
Ter herinnering 

Op 3 mei 1980 des avonds om kwart over zeven overleed in de ouderdom van 70 
jaar aan een hartinfarkt, Wilhelmine Hendrika Maiwald, echtgenote van Willem 
Frederik Anderson. 
Van het allereerste begin was zij betrokken bij de oprichting van de Nederlandse 
Geologische Vereniging na een logeerpartij van P. van der Lijn in 1946 te haren 
huize in Wierden. 
Na de oprichtingsvergadering in Arnhem, werd van der Lijn een geregelde gast in 
het kleine huisje te Wierden en daarna in Oldenzaal. Ze stond haar man met het 
vele verenigingswerk altijd in alles trouw ter zijde. Ook bij de voorbereiding van de 
zeven excursies naar de oorsprongsgebieden van het grind was ze nauw betrokken 
en nam er ook zelf aan deel. 
Ze heeft zich in haar moeilijk door ziekten versomberd leven veel moeten ontzeg
gen en voor het verenigingswerk veel opofferingen getroost. Wij zijn daarvoor van 
harte dankbaar en houden haar in liefdevolle herinnering. 

De redactie. 
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Een 'levend fossiel' in de Zuid-Chinesche Zee 
en de afdrukken van zijn voorouders in de 
Staringgroeve te Losser 

W . F . Anderson 

S U M M A R Y 
The author reports about the discovery in the South China Sea of a living fossil: 
the neoglyphea inopinata by JAQUES FOREST and MICHÈLE DE SAINT-LAURENT and 
about findings of the ancestors of this glyphea, the Glyphea Cretacea in the 
'Staringgroeve' at Losser. 

Op 17 juli 1908 bevindt zich de aan de Verenigde Staten van Amerika toebehorende 

74 



visserij stoomboot ' Albatross' voor oceanografische onderzoekingen in de Zuid-
Chinesche Zee. 
De positie waarop het vaartuig zich op dat tijdstip bevindt is 14°00' 10" Noord en 
120°17' 15" Oost 35 km zuidwest van de baai van Manila, derhalve westelijk 
voor de kust van de Philippijnen. 
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Neoglypbea inopinata gen. nov., sp. nov. S holotype x 2.3. 
De poot PI ontbreekt; de P3 en P4 zyn getekend naar de daarmede overeenkomstige linker aanhangsels, 
die alleen bewaard zijn gebleven. 

Onder de crustaceen of schaaldieren, door de bemanning van het vaartuig opgevist 
bevindt zich ook een onbekende kreeft, een mannelijk exemplaar, met een lengte 
van 10.5 cm en waaraan de beide Periopoden PI en verder de P3 en P4 van de rech
terzijde ontbreken. 

Belangrijkste lichaamsdelen van een Malacostraca (Decapoda)-kreeft: a. Schaar, b. Cephalothorax 
(met carapax)« kopborststuk (met rugpantser), c. Abdomen (achterlijf), d. Staart, e. Antennen, F. Perio
poden (poten). 
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De poten waaronder begrepen het grote voorste paar, waren blijkbaar verloren 
gegaan, door het gewicht van de in het sleepnet opgehoopte modder. Het exem
plaar werd opgehaald van een diepte van 102 vadem (187 m.) waar de bodem 
uit fijnzandige modder en schelpen bestond. 
Ter verduidelijking voor onze lezers volgt hier nog eenmaal een algemeen schema 
destijds gepubliceerd door de heer H.W. Oosterink in Grondboor en Hamer van 
febr. 1978 no. 1. 
Het dier bleef ongeïdentificeerd en werd opgenomen in de collecties van het 
Smithsonian Institution, waar het meer dan een halve eeuw onopgemerkt bleef. 
Maar in de zeventiger jaren trekt het de aandacht van de Franse onderzoekers 
H. Jaques Forest en Mme Michèle de Saint Laurent, die het dier bestuderen en van 
hun onderzoek op 21 juli 1975 verslag uitbrengen dat opgenomen is in de Comptes 
Rendus des séances de F Académie des Sciences (Lit. 2). Het dier kreeg, daar het 
gedurende een halve eeuw niet herkend was, de toepasselijke naam Neoglyphea 
inopinata (de onvermoede Glyphea). 
Ze komen tot het verrassende resultaat dat ze hier te doen hebben met een in 1908 
nog levend exemplaar van een décapode kreeft behorende tot de groep der 
Glyphéiden. 
De ook tot deze groep behorende kreeftresten van Glyphea Cretacea worden af 
en toe gevonden in de Staringgroeve te Losser. In de loop van 12 jaren werden daar 
meer dan 20 fragmenten van verzameld. 
Het genus Glyphaea is opgesteld door Meyer. De naam van het dier overeenko
mende met dat uit de Staringgroeve Glyphea Cretacea (Gegleufde uit het Krijt) 
werd in 1854 door Prof. F.McCoy aan een fossiele kreeft gegeven op grond van 
een stelsel van groeven en richels dat op het rugschild aanwezig is. Het door hem 
beschreven dier is zeer zeldzaam in het Upper greensand van Cambridge (ons 
Cenomaan). Er zijn nog andere vertegenwoordigers van het genus Glyphea bekend. 
Om een voorbeeld te noemen Glyphea Rostrata Philipps uit het Oxfordien Boven 
Jura Yorkshire Engeland. 

