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De zon kwam op vanuit het Langhien 
van Miste
Bijdrage van Gerard Verwey 
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Met mijn tweede emmer zand liep ik op mijn eerste dag Mis-
te naar de sloot en begon te zeven. Doel was om zoveel mo-
gelijk gruis te verzamelen en dat thuis verder uit te sorteren. 
Niet te veel in de zeef kijken, want dat kost te veel tijd en 
dan kan je minder materiaal verzamelen. Maar toen kwam 
de zon op in m’n zeef. Een prachtig exemplaar van een Noto-
rynchus primigenius (Agassiz, 1843) en als klap op de vuur-
pijl, ook nog een zeldzame symphysaire tand (fig. 1). Deze 
tand, zit in het midden van de onderkaak, en wordt van wege 
zijn vorm ook wel ‘een zonnetje’ genoemd. Vergelijkbare 
vondsten zijn wel eerder gedaan, zoals beschreven in de vo-
rige Mistespecial (Bakker & Bakker, 2004), maar het blij-
ven speciale tandjes.

Notorynchus primigenius behoort tot de Hexanchidae, ook 
wel zes- en zevenkieuwenhaaien genoemd. Tot de familie 

Hexanchidae, behoren naast het genus Notorynchus ook 
Hexanchus en Heptranchias. Deze staan ook bekend om 
hun typische symphysaire tanden die als losse vondst niet 
altijd van elkaar te onderscheiden zijn. Maar aangezien er 
in Miste geen vondsten zijn gedaan die toebehoren aan an-
dere Hexanchidae, maar alleen aan Notorynchus, is het vei-
lig aan te nemen dat dit tandje ook behoort aan N. primi-
genius. Sommigen beschouwen de fossiele soort N. primi-
genius als synoniem voor Notorynchus cepedianus (Peron, 
1807), maar hier is nog onvoldoende studie naar gedaan om 
dit met zekerheid te kunnen vaststellen (Bor et al., 2012).
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1. Notorynchus primigenius (Agassiz, 1843). Symphysaire tand, 
11,9 mm breed, 15,1 mm hoog. Collectie Gerard Verwey.




