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SUMMARY
the author describes the find of a Camptonectes (Boreionectes) cinctus) (Sow.)
with a diameter of 23 cm. from the Hauterivien-sandstone at Losser, in the eastern Netherlands near the German frontier.
Het is alweer zes jaar geleden dat ik in Grondboor en Hamer voor het laatst over
de Staringgroeve te Losser heb bericht. Aanvankelijk heeft het in de bedoeling
gelegen, deze groeve als geologisch natuurmonument gedurende de weekends
vrij voor het publiek toegankelijk te stellen. De groeve is echter niet voor uitbreiding vatbaar, aangezien deze gesitueerd is in een klein plantsoen temidden van
een woonwijk. Daarom hadden we er borden geplaatst met het vriendelijk verzoek de zijwanden van de groeve niet te ondergraven. Desondanks werden door
liefhebbers' de wanden dermate uitgehold, dat groot gevaar voor instorting dreigde. Door middel van een zware palissadering met daarachter geworpen zand gelukte het het gat te stoppen, maar daarmede was tevens een belangrijk deel van
het mooie profiel voorgoed aan het oog onttrokken. Het gemeentebestuur van
Losser zag zich dan ook helaas genoodzaakt de groeve permanent gesloten te
houden en alleen open te stellen voor speciale groepen, die na een voorafgaande
inleiding en bezichtiging van vitrines in het gemeentehuis, onder leiding en toezicht de groeve konden bezoeken. Hiervan is dan ook op prettige wijze in de loop
van de jaren een enthousiast gebruik gemaakt. O m slechts enkele voorbeelden
te noemen: Z o mochten we de commissaris der Koningin in de provincie Overijssel met zijn naaste medewerkers ontvangen. Voorts de Heer en Mevrouw Prof.
Dr. Gripp uit Lübeck, de direkteur van de Rijksgeologische Dienst en een grote
groep van zijn medewerkers, diverse afdelingen van de N . G . V . , excursies van
studenten, Professoren uit Moskou, Kiev, Japan, Polen, Italië, Czechoslovakia,
U . S . A . , Spanje, Finland, D . D . R . , Zwitserland, Nieuw Zeeland, Zweden, directeuren van gemeentewerken, vereniging van gemeentesecretarissen, vertegenwoordigers van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Ook kwam er een afvaardiging van het Amt für Bodenforschung in Hannover, waar men zich ook naar ons
voorbeeld wilde gaan inzetten voor het behoud van geologisch merkwaardige
ontsluitingen.
Door een groep jongelui wordt de groeve in belangeloze moeizame 'trim' arbeid
steeds verder uitgediept om na te gaan in hoeverre op grotere diepte sprake is
van een fauna differentiatie of anders uitgedrukt van een andere ö k o l o g i e . Aanwijzingen daarvoor zijn waarschijnlijk aanwezig. Z o werden in de bovenste lagen
herhaaldelijk exemplaren van de ammoniet Valdedorsella cf. akuschaensis (Anth)
aangetroffen, die we nu, op 6 meter diepte slechts hoogst zelden nog vinden. De
gevonden fossielen worden afgestaan aan de gemeente Losser.
Gedeeltelijk zijn ze geëxposeerd in de vitrines die zich bevinden in de hal van
het gemeentehuis. De overige zullen na wetenschappelijke bewerking geplaatst
worden in ladenkasten van de archiefruimte van de gemeente en in de toekomst
beschikbaar blijven ter raadpleging door de wetenschap. Ook bevindt zich in de
bibliotheek van het gemeentehuis de literatuur verband houdende met de Losserse zandsteen.
Een verdere uitbreiding aan het terrein waarin dit natuurmonument gelegen is
kon kort geleden nog verkregen worden door de grote welwillendheid van het
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schoolbestuur van de school de Basis' aan de Hogeweg en van het gemeente
bestuur van Losser. Op een strook grond toegezegd aan het schoolbestuur bevond zich een zeven meter diepe waterput uitgehakt in de Losserse zandsteen.
In onderling overleg is deze grond met de waterput nu toegevoegd aan het Staringplantsoen.
Op dit terrein bevond zich vorig jaar nog de woning van de familie van Huizen.
Toen deze woning werd afgebroken konden we deze bijzondere waterput gelukkig voor sloping behoeden. Vroeger betrok men hier heerlijk water uit, maar als
gevolg van de grote wateronttrekking aan de bodem door een naburige zuivelfabriek, kwamen putten in de wijde omgeving droog te liggen waardoor de bewoners op het waterleidingnet moesten worden aangesloten. Deze historische put
kan nu in het vervolg ook aan bezoekers van het Staringmonument worden getoond.
k

