genoemde 
materiaal. 

18.    Pitar (Callista) chione Linné, 1758) 

Plaat 2, fig. 5 

1945 Pitar (Callista) chione Linnc, sp. 1814. M. Gli- 
bert, Faune Malacologique. . . , p. 183, pi. 11, 
fig. 6. 

1958 Callista chione (L.). M. Glibert, Tableau strati- 
graphique... ,  p.  7,  no.   137. 

1964 Pitar (Callista) chione (Linné 1758). H. J. An- 
derson, Die miocane Reinbek-Stufe. . . , p. 172, 
pi. 8, fig. 60 a-b. 

Materiaal: 

3/1 ex. (kernen) coll. NME 

Door hun typische ovale vorm, gecombi- 
neerd met het nog gedeeltelijk reproduceer- 
bare slot (d.m.v. wasafdruk!) zijn deze kernen 
vrij gemakkelijk te herkennen. Afdrukken van 
de spierindruksels en de mantellijn met sinus 
zijn niet zichtbaar. Alle kernen zijn iets lang- 
werpiger dan vergeleken recente exemplaren 
van chione. 

Anderson (loc. cit.) vermeldt uit het Duit- 
se mioceen slechts kleine tot middelgrote ex- 
emplaren. Glibert vermeldt kleine exem- 
plaren uit het Anversien en grote uit Deurnien 
en Scaldisien. De Deldense exemplaren zijn 
groot (maximale lengte ong. 70 mm.) en ze 
komen dus overeen met de jongere exempla- 
ren van Glibert! 

19.    Abra spec. 

Materiaal: 

1/2 ex. (afdruk buitenzijde) coll. RGML 

Wat betreft de omtreksvorm behoort het 
enige aangetroffen exemplaar tot de groep 
van Abra prismatica (Montagu). Miocene ver- 
tegenwoordigers van deze groep zijn Abra 
antwerpiensis Glibert en Abra sorgenfreii 
Anderson, die echter vooral verschillen in de- 
tails van het slot. 

PLAAT 3. 

fig.  la, b. 

3 a-c 

Panopea meynardi Deshayes, kern. 
Collectie RGML (ong. x 1) 
Ensis spec, afdruk binnenzijde. 
Collectie RGML  (ong. x 3/4) 
Lamellibranchiata,  genus   et  species  indet. 
kern. Collectie RGML (ong. v 1) 
Thracia  ventricosa  Philippi,  kern. 
Collectie NME (ong. x 4/3) 
Scaphella  bolli  (Koch),  kern  (fragm.). 
Collectie NME  (ong.  x 3/4) 
Conus spec, kern. 
Collectie HCJB (ong. x 3/2) 
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Plaat 3 
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20. Cf Angulus spec. 

Materiaal: 

1/1  ex. def.  coll. HCJB 

De enige zwaar beschadigde kern van deze 
soort heeft een ovale omtreksvorm met vrij 
stompe top. Een deel van het slot is nog zicht- 
baar. De spierindruksels (waarvan er één 
zichtbaar is!) zijn verdiept. De onderrand is 
beschadigd. Nadere determinatie is niet mo- 
gelijk. 

21. Ensis spec. ') 

Materiaal: 

vele afdrukken (in één steen)  coll. RGML 
vele afdrukken (in één steen)  coll. HCJB 

Talrijke afdrukken, alle fragmentair, van 
deze op dit ogenblik ondetermineerbare Ensis 
zijn zichtbaar in een tweetal steenbrokken. Er 
zijn afdrukken van binnen- en buitenzijden, 
van losse kleppen en van doosjes. In slechts 
één afdruk is het voor de determinatie zo 
belangrijke voorste deel van de binnenzijde 
bewaard. De voorrand van de schelp is af- 
gerond. De voorste mantellijn is sterk diver- 
gerend. Dergelijke Ensis-exemplaren verzamel- 
den wij (gewoonlijk fragmentair) uit het 
mioceen van Dingden en vele jongere lagen, 
tot en met het Merksemien van België. De ge- 
noemde kenmerken zijn (ook volgens Van 
Urk, in litt.) kenmerkend tegenover alle an- 
dere Ens/s-soorten uit het neogeen en kwar- 
tair van het Noordzeebekken. Voor het vinden 
van een juiste benaming voor deze soort is een 
uitgebreid literatuuronderzoek nodig. Het is 
echter niet uitgesloten dat de soort nog onbe- 
schreven is; zelfs kan het materiaal tot meer 
dan één soort blijken te behoren. 

22. Cyrtodaria angusta Nyst et Westendorp, 
1839) 

1) Van den Bosch en Janssen (1965, p. 83) geven 
abusievelijk op dat het Ensis-materiaal afkomstig is 
van de oostelijke vindplaats in het Twente-kanaal. Het 
stuk in coll. HCJB is echter zeker van de westelijke 
vindplaats. Van het andere stuk is dit niet meer te 
achterhalen. 

Plaat 2, fig. 6 

1945    Cyrtodaria   angusta   Nyst   et   Westendorp,   sp. 
1839.  M.   Glibert,   Faune  Malacologique. . . ,  p. 
213, pi. 2, fig. 13. 

1958    Cyrtodaria   angusta   Nyst  et  Westendorp).  M. 
Glibert,   Tableau   stratigraphique...,   p.   9,   no. 
189. 

Materiaal: 

1/2 ex. (afdruk buitenz.) coll. RGML 
1/2 ex. def.   (kern   en  afdruk  buitenz.)   coll.  HCJB 

Bij het exemplaar uit coll. RGML is behalve 
de concentrische groeilijnensculptuur een schui- 
ne, de groeilijnen snijdende sculptuur zicht- 
baar, zoals deze ook voorkomt bij Belgische 
exemplaren uit de Zanden van Edeghem (G 1 i- 
b e r t, 1945, p. 214) en uit het plioceen. Ver- 
moedelijk zijn deze schuine lijntjes veroor- 
zaakt door het periostracum. Ze zijn niet zicht- 
baar aan het exemplaar in coll. HCJB. Cyr- 
todaria angusta is reeds (zeldzaam) bekend 
uit de Hemmoor Stufe (Peelboringen) en is 
ook zeldzaam aangetroffen in het Anversien 
van België. In het plioceen komt de soort in 
vrijwel alle niveau's meer of minder algemeen 
voor. 

23. Panopea meynardi Deshayes, 1828 

Plaat 3, fig. 1 a-b 

1925 Glycymeris Menardi Desh. F. Kautsky, Das 
Miocan... , p. 48. 

1945 Panopea menardi Deshayes, sp. 1828. M. Gli- 
bert, Faune Malacologique..., p. 211, pi. 12, 
fig. 9 a-d. 

1958 Panopea menardi Desh. M. Glibert, Tableau 
stratigraphique. . . ,   p.   9,   no.   187. 

1959 Panopea meynardi Deshayes 1828. H. J. Ander- 
son, Die Muschelfauna..., p. 150, pi. 18, fig. 3 a-b. 

1964 Panopea meynardi Deshayes 1828. H. J. Ander- 
son, Die miocane Reinbek-Stufe..., p. 187. 

Materiaal: 

33/1 ex. (kernen) coll. RGML 
11/1 ex. (kernen) coll. HCJB 
49/1 ex. (kernen)  coll. NME 

3/1 ex. (kernen met schclpresten) coll. NME 

Bij verreweg de meeste kernen is het gapen- 
de achterste deel zwaar beschadigd. Dit maakt 
het  onmogelijk   de   schelpen   exact  te  meten. 
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Bij vergelijking met exemplaren uit Antwerpen 
(Zanden van Edeghem) blijkt dat bij de mees- 
te Deldense exemplaren de top meer naar 
voren ligt. Ook de beschadigde kernen geven 
de indruk van een ver naar voren geplaatste 
top. Van een gaaf exemplaar (zie plaat 3, 
fig. 1) volgen hier de afmetingen: 

lengte 70 mm 
hoogte 41 mm 
top op precies 34 van de schelplengte 

Volgens de •Discussion" bij Gilbert 
(1945, p. 212) zouden onze exemplaren dus 
meer typisch zijn dan de Belgische. Ook is de 
mantelbocht in die gevallen dat ze zichtbaar 
is, duidelijk minder breed dan bij de Belgi- 
sche exemplaren. Overigens zijn de schelpen 
uit Delden opvallend klein, een verschijnsel 
dat wij ook opgemerkt hebben in de Horizon 
met Glycymeris deshayesi van het Anversien 
in Antwerpen. 

Panopea meynardi is reeds bekend vanaf 
het oligoceen. In Duitsland komt ze in het 
gehele mioceen tot en met de Reinbek Stufe 
voor. In België is de soort bekend uit verschil- 
lende niveau's van het Anversien. 