De acht voornaamste vondsten van fragmenten van afdrukken van Glyphea Cretacea uit de Staring
groeve van Losser, gedurende de jaren 1968-1980. De determinatie van de afdrukken van lichaamsdelen 
is van Dr. R. Förster-Bayerische Staatssammlung für Paleontologie und historische Geologie. 
(Afbeeldingen blz. 77 en 78) 

Afdruk linker Carapax-zijde en Periopoden. Glyphea cf. Cretacea. Steenkern van het Ab-
x0.6 Foto W.F. Anderson domen segment 1-4. x 1 Foto W.F. Anderson 
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Glyphea Cretacea. Afdruk rechter Carapax-zijde. Glyphea Cretacea. Afdruk linker Carapax-zijde 
x0.9 Foto W.F. Anderson + resten van poten, x 1 Foto W.F. Anderson 

Glyphea Cretacea. Afdruk ruggedeelte. Glyphea Cretacea. Afdruk linker Carapax-helft. 
x l Foto H . Wiggers x l Foto H . Wiggers 

Glyphea Cretacea. Afdruk rechter Carapax-zijde Carpus, Propodus en Dactylus v. Periopoden cf. 
en resten van poten, x 1 Foto W.F. Anderson Cretacea. x 1 Foto H . Wiggers 
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De Glypheiden verschenen het eerst in het Onder Trias, bloeiden gedurende 
de Jura, werden minder overvloedig in de Krijtperiode en verdwenen blijkbaar 
voor het einde van het Eoceen. In afzettingen na die tijd, zijn ze niet meer aange
troffen. Ergo - uitgestorven. 
Het exemplaar uit het Smithsonian Institute was dus wat men een levend fossiel' 
pleegt te noemen. De ontdekking veroorzaakte nauwelijks opwinding of aandacht 
van de dagbladen. Wel begrijpelijk daar het hier om een kleine kreeft met een 
lengte van ruim 10 cm ging. Hoe geheel anders was dit in het jaar 1939 toen de 
wereld in opwinding was door foto's in alle nieuwsbladen, vertonende een vis met 
een gewicht van 57 kg en anderhalve meter lang. De nu zo beroemde vis werd op 
22 dec. 1938 voor de eerste maal bij de Zuid-Afrikaanse kust gevangen en aan land 
gebracht. Dr. J.L.B. Smith herkende de vis als een lid, behorende tot een groep 
met een lange fossiele geschiedenis de Coelacanthen. Laatstelijk bekend uit af
zettingen in het Krijt van Engeland, Egypte en Brazilië. 
De Coelacanthen verschijnen voor het eerst in zoetwater- en marine afzettingen 
van het Boven Devoon. Andere vertegenwoordigers zijn gevonden in Perm, Car
boon, Trias, Jura. Na de Krijtperiode trof men ze niet meer fossiel aan en waren 
ze klaarblijkelijk uitgestorven. Dr. J.L.B. Smith gaf het in 1938 gevangen dier de 
naam van Latemeria Chalumnae. Er werden prijzen uitgeloofd om de vangst van 
meerdere exemplaren aan te moedigen. 
Intussen heeft men nu 20 exemplaren gevangen in de wateren van de Comoren (een 
aan Frankrijk behorende eilandengroep) in het noorden van de straat van Mozam
bique. Zeer fraaie exemplaren zijn te bezichtigen in het Anatomisch Instituut van 
de Faculté des Sciences in Parijs en het Staatsmuseum voor natuurkunde in Lud-
wigsburg. De ontdekking van deze vissen was daarom zo interessant, omdat men 
tot dan toe niet beter wist dan dat deze dieren, waarvan fossielen uit Kreta bekend 
waren, sedert 65 miljoen jaren waren uitgestorven. 