C A M P T O N E C T E S C I N C T U S (Sow)
In de maand december 1975 waren we weer werkzaam in de Staringgroeve. Op
een diepte van 5% meter waarop we ons toen bevonden, is het gesteente zo hard
dat een pneumatisch aangedreven beitel er aan te pas moet komen om de zandsteen er uit te breken. Is dan een nieuwe uitdiepingssleuf gereed, dan is men in
staat het houweel in gesteentespleten te drijven en er dan met handkracht een
groot stuk steen uit te wrikken. Dit gelukte aan mijn assistent Leo Jonkman en
daarop werd een enorm grote schelpafdruk zichtbaar toebehorende aan de kamschelp Camptonectes cinctus (Sow) in de oudere literatuur onder de naam Pecten
crassistesta (Sow) bekend.
Helaas was deze in één groot stuk, en vijf kleinere stukken, door het splijten van
het gesteente gebroken, die later echter nauwkeurig aaneengekit konden worden.
Daar het prachtexemplaar voor permanente expositie in het gemeentehuis bestemd was, werden nog drie kleine ontbrekende scherfjes met gips in een enigszins
lichtere kleur nagebootst. Ter plaatse waar de afdruk gevonden werd is een
ijzerconcentratie zodat de afdruk roestbruin getint is. Ter verduidelijking van het
navolgende is het goed, afb. 1 naar een tekening in D ' O R B I G N Y (Lit. 8) eens te

Afb. 1. Pecten crassitesta (Sow.)
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vergelijken met de foto van afb. 2. Onder hoogte wordt verstaan de loodlijn die
het slotmidden met de onderste schelprand verbindt. De lengte van de schelpklep
wordt gemeten als de grootste afstand tussen de linker en de rechter schelprand.
De hoogte op afb. 1 bedraagt hier 86% van de lengte zijnde 170 mm. 'la valve
supérieure plus b o m b é e que 1' autre' merkt D ' O R B I G N Y o.a. nog op.
Wanneer U hiernaast de foto van afb. 2 vergelijkt dan zal het U opvallen dat een
belangrijk gedeelte van de lengte ontbreekt. De hoogte van onze afdruk is 23 cm.
Afb. 2. Camptonectes cinctus (Sow.). Vindplaats Losser
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de lengte slechts 18 cm. Omgerekend naar het ideaal beeld van D ' O R B I G N Y had de
lengte dus bijna 27 cm. moeten bedragen. Er is dus een belangrijk deel niet
afgedrukt waardoor de schelp inplaats van een rond voorkomen nu een langgerekt uiterlijk vertoont.
Alvorens nu nader het fossiel te beschrijven, zullen we eerst enige waarnemingen
met betrekking tot een tegenwoordig levend verwant dier vermelden, zoals w.
j . R E E S (Lit. 9) dit beschrijft.
Pecten of kamschelp is de naam voor een tweekleppig weekdier waarvan er tegenwoordig nog ongeveer 300 soorten leven in warme en gematigde zeeën over de
gehele wereld. Ze komen onderling overeen door een gemeenschappelijk patroon,
een meestal ronde omtrek met ribben uitstralend als een romeinse kam,
waarom P L I N I U S hen dan ook Pecten heeft genoemd. De Pectens zijn als herkenbaar geslacht reeds 150 millioen jaar aanwezig. Sommige geologen gaan hierin
nog verder en denken zich een afstamming van Aviculopecten waarvan de overblijfselen voorkomen in rotsen met een ouderdom van 300 millioen jaar. Bepalen
we ons nu tot de thans nog levende grote kamschelp, de Pecten maximus (afb. 3).

