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Afbeelding 1. 

Thoraxsegment van Burmeisterella sp. Riviergrind 

van Arcen, Limburg, Nederland. 

EERSTE VONDST VAN DE TRILOBIET 
BURMEISTERELLA UIT ARCEN, 
NEDERLANDS LIMBURG 
Ger C r e m e r s , een van de auteurs van dit a r t ike l , trof dit 

voorjaar de t r i lobiet Burmeisterella aan in het r iv ie r -

gr ind van A r c e n . De vondst is bi jzonder omdat deze 

t r i lobiet nog niet ee rder in Nede r l and is aangetroffen. 

In dit a r t i ke l maken we meld ing van deze eers te vondst 

en geven we een korte beschr i jving. 

Trilobieten in Nederland 
Neder land wordt niet sne l geassocieerd met de u i t s lu i 
tend P a l e o z o ï s c h e klasse der tr i lobieten omdat mariene 
sedimenten van een dergelijke leeftijd er niet dagzomen. 
Men moet het hier in de praktijk s tel len met vondsten 
in fluviatiele (door water getransporteerde) en glaciale 
(door ijs getransporteerde) zwerfstenen. Toch blijkt 
de kans op een interessante ontdekking hierdoor niet 
uitgesloten. Het is a lweer enkele jaren geleden dat deze 
groep in vergetelheid geraakte fossielen in Neder land 
hernieuwde aandacht kreeg. De noordelijke provincies 
staan a l vele jaren bekend om hun opmerkel i jke diver
siteit aan Cambro -S i lu r i s che tr i lobietvondsten maar de 
zuidelijke veel minder. Jagt (2001, 2002) beschreef een 
interessante verzamel ing Devonische en Carbonische 
tr i lobieten uit het r iviergrind van L imburg en later r icht
te van Viersen (2005) zich specifiek op een Vroeg- tot 
Midden-Devonische tri lobietenfauna uit het r iviergrind 
van het L imburgse Arcen . In dit zelfde grind deed Ger 
C r e m e r s onlangs zijn vondst van Burmeisterella (Afb. 1). 

Burmeisterella of Burmeisteria? 
Burmeisterella is een uitslui tend Vroeg-Devonische 
geslacht dat bekend is uit Engeland, Duits land, Frank
rijk, Luxemburg , en s inds kort ook uit Brazi l ië . In Belg ië 
zijn vroeger ook vondsten gerapporteerd, maar een 
herwaarder ing van het mater iaa l is noodzakelijk om 
te achterhalen welke exemplaren daadwerkeli jk tot dit 

geslacht behoren. Dit werk za l deel uit moeten maken 
van een inmiddels lopende revisie van de Devonische 
tr i lobieten van de Ardennen door een van ons (A. van 
Viersen). Zogenaamde vondsten van Burmeisterella 
uit Marokko die op het Internet worden aangeboden 
behoren mees ta l tot het genus Scabrella en zijn vrijwel 
altijd vervals ingen. 

Kennedy (1994) beschouwde Burmeisterella Reed, 
1918 en Burmeisteria Salter, 1865 als synoniemen omdat 
deze geslachten volgens hem, afgezien van enkele 
verwaar loosbare verschi l len zoals de aanwezigheid en 
distributie van stekels , bijzonder moeilijk te ondersche i 
den zijn. Dit zou betekenen dat soorten die voorheen tot 
Burmeisterella behoorden, tot Burmeisteria gerekend 
moeten worden omdat deze naam ouder is en daarom 
voorrang heeft. Sandford (2005) benadrukt echter dat 
Burmeisterella geen synoniem van Burmeisteria is omdat 
het geslacht een kenmerkende morfologie vertoont, 
zoals een kort preglabel la i r veld (het vlakke gebied dat 
voor de glabel la ligt, aan de voorrand van het kopschild), 
een achter sterk gewelfde pygidiale axis (midden
gedeelte van staartschild) en een s tekel of knobbel op 
het voorste pygidiale pleurale r ibpaar (de ribben die 
zich aan weerszi jden van de axis van het s taar tschi ld 
bevinden). Het is lange tijd onduidelijk gebleven tot welk 
geslacht de pantserdelen horen van een door Pil let & 
Waterlot (1982) beschreven soort uit het Emsien van 
Vi reux-Molha in in Frankrijk (niet de bekende Eifeliene 
vindplaats ' M u r des douaniers ' , zie van Viersen, 2006). 
Afgaand op de door Sandford (2005) genoemde ve r sch i l 
len tussen Burmeisteria en Burmeisterella, lijkt de 
soort uit Vi reux-Molha in inderdaad tot dit laatste 
geslacht te behoren. 
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Beschrijving 
B u rm eiste re Ua sp. 
Ger C r e m e r s vond een deel van een segment uit het 
middenlijf (thorax) van een trilobiet in het riviergrind van 
de Terraq groeve (voorheen Grindgroeve Janssen) (Afb. 
1). Omdat de vondst niet in situ gedaan is, is de precieze 
strat igrafische herkomst niet bekend. Het mediale 
gedeelte van dit thoraxsegment bestaat uit een axiale 
ring die door een dwarsgroef gescheiden is van de 
ervoor l iggende zogenaamde verbindende halfring. 
Abax iaa l ( transversaal, r ichting zijkant) zetten deze ring 
en halfring zich met een lichte knik voort in respect ie
velijk de achterste en voorste pleurale band (de pleurae 
[mv.] zijn de zijstukken aan weerszi jden van de axiale 
ring; zij zijn door een transversale groef opgedeeld in 
de voorste en achterste pleurale band). De achterste 
pleurale band verbreedt zich geleidelijk naar de zijkant 
(abaxiaal). Aan weerszi jden van de axiale ring, net voor 
de knik naar de achterste pleurale banden, bevinden 
zich dikke nerven die de basis van s tekels vormen; 
aanzienlijk kleinere nerven zijn aanwezig in het midden 
van de buitenste helft van de achterste pleurale band. 