Het is de vraag of de drie kernen met 
schelpresten in coll. NME uit hetzelfde niveau 
afkomstig zijn als het overige materiaal. In 
één dezer kernen is bovendien nog een exem- 
plaar van Ringicula buccinea, geheel als schelp 
geconserveerd, aanwezig. De etikettering laat 
echter geen twijfel; de schelpen werden ver- 
zameld door   Van   Sambeek. 

24.    Thracia ventricosa Philippi, 1844 

Plaat 3, fig. 4 

1925    Thracia  ventricosa  Phil.  F.  Kautsky,  Das  Mio- 
can. .. ,  p.  49, pi.  5,  fig.  5. 

1945    Thracia  (Thracia) ventricosa  Philippi, sp.   1844. 
M.   Glibcrt,   Faune   Malacologiquc. . . ,   p.   219, 
pl. 3, fig. 7. 

1958 Thracia ventricosa (Phil.). M. Glibert, Tableau 
stratigraphique. . . , p. 9, no.  202, 

1959 Thracia (Thracia) ventricosa Philippi 1844. H. J. 
Anderson, Die Muschelfauna. . . , p. 158, pl. 18, 
f'g. 9. 

1964 Thracia ventricosa Philippi 1844. H. J. Anderson, 
Die miocane Rcinbek-Stufe. . . , p. 189. 

Materiaal: 

4/1 ex. (kernen) coll. RGML 
1/1  ex. (kern)  coll. NME 

Aan alle exemplaren is waar te nemen dat 
de schelp voor het verstenen van de matrix 
gekraakt in de grond heeft gezeten, zoals dat 
met deze soort gewoonlijk het geval is. De 
exemplaren komen goed overeen met verge- 
leken exemplaren uit Dingden en Antwerpen. 
Het grootste exemplaar (coll. RGML, no. 
St. 20342) is iets afwijkend van de andere: de 
umbo is breder gewelfd en de onderrand regel- 
matiger afgerond. Bij de andere kernen loopt 
de onderrand in het achterste deel iets con- 
caaf. De verschillen lijken echter niet voldoen- 
de om het exemplaar in een andere soort onder 
te brengen. 

Thracia ventricosa is bekend uit het mioceen 
(Reinbek Stufe, Anversien) en plioceen (Zan- 
den van  Kattendijk,  Zanden  van  Luchtbal). 

25. Lamellibranchiata, genus et species indet. 

Plaat 3, fig. 3 a-c 

Materiaal: 

1/1  ex. coll. RGML 

Deze steenkern van een heterodonte la- 
mellibranchiaat kon niet worden gedetermi- 
neerd, ondanks het zeer typische uiterlijk. De 
achterzijde (?) is min of meer in een rostrum 
toegespitst, de voorzijde breed afgerond. De 
toppen van beide schelpkleppen zijn (aan de 
steenkern) opvallend hoog. De kleppen zijn 
middelmatig bol. Mantellijn en spierindruk- 
sels zijn niet waarneembaar. De onderrand is 
beschadigd. Het geheel doet min of meer aan 
Thracia denken, maar wij kennen geen enkele 
vorm van dit of een verwant genus welke in 
verhouding zo hoog is en een zo scherp toe- 
gespitst rostrum bezit. 

26. Hinia spec. 1 

Materiaal: 

1  fragm.  (afdruk buitenz.)  coll. RGML 
1 fragm. (afdruk buitenz.)  coll. NME 

Beide exemplaren zijn gedeeltelijke afdruk- 
ken van schelpen, welke met was goed repro- 
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duceerbaar zijn. Bij het exemplaar in coll. 
RGML is de mondopening en de sculptuur 
van de laatste en voorlaatste omgang te be- 
studeren. Het andere fragment vertoont alleen 
een deel van de sculptuur van de laatste en 
voorlaatste winding. De mondopening loopt 
onderaan uit in een duidelijk kanaal; de mond 
is onderaan het breedst, doordat de mondrand 
iets uitgetrokken lijkt. Het callus is scherp 
begrensd en tamelijk ver over de laatste om- 
gang uitgebreid, daarbij de navel vrijwel ge- 
heel bedekkend. De windingen zijn vrij bol en 
geheel overdekt met spriraalsculptuur, bestaan- 
de uit ongeveer 20 spiraalribjes op de laatste 
en ongeveer 7 op de voorlaatste omgang. Naar 
de basis toe worden de spiralen duidelijker. 
Vooral bij het fragment in coll. NME is een 
radiale sculptuur zichtbaar, bestaande uit vrij 
grove radiale ribben. Zij verlopen iets schuin 
naar achter en verzwakken op de basis van de 
schelp. Door de vorm van de mondopening 
lijken deze exemplaren sterk op Amyclina 
labiosa (Sowerby) welke soort echter geen 
radiale sculptuur heeft. De sculptuur lijkt veel 
op die van Hinia lamellilabra (Nyst), maar 
deze heeft een veel grovere spiraalsculptuur. 

Bij gebrek aan meer en beter geconserveerd 
materiaal kan de soort niet worden gedeter- 
mineerd. 

27. Hinia spec. 2 

Materiaal: 

1  fragm.  (afdruk buitenz.)  coll. HCJB 

Eén kleine, fragmentaire afdruk van een 
vrij grote Hinia-soort werd aangetroffen in 
één van de brokken steen met veel Ensis spec. 
Door de aard van de sculptuur, bestaande uit 
grove radiale ribben, gesneden door ong. 10 
spiraalribjes op de voorlaatste omgang, doet 
dit fragment sterk aan Hinia reticosa (Sower- 
by) denken. De soort is zonder betere kennis 
van vorm, mondopening en sculptuur niet na- 
der determineerbaar. 

28. Scaphella bolli (Koch 1862) 

Plaat 3, fig. 5 

1925    Scaphella   Bolli   Koch.   F.   Kautsky,   Das   Mio- 
can.. ., p. 132, pi. 9. fig. 13. 

1952 Scaphella (Scaphella) bolli Koch, sp. 1861. M. 
Glibert, Faune Malacologique.. . , p. 119, pi. 9, 
fig. 6. 

1958 Scaphella bolli (Koch). M. Glibert, Tableau stra- 
tigraphique. . ., p.   16, no.  228. 

1964 Scaphella bolli (F. E. Koch 1862). H. J. Ander- 
son, Die miocane Reinbek-Stufe. . ., p. 269, pi 
28.  fig.  209. 

Materiaal: 

1  fragm. (kern laatste omgang)  coll. RGML 
1 fragm. (kern laatste omgang) coll. NME 

Aan beide stukken zijn nog duidelijk de 
spiraalplooien om de columella te zien. Het 
exemplaar in coll. NME heeft op de kegel- 
vormige indruk van de voorlaatste omgang 
nog enkele schelpresten bewaard, waarop zeer 
duidelijk nog een deel van de zeer fijne spi- 
raalsculptuur bewaard is. Door de weinig bolle 
laatste omgang en de daardoor smalle mond- 
opening behoren deze exemplaren niet tot de 
(pliocene) Scaphella lambetti (Sowerby). 
Scaphella bolli is in het Noordzeebekken be- 
kend uit het gehele mioceen, behalve het jong- 
ste. In België is de jongste afzetting waarin 
ze werden aangetroffen de Horizon met Gly- 
cymeris deshayesi van het Anversien. 

29.    Actaeon spec. 

Materiaal: 

1  ex. def. (afdruk buitenz.) coll. HCJB 

Het enige exemplaar van Actaeon dat werd 
aangetroffen, bestaat uit de gedeeltelijke af- 
druk van de buitenzijde van een ongeveer 8 
mm hoog exemplaar in een kern van Glycy- 
mevis (coll. HCJB no. 482). In deze afdruk 
zijn de laatste en de voorlaatste omgang te 
zien, plus een klein deel van de topwindingen. 
De sculptuur is goed te reproduceren d.m.v. 
een wasafdruk. Het is een soort met geschou- 
derde windingen, die geheel bedekt zijn door 
een regelmatige spiraalsculptuur. Op de voor- 
laatste winding zijn 7 a 8 spiralen zichtbaar, 
gescheiden door veel smallere tussenruimten. 
Door de vorm van de schelp en door de sculp- 
tuur lijkt dit exemplaar op een juveniele Ac- 
taeon noae Sowerby, die echter uitsluitend uit 
het plioceen bekend is. (G 1 i b e r t, 1960, p. 20, 
plaat 4,  fig. 22). Actaeon  inflatus  (Borson) 
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heeft een overeenkomstige vorm, maar een af- 
wijkende sculptuur van talrijkere en fijnere 
spiralen. Actaeon semistriatus (Férussac) en 
Actaeon tornatilis (Linné) hebben andere vorm 
en sculptuur. Helaas konden wij niet beschik- 
ken over juveniele exemplaren van Actaeon 
noae, zodat het exemplaar voorlopig onge- 
determineerd moet blijven. 