Afb. 3. Pecten maximus (Linne)

Deze grote kamschelp is het eerst door L I N N A E U S beschreven als Ostrea maxima.
In die dagen werden nog veel tweekleppige schelpen tot de oesters gerekend. In
1776 zag echter de Deen, O T T O M U L L E R de noodzaak er van in de kamschelpen
van de oesters te onderscheiden zodat ze sindsdien de naam Pecten maximus
draagt. De mooie vorm van de Pectens heeft de mensheid altijd aangesproken
en vele malen is dit motief in de kunst en in de handel (Shell) gebezigd. Ze wordt
ook wel St. Jacobsschelp genoemd, omdat deze schelp het symbool was van de
pelgrims naar het graf van de heilige Jacobus te Compostela in Noord Spanje. Het
is een vrij hoog ontwikkeld dier dat zich door het krachtig openen en sluiten van
de schelpkleppen vrij door het water kan bewegen.
In de mantelrand, tussen de wuivende tentakels, die zuurstof en voedseldeeltjes
tot zich halen, bevinden zich wel honderd ogen als schitterende diamantjes en
elk voorzien van een lens, een netvlies en een gezichtszenuw. Hierdoor is het
dier in staat de nadering van haar voornaamste vijand, de zeester, waar te nemen
en te trachten door te vluchten aan het gevaar te ontkomen. In rust op de bodem
der zee, ligt de kamschelp met de platte kant naar boven. Bijgevolg is de opening
van de schelp duidelijk van de bodem verheven en daardoor in het bereik is van
het zuiverste water voor voedsel en zuurstofopname.
De meeste kamschelpen bezitten concentrische ringen op de schelp en door het
aantal van deze te tellen, is het mogelijk bij benadering hun juiste leeftijd te bepalen. Hierbij dient men echter rekening te houden met het feit dat gedurende
de periode voorafgaand aan hun sexuele rijpheid (ongeveer 2 a 3 jaar) geen ringen
worden gevormd. In de Ierse zee is waargenomen dat het kuitschieten verloopt
van januari tot augustus en wel in het bijzinder bij volle maan met een maximum
in maart. Tijdens die periode groeit de schelp niet en ontstaat een ring.
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Klaplopers zijn dikwijls een plaag in het leven van de grote kamschelp, want de
platte bovenklep biedt een begerenswaardige ankerplaats voor sessiele dieren
zoals hydrozoen, eendenmossels, sponsen en serpulide wormen, bryozoen, wier.
Het gewicht van deze belemmert het zwemmen en kan zo groot zijn dat de kamschelp voorgoed aan de bodem gekluisterd is.
Onze kamschelpafdruk werd aangetroffen met de bolle kant naar boven, dus niet
in levenshouding zoals uit het voorgaande wel duidelijk is. Nu dienen we ons
goed te realiseren dat alle schelpen en zelfs belemniten in Losserse zandsteen
totaal opgelost zijn, zodat vve alleen afdrukken en holle ruimten vinden. Dit was
ook hier het geval. 'Alle bfoote indrukken of kernen', zoals S T A R I N G het uitdrukt.

Afb. 4. Steenkern van
Camptonectus cinctus (Sow.),
Losser

Daar, zoals gezegd de schelp zelf opgelost is, komt een uit zandsteen bestaande
schelpkern los te liggen. Deze troffen we in zijn geheel en ongebroken aan. De
schelpkern kon in haar geheel geborgen worden. Ze was in overeenstemming
met de incomplete schelpafdruk langgerekt discusvormig. De hoogte bedraagt 21
cm. en de lengte 19 cm. Omgerekend had de lengte dus meer dan 24 cm. moeten
bedragen. De maximale dikte van de kern is 7 cm. aan de randen verminderend
tot 2 mm. De tegenover elkaar liggende convexe delen van de steenkern hebben
een dikte van resp. 4 en 3 cm. De 4 cm. dikke zijde past precies in de schelpafdruk
zodat men wel besluiten mag dat de bolle klep van de schelp een dikte van 1 cm.
moet hebben bezeten naar de randen verdunnend tot 2 mm. Daardoor ontstaat
een reconstructie geheel identiek met afb. 1 ontleend aan PI 430 no. 3 van
Palaontologie Francaise. Bezien we de schelpafdruk zelf nog eens nader. De
grootste welving bedraagt 5 cm. Bij het slot, het scharnierend gedeelte van de
beide kleppen bevinden zich de twee z.g. oren, twee terzijde van de top gelegen
schelpstukken. Het linkeroor vertoont 30 groeiringen, de afdruk van het
rechteroor is niet bewaard gebleven. De schelpafdruk zelf vertoont 60 groeiringen
zodat het dier minstens 60 jaar oud moet zijn geweest.
Pecten crassistesta is reeds meer dan honderd jaren bekend als een gidfossiel voor
het Hauterivien en het Valanginien. Wat de laatste formatie betreft heb ik een
exemplaar gevonden in Suddendorf met een doorsnede van 13 cm. welke in Natura Docet te Denekamp is tentoongesteld. Daar liggen ook enige exemplaren uit
Gildehaus (Hauterivien). Staring (Lit. 11) noemt ze van Gildehaus, Losser en
Bentheim. Dit laatste is enigszins verwonderlijk en gaat waarschijnlijk terug op
een bericht van F. Roemer waarbij er een in een putboring bij de apotheek in
Bentheim gevonden zou zijn. Vondsten te Bentheim zijn mij overigens niet bekend. Een andere moeilijkheid leverde een bericht op uit (Lit. 5). Op blz. 12 is
sprake van verbroken schelpstukken van Pecten crassistesta. Dit komt dus wel
overeen met onze waarnemingen van kapotte onvolledige exemplaren.
74