Soor ttoewij zing 
Uit het Rhein ische Schiefergebirge, waa r onze zwerver 
waarschijnl i jk vandaan komt, zijn ten minste vier 
Burmeisterella-soorten bekend, namelijk B. armata 
(Burmeister , 1843), B. aculeata (Koch, 1883), B. vixarmata 
(Wenndorf, 1990) en B. quadrispinosa (Wenndorf, 1990) 
(zie Afb. 2). De morfologie van het exemplaar uit Arcen 
komt in de buurt van die van B. aculeata en de bekende 
B. armata. 

Afbeelding 2. 
Stratigrafische 
voorkomens van 
Burmeisterella-
soorten in het Rijnse 
(naar Wenndorf, 
1990). 

Onze trilobiet lijkt nog het meest op deze laatste soort. 
B. armata vertoont polymorfie (verschil lend uiterlijk 
van exemplaren van dezelfde soort) en staat bekend 
om haar grote variatie van stekelbezett ing op kopschi ld 
(cephalon), middenlijf (thorax) en s taar tschi ld (pygidium) 
(Afb. 3). Bij hoge ui tzondering zijn tr i lobieten a s y m m e 
tr isch, maar B. armata heeft van een asymmet r i sch 
uiterlijk kennelijk haar hande lsmerk gemaakt . In de 
taxonomie worden de verschi l lende stekelpatronen van 
B. armata nochtans niet als significant beschouwd, ook 
a l blijft de oorzaak ervan onduidelijk (deze kan genetisch 
van aard zijn, of bijvoorbeeld be ïnvloed door verande
ringen in het leefmilieu). Zelfs binnen populaties treden 
verschi l len op, hoewel in de Eifel over het a lgemeen een 
tendens lijkt te zijn van reductie van het aantal s tekels in 
strat igrafisch hogere niveaus. 

Zonder gegevens over zijn exacte (stratigrafische) 
herkomst is het moeili jk om het thoraxsegment met 
zekerheid toe te wijzen aan een soort. We kunnen w e l 
constateren dat de vondst zorgt voor een uitbreiding 
van het strat igrafische bereik van de Arcense tr i lobieten 
zoals die door van Viersen (2005) is vastgesteld. 
De jongste Burmeisterella-soorten uit het Rijnse zijn 
van Vroeg-Emsiene leeftijd (Afb. 2), terwijl de oudste 

Afbeelding 3. 
Reconstructie in dorsaal aanzicht van Burmeisterella armata 
(naar Wenndorf, 1990) 

t r i lobietensoorten die tot nu toe uit de omgeving van 
Arcen bekend waren (behorend tot Digonus, Treveropyge 
en Acastoides) waarschijnli jk van Laa t -Emsiene leeftijd 
zijn. Dit houdt in dat er bij Arcen meer oudere tri lobiet-
soorten gevonden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld 
enkele andere stekelige leden van de subfamilie 
Homalonot inae [Scabrella en Arduennella), die uit soort
gelijke gesteenten in Duits land en Belg ië bekend zijn. 
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