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Snoepjes uit de Delta

Anton Janse*

Lucinellajuttingae (Spaink, 1965)

Een opvallend schelpje, met over de commarginale groei-

sculptuur heen een golvend patroon van dakpansgewijze

sculptuurlijntjes, zoiets als een vingerafdruk. Deze soort,

in 1965 door Spaink geïntroduceerd, lijkt veel op Luci-

nella divaricata, een Lusitanische soort, hier vooral be-

kend uit het Eemien.

Vormen hiervankomen voor van het Mioceentot Recent.

Onze L. juttingae heeftechter een groveresculptuur, brok-

stukken hiervan in boringen aangetroffen hebben als het

ware een oppervlak van een ijzervijl. Bovendienis de ont-

trek meer cirkelvormig dan die van Lucinella divaricata,

welke vooral juveniel meer een kommavorra heeft.

Ter gelegenheid van een jubileum van Tera van der Feen-

van Benthem Jutting, een van de voortrekkers van de mo-

derne malacologie in Nederland, heeft Spaink haar naam

aan deze soort gewijd (lit. 1).

Hiertoe is een groot aantal specimen bekeken, de meeste

uit boringen, beschreven doorHeering (135 stuks) (lit. 2),

en een aantal uit Engelse collecties.

In de Deltaboringen ben ik tot nog toe niet zo gelukkig ge-

weest een fatsoenlijke hoeveelheidhiervan te kunnensepa-

reren. Meestal fragmentarisch materiaal, echter goed her-

kenbaar aan de grove sculptuur. Strandmateriaalis erg zeld-

zaam en vaak doorslijtage niet exact determineerbaar.

Boring Zevenbergen leverde echter een toonbaarklepje,

hierbij afgebeeld.

In afwijking met deLusitanische broeder, wordt dit schelp-

Onderzoeknaar deDeltaboringen en inventarisatie voor de

nieuwe Fossielenatlas, wat betreft het deel van zuidwest

Nederland, vormen een deel van mijn bezigheden.

Zo nu en dan wordt het oog getroffen door iets fraais of

voor hieronbekends. Van een aantal van deze zaken wil

ik jullie van tijd tot tijd deelgenoot maken in dit rubriekje

‘Snoepjes uit de Delta’.
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je in een meer boreaal milieu aangetroffen. Hier te lan-

de in vroeg-pleistocene afzettingen en in Engeland in de

Red Crag.

Wood vermeldt dezeals Loripes divaricata en betoogt dat

hij geen verschil met de recente vorm kon onderscheiden

(lit. 3).

Sacco onderscheidt wel een forma in het Tortonien (Laat-

Mioceen) van Italië, Divaricella divaricata rotundoparva

(Sacco, 1901). Spaink constateert dat deze vorm niet de

cirkelvormige contouren heeft vanjuttingae en daarom als

een echte variant van divaricata beschouwd dient te wor-

den. Bovendien is L. juttingae tot nog toe hier nietouder

dan het Plioceen aangetroffen.

Dit schept voor mij weer een volgend probleem, het is leuk

om van alles te verzamelen, maar wanneer je gaatkijken en

probeert te interpreteren treden er soms mysteriën op.

Uit de nalatenschap van mijn vaderbezit ik een monster

van boring Beeringen (L). Indertijd doorde al eerder ge-

noemde Spaink op vergaderingen aan echte gruizers uit-

gedeeld.

Dit waren residuen van grote boringen in dePeel, op zoek

naar steenkool, uit het begin van de vorige eeuw. Gezien

het doel was de interpretatie van bovenliggende lagen van

ondergeschikt belang en de monstemame daaraan nave-

nant. Het monster dat ik bekeken heb is van 116 - 124

meter en gekwalificeerd als Jong-Tertiair. Kijk ik met de

huidige kennis van zaken hiernaar, kan ik de determinatie

Mioceen meegeven. Echter van vroeg: Eomiltha, tot laat:

Astarte teschi !?!

Om bij het onderwerp te blijven; ook een klepje van Luci-

nellajuttingae. Daarom maar verder gespeurd. Op de to-

pografische kaart is Beeringen onvindbaar. Het eindverslag

van de uitkomsten van de Rijksopsporing van delfstoffen

(lit. 4) leverde deze naam op als buurtschap bij de Lim-

burgse gemeente Helden, daarnaast kadastrale gegevens.

Deze plek blijkt Beringe genaamd te zijn en dat was an-

derhalve eeuw geleden ook al het geval, gezien het kaart-

werk dat ik geraadpleegd heb (lit. 5).

Wellicht een poging van de commissie indertijd om be-

schaafd Nederlands de provincie in te brengen? Grapje,

maar wel complicerend.

Ter plekke blijkt in de ondergrond geen marien Pleisto-

ceen voor te komen, dus we hoeven nietmet de dooddoe-

ner “naval” te schermen. De schelp zelf en aanhangende

sedimentrest komen geheel overeen met de rest van het

monster, dus toch een oudere vorm van L. juttingae uit

Nederlandse bodem?

De slotzin van LeenHordijk bij een recentelijk gehouden

voordrachtwas: “Sommige mysteries moetje in stand hou-

den”. Andere dus niet... Ik hoop ooit nog eens ditLucinel-

la-mysterie tot klaarheidte brengen.
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