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Haaientanden en mist(te)verstanden

Klaas Nijholt*

Inleiding

Rectificatie

In hel laatsteAfzettingennummer (jaargang 25-4, decem-

ber 2004), heb ik in twee artikelen melding gedaan van

tandenvan diverse haaiensoorten uit Miste, gevonden tij-

dens de Miste opgraving van 2004. Het ging in deze arti-

kelen met name om twee soorten, te weten; Isurus hastalis

(Agassiz, 1843) en Notorhynchus primigenius (Agassiz,

1844). Naar aanleiding van deze artikelen kreeg ik een

reactie van F. van der Hocht. Deze reactie is tevens de

reden voor deze rectificatie.De doorF. van der Hocht ge-

maakte kritische kanttekeningen over een aantal nomen-

clatuur onvolkomenheden gaven hiervoor terechte gron-

den.Aldus:

Isurus hastalis (Agassiz, 1843)moet zijn: Cosmopolitodus

hastalis (Agassiz, 1838)

Notorhynchus primigenius (Agassiz, 1844) moet zijn:

Notorhynchus primigenius (Agassiz, 1835)

De hierboven vermelde rectificaties zijn in het verleden

door F. van der Hocht al eens besproken in Afzettingen,

maar worden blijkbaar toch steeds foutiefuit diverse lite-

ratuur geciteerd (Van der Hocht, 1978).

Discussie

Dat correcte naamgeving een nobel streven is, bleek tij-

dens het schrijven van een artikel in Grondbooren Hamer

over Cadzand (Nijholt en Van den Hoek Ostende, 2004).

In dat artikel dat met name over fossiele zoogdieren ging

en waarbij de nomenclatuur van haaientanden zijdelings

aan bod kwam, ontstond er een discussie over ‘Isurus

hastalis’. De aanleiding van die discussie was een artikel

over haaientandenvan S. Verschueren en medewerkers in

het jubileumnummer van Miste 2003. Daar kwamen de

leden van de werkgroep kraakbeenvissen met
‘ Cosmo-

politus hastalis’ op deproppen. Na overleg, email en brief-

wisselingen met onder andere S. Verschueren en T. Bor is

toen besloten om in dat artikel over Cadzand ‘ Isurus’ bo-

ven
‘

Cosmopolitodus
’

te latenprefaleren. Eén van de door-

slaggevende redenen was dat het géén specifiek haaien-

tandenartikel was overCadzand,maar dat de eerste vondst

van een fossiele bunzing, Mustelaputorius L., 1758 (Jens-

ter, 1992), centraal stond.

Een anderereden was ook, dat

er blijkbaar toch noch discus-

sie is in haaientandenlandover

‘Isurus’ versus
‘

Cosmopolito-

dus’. Aan deze discussie buiten

dit artikel viel en omdat
‘

Isurus' toch een van de meest

gevonden tanden is in Cadzand is het bij Isurus' geble-

ven.

Dankwoord

In het bijzonder ben ik veel dank verschuldigd aan F. van

der Hocht. Mede door zijn reactie en aanvullende gege-

vens zijn er toch nog wat mis(te)verstanden opgehelderd.
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Het vinden van haaien- en roggentanden tijdens opgra-

vingen in Miste is altijd een fantastische ervaring, vooral

omdat de wat grotere exemplaren relatiefniet veelvuldig

voorkomen. Daarna de correcte determinatie, wat niet al-

tijd eenvoudig blijkt te zijn. Voor het op naam brengen

van de twee haaiensoorten in casu heb ik gebruik gemaakt

van het werk over tertiaire haaien- en roggentanden van

Nolf (Nolf 1988). Echter, dit bleek te leiden lot onvolko-

menheden.
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