
AFZETTINGEN WTKG 24 (3). 200348

Hinnites crispus uit de Wester-

schelde

een bijdrage van Frank Wesselingh

man, 2002. Westerschelde, WielingenofHonte. Grootste lengte

21,5 cm.

Figuur 1. (Brocchi, 1814). Leg. Albert Hoek-

Of ik interesse had om een partijtje schelpen uit de Wester-

schelde na te kijken en op naam te brengen. Het was hem

eigenlijk om debotten te doen geweest, maar de schelpen

konden misschien ook wel wat zeggen over de ouderdom

van de botten. En daar stonden we dan op een vroege

zaterdagochtend in juliop dekade van Hansweert, te wach-

ten op een viskotter die ons naar nog meer fossielen zou

brengen. Klaas kwam met een zak met schelpen van ver-

schillendelocaties uit de Westerschelde.

Wat onmiddellijk opviel was een schelp in de vorm van
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De soort is doorvan Regteren Altena(1969:12) al van de

Westerschelde genoemd, maar is uitermatezeldzaam. Het

nieuwestuk is in augustus/september 2002 verzamelddoor

Albert Hoekmanaan bodrd van de BR (Breskens) 7 in de

Wielingen nabij Breskens of de Honte nabij Borsele. De

schelp is zwaar aangeboord door Polydora- achtige orga-

nismen, en mogelijk door boorsponzen. De binnenzijde

was bedekt met zeepokken en mosdiertjes. De slotgroeve

is mooi bewaard gebleven. Marquet (2002) noemt de soort

niet van het Belgische Plioceen, maar Wood (1856: 19)

noemt de soort wel van Engelse Midden PlioceneCoralline

Crag. Al met al een spectaculair stuk, niet uniek, maar

wel aardig!

Met dank aan Klaas Post voor het materiaal.
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een grote zware plak. Hoe heette dieook alweer? De an-

dereschelpenspecialist ter plekke brak zich ook het hoofd.

Even later viel het muntje, het was een voor tweederde

complete klep van Hinnites crispus (Brocchi, 1814).