Neoglyphea inopinata <$ holotype 

Ook in ons tijdschrift werd de Coelacanthus door P. van de Lijn (Lit. 6) besproken 
en afgebeeld. De door hem genoemde feiten waren ontleend aan dagbladartikelen 
en zijn tegenwoordig door juistere gegevens achterhaald. 
Maar nu weer terug naar het levend fossiel uit de Zuid-Chinesche Zee van het jaar 
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1908. De belangrijke vondst van de beide Franse geleerden maakte een nader 
onderzoek naar het voorkomen van het dier dringend gewenst. De campagne 
Musorstom 18-28 maart 1976. 
Gedurende de zomer van 1975, stelde Alain Crosnier, directeur voor onderzoe
kingen, verbonden aan de dienst van wetenschappelijk en technisch onderzoek 
over de zee, de beide onderzoekers Forest en de Saint-Laurent op de hoogte, dat 
een klein océanografisch schip, de 'Vauban', toebehorende aan die organisatie, 
begin 1976 van Marseille naar Noumea (Nieuw Caledonië oostelijk van Australië) 
zou uitvaren. De kans bestond toestemming te verkrijgen, dat het vaartuig door
ging naar de Philippijnen en het voor korte tijd tot hun beschikking te stellen. De 
pogingen daartoe ondernomen liepen uit op een overeenkomst tussen het Rijks
museum van Natuurlijke Historie in Frankrijk en de O.R.S.T.O.M. betreffende 
een gemeenschappelijke expeditie gekoppeld aan het onderzoek naar Neoglyphea 
inopinata. 
De Vauban verliet Marseille op 17 januari 1976 en liep op 10 maart van dat zelfde 
jaar in Manila binnen en koos de 18e weer zee met aan boord onderzoekers van het 
museum, de O.R.S.T.O.M. en de universiteit van de Philippijnen. 
De vangstwerkzaamheden begonnen in de morgen van de 19e maart op een punt 
noordelijk van het eiland Lubang, waar ook het exemplaar uit 1908 was gevangen. 
Tijdens het begin van de namiddag, bij de vijfde trek werd een mannelijk exem
plaar van Neoglyphea gevangen op een diepte tussen 200 en 182 m. Deze eerste 
vangst werd bepalend voor het verdere verloop van de expeditie. Tot en met 23 
maart werden in totaal 9 stuks gevangen, te weten 7 mannelijke en 2 onrijpe exem
plaren. Het doel van de expeditie was bereikt, het verkrijgen van in goede staat 
verkerende exemplaren, in voldoend aantal voor een morphologische en anatomi
sche studie. 
Hartelijk dank ik Dr. R. Förster-München en Dr. Jaques Forest en Dr. Michèle 

Neoglyphea inopinata S 121 mm Philippijnen Campagne Musorstom 
Foto Muséum National d'Histoire Naturelle 
Laboratoire de Zoölogie (Arthropodes) 
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Neoglyphea inopinata $ x 1. 
Tekening Muséum National d'Histoire Naturelle 
Laboratoire de Zoölogie (Arthropodes) 

de Saint-Laurent voor de uiterst vriendelijke en onbekrompen wijze waarop zij mij 
met alle mogelijke gegevens van dienst zijn geweest. De heer C.J. van Staveren-
Losser voor de vervaardiging van het kaartje en de heer H . Wiggers-Assen voor 
het maken van foto's. 
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