30. Conus spec. 

Plaat 3, fig. 6 

Materiaal: 

1  ex.  (kern)  coll. HCJB 

De enige beschikbare steenkern laar geen 
verdere determinatie toe, omdat alle gegevens 
over de sculptuur ontbreken. Het is echter wel 
waarschijnlijk dat het exemplaar behoort tot 
Conus dujardini Deshayes of Conus antedilu- 
vianus Bruguière, waarvan de laatstgenoemde 
de jongste verspreiding heeft (in Duitsland 
vanaf Langenfelder Stufe). 

31. Ringicula (Ringiculina) buccinea (Broc- 
chi, 1814) 

1945    Ringicula   (Ringiculina)   buccinea   Brocchi,   sp. 
1814.   M.   Glibert,   Faunc   Malacologique. . . ,  p. 
141,  pi.   10,  fig.   13. 

1958    Ringicula buccinea (Brocchi). T. Sorgcnfrei, Mol- 
luscan  Assemblages. . . ,  p.  334,  pi.  73,  fig.  249 
a-1. 

1958    Ringicula (Ringiculina) buccinea  (Br.). M. Gli- 
bert, Tableau stratigraphique. . . , p.  18, no. 307. 

1964    Ringicula (Ringiculina) buccinea (Brocchi 1814). 
H. J. Anderson, Die miocanc Reinbek-Stufe. . . , 
p. 332, pi. 51, fig. 299. 

Materiaal: 

1  ex.  (schelp) coll. NME 
1 fragm. (afdruk buitenz.) coll. HCJB 

Het exemplaar in coll. NME is als volledige 
schelp geconserveerd in een steenkern met 
schelpresten van Panopea meynardi (zie ook 
aldaar). De mondopening is niet zichtbaar, 
maar de algehele vorm van de schelp is karak- 
teristiek genoeg voor een zekere determinatie. 
Het exemplaar in coll. HCJB is een afdruk 
van de topwindingen en een deel van de mond- 
rand in een kern van Glycymeris (coll. no. 
482). Door middel van een wasafdruk is dit 
exemplaar nog redelijk reproduceerbaar. Rin- 

gicula buccinea komt in een groot deel van het 
mioceen en het plioceen in wisselende frequ- 
entie voor. 

32. Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) 

1952 Cylichna (Cylichna) cylindracea Pennant, sp. 
1777. M. Glibert, Faune Malacologique. . ., p. 
145, pi.  10, fig.  15. 

1958 Cylichna cylindracea (Penn.). M. Glibert, Ta- 
bleau  stratigraphique. . . ,  p.   19,  no.  314. 

1964 Cylichna cylindracea (Pennant 1777). H. J. An- 
derson, Die miocane Reinbek-Stufe. . . , p. 333, 
pi. 51, fig. 300. 

Materiaal: 

1  ex. (afdruk buitenz.) coll. HCJB 

Hoewel op de afdruk geen details van sculp- 
tuur of mondopening zichtbaar zijn, is de al- 
gemene vorm van deze soort zo kennelijk, dat 
de determinatie voor zeker kan gelden. 

De soort is bekend uit het mioceen en het 
plioceen. 

33. Gastropoda,  genus  et species indet. 

Materiaal: 

1  fragm.  (kern)  coll. RGML 

Een steenkern van de laatste omgang van 
een vrij grote, slanke gastropode is niet de- 
termineerbaar gebleken. Het is een soort ge- 
weest met enkelvoudige, niet getordeerde co- 
lumella, waarvan verdere details geheel ont- 
breken. 

DISCUSSIE 

Van de 33 aangetroffen soorten zijn een aan- 
tal niet bruikbaar voor de stratigrafische in- 
terpretatie, wegens de onvolledige determina- 
tie. Het zijn de nummers: 2, 3, 6, 7, 8, 12, 14, 
17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30 en 33. 

Zij vormen bij elkaar 17 soorten of 51,5% 
van het totaal. Dit hoge percentage indeter- 
minata vindt zijn oorzaak in de slechte con- 
servering van het materiaal. 

Van de resterende 16 soorten komen er een 
aantal zowel in het mioceen als in het plioceen 
van het Noordzeebekken voor, n.1.: 

1. Ditrupa  subuh.ta   Deshayes 
4. Lingula  dumortieri  Nyst 
9. Chlamys  (Peplum)  clavatum   (Poli) 
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10. Lima (Limatula) subauriculata  (Montagu) 
12. Ostrea cf edulis Linné 
15. Cyprina islandica islandica (Linnc) 
16. Pygocardia rustica (Sowerby) s.1. 
18. Pitar (Callista) chione  (Linné) 
22. Cyrtodaria angusta (Nyst et Westendorp) 
24. Thracia ventricosa Philippi 
31. Ringkula (Ringiculina) buccinea (Brocchi) 
32. Cylichna cylindracea (Pennant) 

Elk van deze 12 soorten kan in het grensge- 
bied mioceen/plioceen verwacht worden.(Chla- 
mys (Peplum) clavatum wordt gewoonlijk 
echter opgevat als gidsfossiel voor het Deur- 
nien!) 

De volgende soorten  komen alleen in het 
mioceen van het Noordzeebekken voor: 

5. Glycymeris variabilis deshayesi (Mayer) 
13. Astarfe (Carinastarte) trigonata Nyst 
23. Panopea meynardi Deshayes 
28. Scaphelli bolli (Koch) 

Van deze 4 soorten is Astarte (Carinastarte) 
trigonata beperkt tot het Deurnien. 

Er werden geen soorten aangetroffen, welke 
beperkt zijn tot het plioceen. 

SAMENVATTING 

Voor het fossiele invertebratenmateriaal van 
Delden kan als vaststaand worden aangeno- 
men dat het van miocene ouderdom is. Het is 
zeker dat de Laag van Delden althans groten- 
deels equivalent is met het Belgische Deur- 
nien. 

Vijf soorten komen echter niet in de Zanden 
van Deurne voor, t.w.: 
15.  Cyprina islandica islandica  (Linné) 
22. Cyriodaria angusta (Nyst et Westendorp) 
23. Panopea meynardi Deshayes 
24. Thracia ventricosa Philippi 
28. Scaphella bolli (Koch) 

Van deze vijf soorten hebben er drie echter 
een zodanige verspreiding dat het zeer goed 
mogelijk moet worden geacht, dat zij in Del- 
den geleefd hebben tijdens de afzetting van 
de Zanden van Deurne. Zij komen namelijk 
zowel in oudere als in jongere lagen voor. 

De De twee resterende soorten zijn uitsluitend 
ouder bekend dan Deurnien. Het zijn: 
23. Panopea meynardi Deshayes 
28. Scaphella  bolli (Koch) 

Beide soorten komen echter nog voor in 
de miocene Horizon met Glycymeris deshay- 
esi welke in België direct onder het Deurnien 
ligt. Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat 
deze soorten zich in Delden tijdens het Deur- 
nien hebben weten te handhaven. Anderzijds 
behoeft de ondergrens van de Laag van Del- 
den chronologisch niet samen te vallen met die 
van het Deurnien. 

Voor exacte correlatie met het Belgische 
Deurnien en de Duitse Gramm Stufe zullen 
profielen moeten worden gemaakt, welke ge- 
detailleerd bemonsterd moeten worden. Voor- 
lopig kan worden gesteld dat beide afzettin- 
gen globaal genomen met de Laag van Delden 
overeengekomen. 
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DE HENKEPUT 
Opgravingen   en   determinatie   van   dierlijke   resten 

door 
H. SCHROEVERS-KOMMANDEUR en S. de JAGER • 

Amsterdam 

RIVON-mededeling no. 214 

Inleiding 

Op de oostelijke Maasdalhelling in het 
Staatsnatuurreservaat van dezelfde naam be- 
vindt zich nabij het dorpje Rijckholt (ge- 
meente Gronsveld) ten Noorden van de 
Schoone Grub, de Henkeput. De Henkeput 
is een grot, die alleen via een verticale gang 
verbinding met de buitenwereld heeft. Deze 
gang is ongeveer 1.80 meter in doorsnee en 
vijf meter lang. Hij verwijdt zich naar boven 
toe tot een trechtervormige opening met een 
bovenwijdte van 8 meter. (fig. 1) De grot 
heeft ondiepe uitlopers in diverse richtingen 
(fig. 5). Het geheel is gelegen in het Maas- 
trichts   Krijt. 

Op de bodem bevindt zich op een onder- 
grond van kalksteen een stortkegel, bestaande 
uit loss, brokken mergel en zwarte vuursteen, 
plantaardig materiaal (deels vergaan) en een 
opvallende hoeveelheid   dierlijke  skeletresten. 

* Adres: Zoölogisch Laboratorium U.v.A. 

Fig. 1.    De toegang tot de Henkeput. 
Foto: A. van Wijngaarden. 

