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Zin en onzin omtrent Astarte goldfussi Hinsch, 1925

Anton Janse*

Naamgeving

Bij het behandelenvan het subgenus Astarte benoemthij in

vier regels Astarte concentrica Goldfuss, 1837non Conrad,

1834 tot Astarte goldfussi nov. nom. Dit, zonder een holo-

type aan te wijzen ofeen afbeelding te geven. Volgens de

toen geldende nomenclatorischeregels was dat geldig.

Hij doet er goed aan een meer dan een eeuw oude en voort-

durend overgenomen homonymie uit de wereld te hel-

pen.

Vraag is nu: wat heeft Goldfuss indertijd benoemd als

Astarte goldfussi?

Er was in de negentiende eeuw een goed contact tussen wat

we nu vooraanstaande paleontologen noemen.

Herkomst

Het blijkt dat het doorGoldfuss benaamdeschelpje uit Ne-

derland afkomstig was.

Glibert, 1957, doet iets uit de doeken, hij heefteen en an-

der nodig om zijn ondersoort Astarte goldfussi praecur-

sor te verkopen. Uit oude correspondentie blijkt dat Nyst

een monster onder ogen kreeg van Bosquet. Dit monster

was afkomstig uit de Nederlandse Achterhoek, de Giffel

en Rekken.

De schelpjes gezonden aan Nyst als Astarte radiata var.,

zijn doorGoldfuss benoemd als Astarte concentrica.

Kennelijk niet wetend dat Conrad drie jaar eerder ook al

deze naam gebezigd had, voor een Amerikaanse soort.

Anderson, 1964, vermeldt in een voetnoot een monster

uit de Bonner collectie onder nummer 850, 4 exemplaren

Astarte, indertijd door Goldfuss gedetermineerd. Monster

is afkomstig van de Giffel bij Winterswijk.
Andersons oordeel is hierover dat 3 exemplaren tot.Astar-

te gracilis convexior Anderson, 1959 behoren, het over-

gebleven exemplaar benoemt hij tot lectotype van Astarte

goldfussi Hinsch, 1952.

De Nederlandse kant van het verhaalkan grotendeels ge-

destilleerdworden uit de verslaglegging van het tot stand

komen van de eerste geologische kaart van Nederland.

Uit een opstel van Maarten van den Bosch, 1979 waar-

in hij de gang van zaken bij het ontstaan van die kaart uit

de doeken doet, komen wat meer gegevens over de Gif-

fel naar voren.

Dr. J.G.S. van Breda, buitengewoon hoogleraar te Leiden,

was directeur van het Teylers Museum in Haarlem. Hij is

als paleontoloog benoemdom deopzet van de geologische

kaart van Nederland te coördineren.

In de begeleidende commissie haddenonderanderebeken-

de namen als Staring, Harting en Bosquet zitting.

Om een overzicht van zaken te krijgen is in Teylers een

paviljoen beschikbaar gesteld om fossielen, versteningen

en grondmonsters te verzamelen, als basismateriaal voor

de te maken kaart.

De commissie maakte gebruik van ‘correspondenten’ uit

het hele land om materiaaluit het veld te pakken te krijgen.

Een van deze correspondenten was A.A. de Ruuk uit Arn-

hem, oud commies bij het Goevemementaldaar.

Kennelijk een echte man van het veld. De Commissie ont-

Astarte goldfussi is een vrij algemeen voorkomendesoort in

Miocene afzettingen. Ontsluitingen in hetAntwerpse, Mis-

te, Dingden en Stemerdink hebben een ruime hoeveelheid

vergelijkingsmateriaal van deze soort opgeleverd.

Omtrent herkomst, overgangen naar gelijktijdig voorko-

mende soorten als Astarte radiata en gracilis convexior

hebben diverse auteurs zich de tanden stukgebeten.

Hinsch creëerde deze soort in een verhandeling ‘Leitende

Molluskengruppen im Obermiozan und Unterpliozan des

östlichen Nordseebeckens”.
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ving zijn hele collectie fossielen en mineralen, onder an-

dere verzameld in de omgeving van Arnhem, Tongeren en

de Gelderse Achterhoek. Dit materiaal, of een groot deel

ervan is lateropgenomen in de collecties van het museum

voor Geologie en Mineralogie te Leiden.

In 1833 troonde De Ruuk Van Breda mee naar de steen-

bakkerij de Giffel, bij Meddo en toonde daarmee voor het

eerst de aanwezigheid van het Tertiairaldaar aan. Het be-

trof Mioceen, Formatievan Aalten, afzetting van Stemer-

dink, equivalent van deDuitse Dingdener Glimmerton uit

de Reinbekst§ufe. (Van den Bosch et al, 1975) Saillantde-

tail: de Grolsch brouwerij in Groenlo is indertijd gebouwd

met stenen van de Giffel, (pers. inl. M. v.d. Bosch)

De kennelijk interessante fossielenbuit van de uitstap van

De Ruuk leverde een aantal determinatievragen op. Via

de apotheker Bosquet uit Maastricht, tevens amateurpa-

leontoloog, zijn monsters terecht gekomen bij Nyst en

Goldfuss.

Hiermeezijn we weer terug aan het begin van dit verhaal.

Het was beter geweest als Goldfuss zijn nieuwe soort

Astarte ruuki had genoemd, maar kennelijk had hij geen

enkele weet van het bestaan van deze man.

Vraag blijft echter staan: wat is nu de ‘echte’Astarte gold-

fussi ?

Dit is een gegeven voor verderonderzoek en met behulp

van recentere publicaties is hier wellicht een antwoord op

te vinden.

Bijgaand enkele plaatjes van wat voor deze soort moet

doorgaan, van diverse vindplaatsen.
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