Maar dan heet het verder: Dikke brokken van de schelp vindt men in menigte
en daarbij velen welke door serpula's doorboord zijn. Pecten crassistesta van
Losser en Gildehaus, menigvuldig voorkomend en in verschillende grootte van
zes Ned. Duimen tot die van zeventien duim. De tegenwoordige duim komt overeen met 2,5 cm. dus omgerekend komt men dan wel op de wel uitzonderlijk
grote maten van resp. 15 tot 42,5 cm. Het was dus zaak te weten te komen wat
men in 1853 onder een Ned. duim verstond. Het kadaster te Zwolle kon mij hier
geen antwoord op geven maar de Heer R O D I N G directeur van het Natuurmuseum
te Enschede bracht uitkomst. In die dagen paste, naar hij zeide, men zich aan
het nieuwe stelsel van maten aan, maar behield voorshands nog de oude namen.
Een el was toen een Meter en een duim een cm.
Ten slotte willen we nog even V O G E L (Lit. 12) citeren die elf exemplaren onderzocht heeft waar van het grootste brokstuk 20 cm. was.
KEMPERit. 6) sprekende over het voorkomen van dit fossiel te Gildehaus zegt:
deze vormen bereiken een doorsnede van tot wel 15 cm. Dat we hier dus wel met
een belangrijke 'record verbetering' in Losser te maken hebben zal U na het voorafgaande wel duidelijk zijn.
Wat hierboven van door serpula's doorboorde schelpen vermeld staat is niet juist.
Wanneer zich op mijn hand een grote wrat bevindt en ik druk mijn hand in natte
klei af, dan zult U mijn hand daarin afgetekend zien met een gaatje. Z o is het ook
met de afdruk van een schelp die met kokervormen is bezet. U ziet de afdruk
met daarin holle gangen (afb. 3) hetgeen de indruk van aanvreting geeft wat in
werkelijkheid niet het geval is. Reeds S T A R I N G noemt deze begroeiing van wormen
met Serpula antiquata Sow. Ook onze schelpafdruk had een begroeiing van twee
serpula's. De bovenste is 5,5 cm. lang met een dikte van 1 tot / cm. De onderste
buis heeft twee gangen naast elkaar liggende is 4 cm. lang en de gangen zijn % cm.
breed. Of we hier met Serpula antiquata te maken hebben is onzeker. Wel is dit
het geval met de serpula-afdrukken op afbeelding 5 een brokstuk eveneens uit
de Staringgroeve te Losser afkomstig.
l
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Afb. 5. Serpula antiquata, Losser
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thans Parsimonia antiquata (Sowerby 1829) luidt.
De weinige fossiele vertegenwoordigers van de stam 'Vermes' behoren bijna uitsluitend tot de klasse der Polychaeta. Zeer talrijk zijn de Serpulidae een familie
van de orde Polychaeta sedentaria. De Serpulidae bouwen permanente kokers
uit Calciet. Serpuliden gaan bij afwezigheid van hun blijvende kokers ten gronde.
Ze bouwen maar eenmaal in hun leven deze koker. Ze zijn steeds onvertakt.
Vreemde bestanddelen worden bij de bouw niet gebruikt, R E G E N H A R D T (Lit. 10)
heeft hen aan een revisie onderworpen zodat de naam Serpula antiquata Sow.
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Staringgroeve Losser, voorjaar 1976