Deze skeletresten zijn ten dele afkomstig van 
in de put geworpen kadavers, maar een aan- 
zienlijke hoeveelheid wordt gevormd door 
dieren die zelfstandig in de put zijn geraakt, 
en door de speciale vorm van de grot niet meer 
konden ontsnappen. 

Dit materiaal rechtvaardigde een nadere be- 
studering, waarbij gefractioneerd afgraven van 
de stortkegel eventuele faunaveranderingen 
aan het licht kon brengen. Eveneens was het 
misschien mogelijk om enig uitsluitsel te geven 
omtrent de ontstaanswijze van de Henkeput. 
Gedurende de opgravingen was het tevens 
mogelijk om een indruk te krijgen van het aan- 
tal dieren dat in deze natuurlijke valkuil te- 
recht komt. 

Reeds bekend was dat de heer Boenen 
omstreeks 1956 uit de nis halverwege de toe- 
gangsschacht een nog levende hond bevrijdde, 
terwijl enige studenten van het Dierphysiolo- 
gisch Laboratorium (Amsterdam) tijdens een 
excursie in 1960 een uitgehongerde bosuil in 
de put aantroffen. Deze had geen kans meer 
gezien om, eenmaal in de put, deze ook weer 
te verlaten. Het dier werd uit de hand gevoerd 
met brood, en dezelfde dag weer in het bos 
terug gezet. Deze gegevens konden tijdens de 
opgravingen aangevuld worden met eigen 
waarnemingen. Er werden achtervolgens twee 
dode jonge konijnen en een levende groene 
kikker in de put aangetroffen. 

Uit deze waarnemingen blijkt dat het geens- 
zins verwonderlijk is dat in de loop der eeu- 
wen in deze natuurlijke valkuil duizenden 
dieren terecht zijn gekomen. 

Het gehele onderzoek, dat plaatsvond van 
januari-november 1961, was mogelijk dankzij 
de medewerking van het R.I.V.O.N., met na- 
me Dr. A. van Wijngaarden, en Drs. 
P. J. H. van Br e e van het Zoölogisch 
Museum te Amsterdam. 

Geschiedenis 

Hoewel de resten van de neolithische vuur- 
steen-industrie aan de zuidzijde van de Schoo- 
ne Grub, in de grubbe zelf, op het plateau en 
in de akkers reeds lang de aandacht van ver- 
schillende onderzoekers hebben getrokken, is 
de belangstelling voor de Henkeput zelf altijd 
gering geweest. Zo vinden we ook veel litera- 
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De toegangsschacht 
Foto: A. van Wijngaarden. 

tuur over de vuursteenateliers, maar over de 
Henkeput zijn weinig publicaties verschenen. 

De eerste vermelding vinden we bij 
U b a g h s. In zijn eerste artikel bespreekt hij 
zijn bevindingen omtrent ontstaan, vorm en 
inhoud van de put. De diepte is minstens 12 
meter. De wand zou bewerkt zijn met een hou- 
weel. Dit concludeert hij uit de regelmatige 
vorm van de schacht en de daar aanwezige 
haksporen (fig. 2). De bodembedekking be- 
staat uit steenslag, klei en stukjes die van het 
gewelf gevallen zijn. Hij vond geen zij-uit- 
gang. Wel trof hij een groot aantal mensen- 
botten aan en resten van paarden, koeien, her- 
ten, vossen, schapen en honden. Uit de staat 
van fossilisatie concludeert hij, dat er ook re- 
cente botten aanwezig zijn. De krabsporen in 
de wand van het gewelf zouden afkomstig zijn 
van nagels van dieren. Ook scherven van Ro- 
meins aardewerk vond hij tussen het ingestorte 
materiaal. 

Bij dit onderzoek assisteerde Eugène 
Dubois. Deze meende, dat naar aanleiding 
van de hoeveelheden gevonden menselijke 
beenderen en rekening houdend met wat er 
naar schatting nog in aanwezig zou zijn, het 
aantal individuen de honderd belopen zal. De 
kadavers zouden er b.v. na een veldslag in ge- 
worpen zijn. De mogelijkheid, dat de put voor 

vuursteen-exploitatie zou zijn gebruikt, wijst 
Dubois van de hand (Ubaghs, 1887). 

In zijn tweede artikel betoogt Ubaghs, 
na een inleidende bespreking, hoe naar zijn 
mening de put zijn ontstaan heeft gevonden 
en welke functie deze heeft gehad in de loop 
der eeuwen. Hij beschrijft twee mogelijkhe- 
den, namelijk de put is gegraven om vuursteen 
te winnen, of hij heeft gediend als bouwsteen- 
groeve. Als argumenten voor de eerste moge- 
lijkheid haalt hij aan dat de zwarte silex (grijs- 
blauwig van tint) uit het witte krijt speciaal 
voor de fabricage van werktuigen heeft ge- 
diend. Juist deze zwarte silex komt voor in de 
ateliers en in de Henkeput (fig. 3). Bovendien 
heeft de zwarte vuursteen, aangetroffen in het 
vijfhonderd meter verder gelegen bos, dezelfde 
korst als de silex uit de Henkeput. 

Verder vond Ubaghs geen losse vuurstenen 
in de put behoudens enkele van de gewelven 
gevallen stukken, waaruit hij concludeert dat 
de vuursteen eruit verwijderd moet zijn. 

Fig. 3.    Zwarte silex knollen en krassen 
in  de  wand van  vak A. 

Foto: A. van Wijngaarden. 
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Ter staving van de tweede mogelijkheid, 
de Henkeput was een bouwsteengroeve, voert 
Ubaghs aan, dat hij bij zijn bezoek aan deze 
put een stapel kalksteen blokken van twee me- 
ter lengte en een halve meter dikte aantrof, 
naar zijn mening klaar gelegd om naar boven 
gebracht te worden. Dit zou door omstandig- 
heden verhinderd zijn. 
Deze laatste veronderstelling wijst Ubaghs 
echter weer dadelijk van de hand door er op 
te wijzen, dat de krijtsoort niet geschikt is als 
bouwsteen, daar deze vol vuursteenknollen zit. 
Over de menselijke resten schrijft hij dat deze 
van Romeinse ouderdom moeten zijn, daar op 
dezelfde diepte aardewerk uit die tijd werd 
aangetroffen. Uit de staat van fossilisatie van 
de dierlijke resten valt af te leiden dat deze af- 
komstig zijn van kadavers, die er naderhand 
ingeworpen zijn (Ubaghs, 1888). 

Het volgende artikel betreffende de Hen- 
keput werd gepubliceerd door C r e m e r s 
(1923). Hij schrijft dat de Henkeput indertijd 
door Dubois zou zijn onderzocht en dat deze 
er resten van mensen en dieren in aantrof, be- 
nevens scherven van Romeins aardewerk. 
De hele collectie is toendertijd in het kasteel 
Eysden opgeslagen. Zelf beschouwt Cremers 
de put als een natuurlijke orgelpijp, die deels 
door mensenhand is uitgebreid. Verder ver- 
meldt hij de mening van Habets, als zou de 
put gegraven zijn om er lijken van ter dood 
veroordeelden in te werpen. Tenslotte refereert 
hij aan de mededeling van Ubaghs, welke hier- 
boven is vermeld. 

Van der Sleen vermeldt de krassen 
in de wand, welke hij vergelijkt met de krab- 
sporen, die hij in een vuursteenmijntje nabij 
het •groot atelier" ten zuiden van de Schoone 
Grub aantrof (Van   der  Sleen, 1925). 

Ook van Giffen (1925) noemt de Hen- 
keput. Evenals Ubaghs veronderstelt hij, dat 
de put zeer goed een kunstmatige mijn, in 
plaats van een natuurlijke orgelpijp, zou kun- 
nen zijn. 

De mogelijkheden omtrent ontstaan en 
functie van de put kunnen als volgt worden 
samen gevat: 

1. De Henkeput is een zelfstandige mijn ge- 
weest. De feiten die hiervoor pleiten zijn: 
a. er is een ronde, kennelijk bewerkte toe- 

gangsschacht (fig 2); 
b. er zijn haksporen in de wand van de 
schacht; 
c. er bevinden zich artefacten in het vulsel 
van de put; 
d. de put bevindt zich op het niveau waar- 
in veel vuursteen voorkomt. 

Tegen deze argumenten pleit echter het niet 
onbelangrijke feit waarom de vuursteen niet 
in de dalwand is gewonnen, zoals dat daar ook 
in de talrijke mijntjes is gedaan. 

2. De Henkeput is een natuurlijke orgelpijp. 
Vóór deze veronderstelling kunnen de vol- 
gende feiten worden aangevoerd: 
a. de z.g.n. slagsporen in de put zijn ver- 
oorzaakt door het krabben van de in de put 
gestorte dieren, of zijn erosie verschijnselen 
(fig-3); 
b. de in de put aangetroffen artefacten zijn 
er in gespoeld. In de naaste omgeving wor- 

den deze namelijk veelvuldig aangetroffen. 
Het grootste bezwaar van deze theorie is echter 
dat er in het gehele Maestrichtien gebied van 
Zuid-Limburg wel talrijke dolines en aard- 
pijpen voorkomen, maar dat er geen enkele is 
aangetroffen die leeg is, tenzij er zich een groe- 
ve onder bevindt waarin de vulling van de 
aardpijp is gestort. Bovendien werd recht on- 
der de toegangsschacht een gat gegraven, 
waarbij na enige tijd op mergel gestoten werd. 
De mogelijkheid blijft natuurlijk bestaan dat 
deze aardpijp door een watervoerende karst- 
spleet is aangesneden en is leeggelopen. Hier- 
tegen pleit echter weer de zeer regelmatige 
toegangsschacht en de aanwezigheid van min 
of meer rechte wanden in de zaal. 

3. Er rest nog de mogelijkheid dat de Henke- 
put een leeggegraven orgelpijp is welke 
heeft gediend om lijken van ter dood ver- 
oordeelden en kadavers van dieren in te 
werpen. 

Deze zienswijze is naar alle waarschijnlijkheid 
niet houdbaar, daar de afmetingen van de put 
vrij aanzienlijk zijn en het in vroeger tijden 
zeker niet de gewoonte was om dergelijke 
grote massagraven voor mensen en dieren te 
maken. 

De werkelijke ontstaanswijze van de Hen- 
keput zal misschien ontdekt kunnen worden, 
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indien de gehele vulling eruit verwijderd wordt 
om zodoende, naar aanleiding van de dan ge- 
vonden gegevens, tot één van bovenstaande 
drie punten of een combinatie daarvan te kun- 
nen besluiten. 

Waarschijnlijk is Dubois de enige ge- 
weest, die zich in de eerste plaats interesseerde 
voor de dierlijke overblijfselen, in tegenstelling 
tot de meer archeologisch gerichte belangstel- 
ling van de andere auteurs. Vermoedelijk zijn 
van zijn hand geen publicaties hierover ver- 
schenen. Onze naspeuringen naar eventuele 
artikelen bleven tot nu toe zonder resultaat. 
Slechts Ubaghs (1887) en Tesch en 
Brongersma (1941) vermelden iets om- 
trent zijn activiteiten in de Henkeput. Volgens 
laatstgenoemde auteurs ontdekte hij in 1886 in 
de Henkeput schedels van praehistorische 
mensen. 
Bij navraag bleek dat ook de paters Domi- 
nicanen uit het klooster te Rijckholt in de 
periode van 1900-1920 zeer veel in het terrein 
van de Henkeput gegraven hebben. Helaas 
zijn deze geestelijken in 1920 weer naar Frank- 
rijk vertrokken. Door gebrek aan belangstel- 
ling is dit materiaal onder het beheer van de 
huidige bewoners, Nederlandse Dominicanen, 
verloren gegaan. 

Hetzelfde lot is de collectie Dubois op het 
kasteel Eysden beschoren geweest door oor- 
logsgeweld. Deze verzameling bevatte echter 
in tegenstelling tot wat men uit de publicaties 
zou verwachten volgens de gravin Raphael 
de Liederkerke niet meer dan één schedel, 
enkele botten en vele artefacten. 

Samenvattend kan gezegd worden, dat 
door het verloren gaan van aanmerkelijke hoe- 
veelheden materiaal, genoemd dcor verschil- 
lende auteurs, eventuele conclusies omtrent 
ontstaanswijze en gebruik van de put zeer 
moeilijk te trekken zijn, terwijl er bovendien 
zeer uiteenlopende conclusies door de verschil- 
lende onderzoekers getrokken zijn. 

Techniek en  materiaal 

Het verzamelen van de dierlijke resten ge- 
schiedde m.b.v. een zeef met een maaswijdte 
van 4X5 mm. (fig. 4). 
Het aldus  verkregen  materiaal werd vervol- 

gens in het Zoölogisch Museum te Amsterdam 
gedetermineerd aan de hand van de daar aan- 
wezige skeletten en literatuur (zie literatuur 
opgave). 

Om ons een enigszins overzichtelijke voor- 
stelling omtrent de topografie der opgegraven 
resten te maken werd het uit te graven deel 

Fig. 4.    Het uitzeven van materiaal. 
Foto: S. de Jager. 

Fig. 5.    Voor de helft uitgegraven vakken A en B. 
Rechts  het  nog  niet  afgegraven  vak  BR 

Foto: S. de Jager. 
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onderverdeeld in 2 maal 5 vakken (links A, 
B, C, D en E, rechts AR, BR enz.) (fig. 5). 
Ieder vak werd vervolgens onderverdeeld in 
een aantal horizontale lagen (Al, A2 enz.). 
Van iedere laag werd 20 cm. uitgezeefd. Hier- 
bij dient echter vermeld te worden dat de vak- 
ken AR en BR geheel zijn onderzocht (fig. 5). 

Het opgegraven materiaal is verdeeld in 
vijf groepen: 
A: Rodentia, Insectivora en Anura, 
B: grotere Carnivora en Herbivora, 
C: Chiroptera, 
D: Primates, 
E : Mollusca. 

Van groep A, gedetermineerd door mevr. 
H. Schroevers-Kommandeur, wer- 
den alleen boven- en onderkaak bekeken. Te- 
vens werd bij de eerste twee orde's getracht de 
ouderdom van de dieren te bepalen, daar bij 
de Rodentia de lengte van het diastema en 
bij de Insectivora de mate van afslijting de) 
kiezen bepalend is voor de ouderdom. 

Van groep B, gedetermineerd door S. d t 
Jager, werden wervels en ribben niet gede- 
termineerd. Van de overige skeletdelen, bene- 
vens de tanden zijn de gebruikelijke maten 
genomen. 

De Chiroptera zijn gedetermineerd door Dr. 
A. M. H u s s o n (Rijksmuseum van Natuur- 
lijke Historie, Leiden), terwijl de menselijke 
resten beschreven zijn door mevr. Dr. A. J. 
van Bork-Feltkamp (Inst. voor cul- 
turele en physische anthropologic, Amster- 
dam). 

De Mollusca zijn van namen voorzien door 
S. van der Spoel (Zool. Museum, 
Amsterdam). 

De resultaten van het onderzoek, wat be- 
treft de maten van de gevonden resten en de 
exacte vindplaats, zijn neergelegd in een rap- 
port dat ter inzage ligt bij het RlVON en het 
Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

Doel van het onderzoek 

Het onderzoek omvatte in eerste instantie 
het verkrijgen van faunistische gegevens van 
het omringende gebied. 

Met behulp van de topografische gegevens 
zou het misschien mogelijk zijn om eventuele 
faunaverschuivingen, in de loop der tijd, aan 

te tonen. Tevens zou deze onderzoekingsme- 
thode, de indeling in vakken, misschien enig 
uitsluitsel geven over de manier waarop de 
dieren in de put geraakt zijn. 

Gevonden Insectivora en Rodentia 

De aantallen, die wij aannemen geven 
slechts een benadering van de werkelijkheid; 
het zijn immers minimum aantallen. Waren 
er van een soort twee rechteronderkaken, één 
linkeronderkaak en drie bovenkaken gevon- 
den, dan werd als aantal gevonden individuen 
gesteld: drie. Het is echter met evenveel recht 
mogelijk, dat er zes individuen waren, alsmede 
alle aantallen tussen drie en zes. 

Insectivora 

Van Talpa europaea L. (mol) werden in het 
totaal 16 rechteronderkaken en 7 bovenkaken 
gevonden. 

Niet in alle onderzochte lagen komt de mol 
voor, maar wel regelmatig verspreid door het 
onderzochte materiaal. Het is voorstelbaar, dat 
er relatief minder mollen gevonden zijn dan in 
het bos aanwezig zijn, in verband met hun 
gravende en dus rustige levenswijze, waarbij 
zij niet zo gauw in een put zullen vallen. 
Van Crocidura russuia (Herm.) (huisspits- 
muis) werden maar acht exemplaren gevonden. 
Daarnaast zijn nog zes kaakjes gevonden, die 
niet verder gedetermineerd konden worden 
dan Crocidura Spec. 
Eén exemplaar van Neomys fodiens (Schreber) 
(waterspitsmuis) werd in het materiaal aange- 
troffen. Het is eigenlijk verwonderlijk, dat de- 
ze soort in onze lijst voorkomt, daar dit dier- 
tje altijd in de nabijheid van water leeft. Is het 
langs kunstmatige weg in deze put terecht ge- 
komen? Dit is niet uit te sluiten, maar ligt 
niet voor de hand. Of heeft deze spitsmuis 
het vermogen grote afstanden af te leggen? 
Ook is het mogelijk, dat dit dier genoeg heeft 
aan water, dat in kuilen in het weiland of in 
karresporen blijft staan. In het laatste geval 
moet het dier nog een aanzienlijke afstand 
afgelegd hebben. 

De aard van het biotoop maakte waarschijn- 
lijk dat Sorex araneus L. (bosspitsmuis) in 
aanzienlijke hoeveelheden in de put gevonden 
zou worden. 
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Bovendien kunnen de dieren goed springen 
en klimmen en zijn het vrij felle rovers (IJsse- 
ling en Scheygrond, p. 171 en 185), zodat ze 
vrij gemakkelijk in een put terecht komen. 
Het aantal gevonden exemplaren (22) is dan 
ook volledig in overeenstemming met de ver- 
wachtingen. Er wordt ook wel eens beweerd, 
dat Sorex araneus L. en Sorex minutus L. 
(dwergspitsmuis) elkaar uitsluiten, hetgeen 
een verklaring zou kunnen zijn voor het ge- 
ringe aantal (2) dwergspitsmuizen dat aange- 
troffen werd. Volgens IJsseling en Scheygrond 
(p.187) is ook verwarring met jonge exem- 
plaren van Sorex araneus L. niet uit te sluiten. 

Vergelijken wij onze resultaten met de fau- 
nistische gegevens, die H u s s o n in juni 1957 
publiceerde in het Natuurhistorisch Maand- 
blad, dan ontbreken bij ons de volgende soor- 
ten: 
1. Erinaceus europaeus L. (egel). Toch komt 
de egel waarschijnlijk wel in het omringende 
bos voor. Misschien dat een te rustige levens- 
wijze dit dier er van weerhoudt om in de Hen- 
keput te vallen. 
2. Crocidura leucodon (Hermann) (veldspits- 
muis). Aangezien de determinatie van deze 
soort aan de kaakjes tamelijk moeilijk is, moet 
aan de afwezigheid ervan in onze lijst niet te- 
veel betekenis worden gehecht. Vergissing met 
Crocidura russuia (Herm.) is niet uitgesloten. 

Wat verder nog opvalt is, dat de meeste 
exemplaren van een soort voorkomen in een 
laag, die iets onder de oppervlakte ligt. 

Rodentia 

De zich in bomen ophoudende Eliomys 
quercinus L. (eikelmuis) zal door deze levens- 
wijze niet gemakkelijk in een put geraken. 
Het is heel goed mogelijk, dat er in het om- 
ringende bos relatief meer voorkomen dan wij 
hier vonden (3). 

De hazelmuis, Muscardinus avellanarius 
(L.), wordt altijd zeldzamer genoemd. Verge- 
leken met het aantal eikelmuizen werden er 
vrij veel (5) gevonden. De hazelmuis houdt 
echter van een nogal specifiek milieu; mis- 
schien, dat juist de omgeving van de Henke- 
put aan zijn eisen tegemoet komt. De levens- 
wijze van beide soorten komt nogal overeen, 
ook de hazelmuis klimt graag, zodat daarin 

de  verklaring  moeilijk  gezocht  kan  worden. 
Onder de ware muizen is de bosmuis Apo- 

demus sylvaticus (L.) het veelvuldigst (47) 
in het materiaal aanwezig. Getracht is nog 
vast te stellen, of er zich misschien nog een 
exemplaar van Apodemus flavicollis (Mel- 
chior) (de grote bosmuis) onder bevond. Ons 
materiaal bleek echter niet toereikend. 

Micromys minutus (Pallas) (dwergmuis) 
wordt vrij algemeen, maar gewoonlijk weinig 
talrijk genoemd. Als we daarbij aannemen, 
dat de omgeving van de Henkeput niet het 
ideale milieu voor de dwergmuis is (de dieren 
hebben een voorkeur voor graanvelden), dan 
is hiemee misschien het geringe aantal (1) ver- 
klaard. Ook moet de mogelijkheid niet uit- 
gesloten worden, dat relatief vele van de zo 
kleine kaakjes van deze soort door de zeef ge- 
vallen zijn. 

Van Rattus spec, was het helaas niet moge- 
lijk om vast te stellen, welke resten van de 
bruine, welke van de zwarte rat waren. 

Onder de woelmuizen is de rosse woelmuis, 
Cletherionomys glareolus (Schreber), de meest 
algemeen voorkomende muis gebleken in de 
Henkeput. Het feit, dat wij deze soort zo veel- 
vuldig (52) aantroffen (nog vaker dan de bos- 
muis), stelt Husson in het gelijk, waar hij cri- 
tiek uitoefent op de mening, dat de rosse woel- 
muis slechts weinig in Limburg voorkomt. De- 
ze mening was gegrond op het feit, dat sche- 
delresten van deze soort zelden in braakballen 
van de kerkuil worden aangetroffen. 

Van de woelrat Arvicola terrestris (L.) 
worden in Nederland twee vormen onderschei- 
den. •Van den Brink (1943) noemt, evenals 
IJsseling en Scheygrond (1950) twee onder- 
soorten: Arvicola terrestris terrestris (L.) en 
Arvicola terrestris sherman Shaw, waarvan de 
eerste het westen en noorden van Nederland, 
de tweede het zuiden zou bewonen" (cit. A. 
v. Wijngaarden, biologie en bestrijding van de 
woelrat (Arvicola terrestris terrestris (L.) in 
Nederland). Ik schaar mij graag achter laatst- 
genoemde auteur, die de woelrat in Zuid-Lim- 
burg (molmuis) Arvicola terrestris sherman 
Shaw noemt. Van deze soort werden 15 exem- 
plaren gevonden. 

IJsseling en Scheygrond (p. 259) 
suggereren, dat de aardmuis, Microtus agres- 
tis (Pallas), misschien veelvuldiger voorkomt 
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Fig. 6.    Afmetingen der afgegraven vakken. De vakken 
BR, DR en ER zijn in werkelijkheid achter resp. de 

vakken B, D en E gelegen. 

dan men wel eens denkt. Een aanwijzing voor 
de juistheid van deze veronderstelling vinden 
we in het grote aantal opgegraven schedel- 
resten o.a. 36 linker onderkaken, van deze 
soort. 

Met 24 exemplaren is de veldmuis, Micro- 
tus arvalis (L.), in onze lijst niet naar vermo- 
gen vertegenwoordigd, aangezien deze soort 
als één der talrijkste muizensoorten wordt aan- 
geduid (IJsseling en Scheygrond, p. 260). Het 
feit, dat de Henkeput niet in het terrein ligt, 
dat de veldmuis bij voorkeur bewoont (akkers, 
weiden, hooiland), moet hiervan wellicht als 
oorzaak gezien worden. 

Uit braakbalanalyses blijkt, dat de onder- 
grondse woelmuis, Pitymys subtervaneus (De 
Selys Longchamps) niet zeldzaam is (zie Hus- 
son). In dat licht bezien is het aantal van drie 
niet veel. De Henkeput ligt echter niet in het 
natuurlijke woongebied van deze soort, dat uit 
vochtig grasland, bouwland en tuingrond be- 
staat. 

Welke soorten Rodentia vond H u s s o n 
wel en wij niet? 
1. Cricetus cricetus (L.) • de hamster. Aan- 

gezien dit één van de zeldzaamste knaag- 
dieren is, is dit niet zo verwonderlijk. 

2. Apodemus flavicollis (Melchior) • de gro- 
te bosmuis. Ook deze soort is nog maar een 
enkele maal in Nederland aangetroffen. 

3. Mus musculus L. • de huismuis. Omdat 
dit dier het liefst binnenshuis leeft, lag het 
niet zo zeer voor de hand, dat wij deze 
soort aan zouden treffen. 

4. Sciurus vulgaris L. • de eekhoorn. Even- 
als andere typische niet-bodemdieren (vo- 
gels!)  ontbreekt deze soort in onze  lijst. 

Ook hier blijkt, dat vak A en vak B de meeste 
dieren opleverden en dat de diepere lagen 
van vak D en vak E vrijwel niets bevatten. 
Verder kunnen we, evenals bij de Insectivora, 
waarnemen, dat er een bepaald gebied lijkt 
te zijn, dat rijker is aan soorten en exemplaren 
van deze soorten Rodentia. 

Tenslotte zijn de gevonden soorten nog ver- 
deeld in typische bosdieren, typische weiland- 
dieren en indifferenten. 
Tot de typische bosdieren worden gerekend: 
Eliomys quercinus Linnaeus 
Muscardinus avellanarius (L.) 
Apodemus  sylvaticus   (L.) 
Clethrionomys glareolus (Schreber) 
Microtus agrestis (Pallas) 
Tot  de typische weilanddieren: 
Micromys minutus (Pallas) 
Microtus arvalis (L.) 
Als indifferenten blijven over: 
Arvicola terrestris (L.) 
Pitymys subterraneus (De Sel. Longch.) 
en alle Insectivora. 

Bosdieren 
Aantal % 

143 60 

Indifferenten 
Aantal % 

67 30 

Weilanddieren 
Aantal % 

25 10 

Tot. aant. indiv. 
Aantal °/° 

235 100 

In de getallen weerspiegelt zich het land- 
schap rondom de Henkeput, dat uit bos met 
op enige afstand een weiland bestaat. 

Gebleken is, dat er een bepaalde laag be- 
staat, die rijker schijnt te zijn aan soorten en 
individuen dan de rest van het vulsel in de 
put. Dit gold zowel voor de Insectivora als 
voor de Rodentia. 
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Als de puinkegel ongestoord is (wat volgens 
Prof. Dr. H. T. Waterbolk (Groningen) het 
geval is), dan kan het betekenen, dat deze rij- 
ke laag stamt uit een tijd met een rijkere fauna 
wat betreft Insectivova en Rodentia. 

Bespreking van de gevonden grotere 
Carnivora en Herbivora 

In tegenstelling tot groep A kan van groep 
B geen totaal aantal van de verschillende ge- 
vonden soorten opgegeven worden. In groep 
A geschiedde de determinatie immers aan de 
hand van boven- en onderkaken, terwijl in 
groep B ook andere skeletdelen in aanmer- 
king kwamen. 

Uit de gegevens blijkt dat Bos taurus do- 
mesticus L. (koe) in bijna alle onderzochte la- 
gen voorkomt. Het zijn veelal skeletresten van 
jonge dieren, hetgeen is af te leiden uit de nog 
niet tot stand gekomen verbening van de epi- 
physaire schijven. Ook uit de mate van afslij- 
ting der molaren komt dit naar voren. 

De dieren kunnen op twee manieren in de 
put geraakt zijn, öf zelfstandig, dus door af- 
dwalen van de op het plateau gelegen weide- 
gronden, öf door mensenhand, b.v. door het 
bezitten van besmettelijke ziektes, als miltvuur 
e.d. De boeren zouden de dieren er levend 
ingegooid moeten hebben, daar de resten over 
de gehele put verspreid liggen, en niet zoals 
te verwachten is bij het inwerpen van kada- 
vers, recht onder de toegangsschacht. De mo- 
gelijkheid dat de put voor afval van slachtin- 
gen werd gebruikt is door het bovengenoemde 
ook voor vele gevallen uitgesloten. Een derde 
mogelijkheid zou het verspreid liggen van de 
botten kunnen verklaren, n.1. door te veronder- 
stellen dat er juist op het moment van het in 
de put werpen van een kadaver of een ziek 
dier zich in de put b.v. een uitgehongerde 
hond zou bevinden. Deze laatste heeft zich 
dan stellig te goed gedaan aan het kadaver, 
met als uiteindelijk resultaat een verspreid 
liggen van de resten. De kans dat bovenstaand 
geval zich heeft voorgedaan moet echter zeer 
klein geacht worden. 

Verspreid door het vulsel van de put werd 
een klein aantal beenderen aangetroffen dat 
waarschijnlijk aan het schaap (c/. Ovis aries L.) 

heeft toebehoord. Daarnaast kwamen ook ske- 
letresten van de geit (Capra hircus L.) voor, 
waaronder boven- en onderkaken van mini- 
maal 2 exemplaren. Ook hier moet de aanwe- 
zigheid verklaard worden uit het zelfstandig 
in de put raken of erin gegooid worden, hetzij 
als kadaver of als ziek dier. 

Tenminste 1 exemplaar van Capraeolus 
capraeolus (L.) (ree) is hoogst waarschijnlijk, 
in de put gestort. Het is mogelijk dat de ree 
werd opgejaagd. 

Van het varken («Sus scvofa domesticus L.) 
of het wilde varken (Sus scrofa L.) werden 
o.a. hoektanden en een schedel gevonden. On- 
derscheid tussen de twee soorten was aan de 
hand van het materiaal niet te maken. De res- 
ten lagen ook min of meer verspreid. De die- 
ren (minimaal 3) zijn waarschijnlijk zelfstan- 
dig in de put geraakt. 

Voor het paard (Equus caballus L.) gelden 
eigenlijk dezelfde argumenten voor het in de 
put geraken als bij Bos taurus L. Het aantal 
resten was echter beduidend minder. 

Bij het verzamelen van het materiaal bleek 
al dadelijk dat de Canidae in opmerkelijke 
hoeveelheden in de put zijn gestort. De resten, 
en wel voornamelijk de tanden, zijn waar- 
schijnlijk voor het overgrote deel afkomstig 
van Canis familiaris L. (hond). Cam's lupus L. 
(wolf) immers is na ± 1845 niet meer in Ne- 
derland gesignaleerd, en de afmetingen van 
voornamelijk de molaren zijn in vele gevallen 
te groot voor Vulpes vulpes L. (vos). 

Het aantal gevonden exemplaren kan ge- 
schat worden op minimaal 20-25. Van Vulpes 
vulpes werd 1  complete schedel aangetroffen. 

Vele van de in de put gevallen hondachtigen 
moeten nog in leven zijn geweest, daar de 
overgrote meerderheid in vak A aangetroffen 
werd. Slechts enkele werden gedood door de 
val of zijn er als kadaver ingegooid. De kras- 
sen in de wand (fig. 5) zouden door de nog 
levende dieren gemaakt kunnen zijn. 

De aanwezigheid van een aantal honden 
in de put kan verklaard worden door aan te 
nemen dat de dieren b.v. bij de jacht achter 
hazen, konijnen of ander wild de put op het 
laatste ogenblik niet meer konden ontwijken. 
De hond is in snelle ren slecht wendbaar, ter- 
wijl van hazen en konijnen het z.g.n. haken 
slaan zeer goed bekend is. 
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De regelmatig voorkomende soorten uit de 
groep der Mustelidae ontbreken in de put 
evenmin. Mustela putorius L. (bunzing), te- 
genwoordig één der meest algemene kleine 
roofdieren (naast Mustela nivalis L., de wezel) 
komt ook in de put het meest voor. Martes 
foina (Erxleben), de zeldzame steenmarter, is 
met 1 exemplaar vertegenwoordigd, terwijl 
Mustela nivalis L. geheel ontbreekt. De laatst- 
genoemde kan zich wellicht nog op de steile 
wand der trechter afzetten en zodoende uit de 
put blijven. 

Van de hermelijn (Mustela erminea L.) wer- 
den waarschijnlijk drie bekkenhelften gevon- 
den in vak A en in de puinkegel. 

Met zekerheid kon worden vastgesteld dat 
er zich meerdere resten van Meles meles (L.) 
(das) tussen het materiaal bevonden. Dit dier 
zal waarschijnlijk bij zijn nachtelijke voedsel- 
tochten in de put geraakt zijn. De val is voor 
de meeste exemplaren dodelijk geweest, het- 
geen uit de vindplaats is af te leiden. 

Het is waarschijnlijk dat ook een kat (Felis 
catus L.) in de put is terecht gekomen. 
Naast al deze dierlijke resten werden ook res- 
ten van 2 mensen gevonden tussen het mate- 
riaal. Voor een meer gedetaileerde beschrij- 
ving van deze overblijfselen wordt verwezen 
naar de appendix van dit artikel. 

Mollusca 

Van deze diersoort werden door het gehele 
vulsel van de put exemplaren aangetroffen 
van soorten die ook in de omgeving van de 
Henkeput verwacht konden worden. Het tal- 
rijkst waren Helix pomatia (L.) en Cepaea 
nemoralis (L.). Verder werden aangetroffen: 
Cepaea hortensis (Müll.), Monacha incarnata 
(Miill.), Helicodonta obvoluta (Müll.), Clau- 
silia laminata (Mont.), Helicigona lapicida 
(L.), Goniodiscus rotundatus (Müll.), Hyali- 
nia nitidula (Drap.) en Oxychillus cellavius 
(Müll.). 

Tenslotte moet er nog een enkele opmer- 
king gemaakt worden over het resultaat van 
het onderzoek. De gevonden aantallen van de 
dieren geven slechts een globale indruk van 
wat er in de put aanwezig is. Het is immers 
maar een zeer klein gedeelte van de inhoud 
dat onderzocht is. 

Conclusie 

In verband met de nog steeds aanwezige 
overvloedige hoeveelheid dierlijke resten in 
de Henkeput, verdient het aanbeveling deze 
put en de nabije omgeving af te sluiten voor 
elke vorm van recreatie, om hierdoor de mo- 
gelijkheid tot verder onderzoek van deze in 
alle opzichten interessante put mogelijk te 
maken. Verder is het aan te bevelen de put 
met fijn mazig gaas af te zetten, om zodoende 
het aantal dieren dat erin valt en een ellendige 
dood sterft, zo veel mogelijk te beperken. 

Summary 

A review is given of the work published on 
the Henkeput (a vertical cave near Maastricht, 
containing the remains of many years of na- 
tural life). 

The origin, such as flintstone quarry, na- 
tural organ-pipe or organ-pipe dug out as 
burial place for animals or humans, has been 
investigated. It appeared impossible to deter- 
mine the way in which the cave has been for- 
med since very much materials, found in the 
cave, have been lost during the years. Moreover, 
possibilities suggested above all meet with one 
difficulty or another. 

The faunistic data collected have been com- 
pared with Husson's 1957 species list for 
Southern Limburg. From the comparison it 
turns out that but for a few understandable 
exceptions all possible Insectivora, Rodentia, 
Carnivora and Herbivora occur in the cave. 
Remarkable was the large number of domes- 
tic animals such as dogs, horses and cattle. 
Some of these, just like the other animals, will 
have dropped into the cave accidentally, but 
it is quite possible, that some have been 
thrown in diseased or dead. 

It also appeared from the faunistic data that 
the proportions of forest-, prairie- and indif- 
ferent animals have not changed appreciably 
during the years. 
Unfortunately, the material collected by Du- 
bois has been lost. Therefore, his opinions 
about the abundant presence of human re- 
mains could not be tested. 

Animals, specifically living in trees, such 
as squirrels and birds have not been found 
in this cave. 
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APPENDIX I 

Schedelfragment  en  proximale  uiteinde van  rechter 
tibia  zonder   epiphyse 

Vindplaats:   de  Henkeput,  bij  Gronsveld  (Limburg) 

Mevr. Dr. A. J. van BORK-FELTKAMP 

Schedelkap. Het fragment bestaat uit matig 
dikke geel-bruine beenderen. Hier en daar lij- 
ken de breuken, die er de contour van vormen, 
tamelijk vers. Het os frontale is ongeveer 
dwars afgebroken, 8 cm. vóór het bregma. 
Links is het asterion aanwezig en breekt het es 
occipitale onder een torus occipitale af; rechts 
is het fragment afgebroken op een afstand van 
5 cm. van het lambdapunt, gemeten langs de 

lambdanaad. Van daar loopt de breuk tot de 
rechter sutura squamosa. Het os temporale 
ontbreekt aan weerskanten. De sutura cornoide 
is duidelijk zichtbaar. De pijlnaad is nagenoeg 
geheel verbeend en als zodanig nog aanwezig 
over korte afstand van beide uiteinden. De 
lamina compacta is hier en daar geschonden, 
vooral lateraal. Voor zover de norma facialis 
zich laat beschrijven, valt er aan op te merken 
dat de bovenomtrek nauwelijks toegespitst is; 
kantelt men het object meer voorover, dan 
wordt deze eigenaardigheid veel duidelijker 
door een kamvormige verheffing ter plaatse 
van de sutura sagittalis. 
Norma verticalis. De omtrek is die van een 
dolichocephale schedel; de hoofdvorm is aan 
te duiden als ellipsoid. 
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Norma occipitalis. De bovencontour is toege- 
spitst (lophocephalie). 
De torus occipitalis, die reeds vermelding 
vond, is behoorlijk ontwikkeld en boven het 
laterale uiteinde ervan bevindt zich een rest 
van een sutura mendosa, die zich in het sate- 
rion verenigt met de lambdanaad. 
Norma lateralis. Aan wat er van het os fron- 
tale rest, is een kromming nauwelijks waar- 
neembaar. Gelijk zo vaak is er onmiddellijk 
achter het bregma een inzinking; indien deze 
eigenaardigheid  in   dit  geval  het  gevolg  zou 

zijn van een snoerende band, dan moet deze 
vrij breed geweest zijn. Verderop is de kruin 
duidelijk, mede door de sagittale kam. Het 
beloop van daar tot het lambdapunt is ge- 
kromd en de omtrek vervolgt zich vloeiend; 
een chignon is er dus niet. Evenals het verticale 
aspect wijst de norma lateralis op dolichoce- 
phalis. Deze samen met de lophocephalie zou, 
indien de ouderdom van het object daartoe 
mede aanleiding geeft, een aanduiding kunnen 
geven in de richting van affiniteit tot het Té- 
vièc-Type, doch meer dan dit kan men, we- 

gens het fragmentarische van de toestand, 
niet zeggen. 
De norma interna vertoont weinig bijzonder- 
heden. Hier is van naden niet anders waar te 
nemen dan een rest van de sutura sagittalis on- 
geveer ter plaatse waar van buiten de kam 
het sterkst ontwikkeld is. 
Rechts daarvan bevindt zich één diepe kuil 
van Pacchioni. Over het occipitale sinusbeloop 
laat zich weinig zeggen. 
De lengte van de sutura sagittale bedraagt 
13.2 cm, de koorde 11.7 cm; index 88.64. Af- 
stand lambdapunt tot linker asterion 10 cm, 
koorde 9.2 cm. Een omtrektekening langs de 
sagittaalnaad, een van het dwarse profiel en 
een van het bovenaanzicht zijn hierbij gevoegd. 
Deze schedelkap behoorde aan een individu 
van gevorderde leeftijd en gespierde bouw. 
Het tibia fragment is wat donkerder van kleur 
dan de schedelkap; de omtrek van het schacht- 
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gedeelte, voor zover aanwezig, bedraagt 8.7 cm. 
Het behoorde naar de omvang en grootte te 
beoordelen tot een volgroeid mens en naar het 
niet verbeend zijn van de epiphysair schijf tot 
een nog jong individu. De beide beenstukken 
zijn stellig niet van hetzelfde individu afkom- 
stig. 

APPENDIX II 

Schedelresten van vleermuizen, aangetroffen 
in   de  Henkeput  bij   Gronsveld 

door 

Dr. A. M. HUSSON 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Leiden) 

Bij de opgravingen in de Henkeput, ver- 
richt door mevrouw H. Schroevers- 
Kommandeur en de heer S. de Jager, 
werden een aantal schedelresten van vleermui- 
zen aangetroffen, die mij ter determinatie wer- 
den toegezonden. 

Alle schedelresten zijn fragmentarisch, 
waardoor het niet mogelijk was bij het deter- 
mineren gebruik te maken van de kenmerken 
die in de literatuur te vinden zijn. Het was 
daarom nodig om van de in Nederland waar- 
genomen vleermuissoorten die schedelmaten 
en kenmerken met elkaar te vergelijken welke 
bruikbaar zijn om de schedelresten uit de Hen- 
keput te determineren. Enkele schedelresten, 
ongetwijfeld afkomstig van een Myotis-soort, 
zijn zo fragmentarisch, dat het niet mogelijk 
was tot een zekere determinatie te komen; zij 
stemmen nog het beste overeen met Myotis 
nattereri (Kuhl). 

Aangetroffen werden: 
1. Rhinolophus hipposideros (Bechstein): 

fragment bovenkaak in vak BR V. 
2. Plecotus auritus (L.): 

fragment bovenkaak in vak BR V. 
3. Myotis myotis (Borkhausen): 

fragment linkeionderkaak in vak BR V. 
4. Myotis cf. nattereri (Kuhl): 

fragment linkeronderkaak in vak BR V; 
2 rechter en 2 linkeronderkaken in vak 
BR III. 

5.   Myotis bechsteinii (Kuhl): 
fragment bovenkaak in vak CR III; 
fragment bovenkaak in vak BR I; 
linkeronderkaak in vak D III; 
linkeronderkaak in vak CR II; 
2 rechter onderkaken en  1  linker on- 
derkaak in vak BR V; 
2 stukken van een rostrum in vak BR III; 
3 rechter onderkaken en 5 linker onder- 
kaken in vak BR III. 

Het verrassende van dit onderzoek is de 
vonds van de resten van naar het zich laat aan- 
zien niet minder dan 11 exemplaren van de 
langoorvleermuis (Myotis bechsteinii). Deze 
soort wordt momenteel uiterst zelden overwin- 
terend in de Zuidlimburgse mergelgroeven aan- 
getroffen. Bovendien is het bekend dat zij hier- 
bij een duidelijke preferentie vertoont voor 
relatief warme, tochtvrije plaatsen. Opmerke- 
lijk is echter dat de klimatologische omstan- 
digheden in de Henkeput van die aard zijn 
dat hij als een uitgesproken koude groeve 
moet worden beschouwd. In de laatste jaren 
wordt hier in het voorjaar en in het najaar wel- 
eens een slapende kleine hoefijzerneus (Rhi- 
nolophus hipposideros) aangetroffen; éénmaal 
bovendien een vale vleermuis (Myotis myotis). 
Als overwinteringsplaats wordt de groeve ge- 
bruikt door een of meer grootoorvleermuizen 
(Plecotus auritus). 
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