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De fossiele tracheaten van Teyler’s Museum 

door 

C. O. VAN REGTEREN ALTENA 

Op 8 april 1778 stierf te Haarlem kinderloos Pieter Teyler van der Hulst. 

Hij liet zijn vermogen en zijn huis na aan een stichting, die beheerd moest wor¬ 

den door een college van vijf directeuren. Aan hen werd onder andere opge¬ 

dragen de zorg en uitbreiding van Teyler’s verzamelingen en bibliotheek. Om 

deze waardig te huisvesten werd reeds in 1780 achter Teyler’s woonhuis aan de 

Damstraat een museum gebouwd. Honderd jaar later werd dit uitgebreid met 

een vleugel met ingang aan het Spaarne. Sinds 1885 is de palaeontologische col¬ 

lectie grotendeels ondergebracht in twee zalen van deze nieuwe vleugel. 

Zelf heeft Teyler nooit fossielen verzameld. Het was de eerste directeur van 

Teyler’s Museum, Martinus van Marum, die in 1784 aan Directeuren van de 

Stichting voorstelde de bestaande verzamelingen uit te breiden met een kabinet 

van mineralen en fossielen. Dit is een zeer gelukkig initiatief geweest, omdat 

daardoor in een tijd dat de belangstelling voor geologie en palaeontologie in ons 

land niet groot was, een verzameling is aangelegd, waarin zich veel objecten be¬ 

vinden die men thans vergeefs zou trachten te verwerven. 

Waarschijnlijk zijn de meeste fossiele tracheaten van Teyler’s Museum aange¬ 

kocht tijdens het conservatorschap (1837—1867) van J. G. S. van Breda. Deze 

was immers zeer geïnteresseerd in de twee vindplaatsen, waarvandaan het meren¬ 

deel dezer tracheaten afkomstig is: de lithografische steen van de omgeving van 

Solnhofen in Beieren (ouderdom: Malm) en de zoetwater-kalksteen van Oeningen 

in Zuid-Duitsland (ouderdom: Mioceen). Wat deze laatste vindplaats betreft had 

van Breda jarenlang het monopolie op alle fossielen, die er tevoorschijn kwa¬ 

men, hetgeen zowel zijn particuliere verzameling als die van Teyler’s Museum 

zeer ten goede kwam. 

Daar van Breda geen gelegenheid had zelf de door hem beheerde verzame¬ 

lingen te rangschikken en te catalogiseren, werd op zijn voorstel aan T. C. 

Winkler opgedragen dit werk op zich te nemen. Deze publiceerde een „Cata¬ 

logue systématique de la collection paléontologique” in zes afleveringen van 1863 

tot 1867. In laatstgenoemd jaar volgde Winkler van Breda op als conservator 

van het Mineralogisch-Palaeontologisch Kabinet en tijdens zijn conservatorschap 

(1867—1897) verschenen van zijn hand nog vijf supplementen op de „Catalogue 

systématique”. Van de tracheaten uit de lithografische steen is sprake in de vierde 

aflevering en in het tweede, derde en vijfde supplement, terwijl de insecten en 

spinnen uit het Mioceen van Oeningen en enkele uit afzettingen van dezelfde 

ouderdom van Radoboj (Kroatië) worden behandeld in de zesde aflevering van 

de catalogus. 

Tenslotte bezit Teyler’s Museum nog een kleine collectie in barnsteen inge¬ 

sloten tracheaten, die nooit is gecatalogiseerd, maar die door Winkler reeds wordt 

genoemd in zijn „Gids voor den bezoeker van de verzameling versteeningen” en 

zijn „Guide du visiteur de la collection paléontologique”, beide van 1887. 

Het wetenschappelijk belangrijkste deel van Teyler’s tracheaten-collectie is 

zonder twijfel de verzameling uit de lithografische steen. Winkler gaf hiervan in 
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1865 voor het eerst een lijst, waarin vier vijfden van het aantal exemplaren worden 

aangeduid als „Insecte sp. nov. ? à déterminer”. Waarschijnlijk waren de overige 

exemplaren gedetermineerd gekocht. Onder de Arachnoidea staat hier o.a. nog 

een serie van „Palpipes cursor Roth” gerangschikt, welke vorm thans tot de 

Crustacea wordt gerekend. 

Kort na het verschijnen van deze eerste lijst is dezelfde collectie van Solnhofen 

bewerkt door H. Weyenbergh Jr. Hij determineerde het grootste deel van de 

exemplaren en beschreef een vijftigtal nieuwe soorten. Helaas waren zijn inter¬ 

pretaties en beschrijvingen oppervlakkig en zijn figuren slecht, zodat zijn werk 

revisie behoefde en ten dele heden ten dage nog behoeft. Weyenbergh’s pu¬ 

blicaties over deze fossielen verschenen in de jaren 1869 tot en met 1874. 

Tegen het einde van de vorige eeuw zond Winkler een deel van de tracheaten 

van Solnhofen ter bewerking aan F. Meunier, die ook weer enkele publicaties 

aan deze objecten wijdde en sommige van Weyenbergh’s fouten herstelde. Drie 

door Meunier beschreven soorten zijn op exemplaren in Teyler’s Museum ge¬ 

baseerd. Winkler gaf een lijst van Meunier’s determinaties in het vijfde sup¬ 

plement op zijn catalogus. Hij verwijst hierin onder nieuwe nummers naar de ob¬ 

jecten, die ook Weyenbergh eens behandelde, zonder de oude nummers te ver¬ 

melden. Daar de exemplaren genummerd, doch ongeëtiketteerd in de verzameling 

liggen en Winkler op de voorwerpen de oude nummers door nieuwe verving, 

heeft het veel speurwerk gekost eer vrijwel alle typen van Weyenbergh weer 

terug waren gevonden. Een gelukkige omstandigheid was hierbij, dat Meunier 

gewend was zijn commentaren, in breed handschrift, achter op de voorwerpen te 

schrijven en daarbij vaak het (oude) catalogusnummer vermeldde. 

Op verschillende plaatsen blijkt uit Handlirsch’ „Die fossielen Insekten”, dat 

de schrijver een aantal van Weyenbergh’s typen in Teyler’s Museum gezien 

moet hebben. Ook in dit standaardwerk zijn dus enkele van Weyenbergh’s ver¬ 

gissingen hersteld (bijvoorbeeld wordt de „pop van Sphinx snellenï’ als het 

achterlijf van een crustacee herkend), maar van een grondige revisie is ook hier 

weer geen sprake. Vier door Handlirsch gegeven nieuwe namen zijn op ob¬ 

jecten in Teyler’s Museum gebaseerd. 

Bij de nadering van het IXe Internationale Entomologisch Congres te Amster¬ 

dam ben ik mij voor Teyler’s tracheaten gaan interesseren, omdat ik leden van 

dat congres, die belangstelling voor palaeoëntomologie hadden, deze collectie wil¬ 

de kunnen tonen. Toen bleek hoezeer Teyler’s tracheaten uit de lithographische 

steen een revisie behoefden. In enkele gevallen kon ik deze later zelf geven, maar 

het meeste moest gebeuren door specialisten in de groepen, waartoe deze dieren 

behoren. Voor sommige groepen zijn sindsdien specialisten bereid gevonden deze 

revisie op zich te nemen. 

Reeds vóór genoemd congres had A. Petrunkevitch, die Europa rondreisde 

om typen van fossiele Arachnoidea te bestuderen, Teyler’s Museum bezocht, 

omdat het de enige pseudoscorpionide en de enige phalangide uit het gehele Meso- 

zoicum zou bezitten: Chelifer fossïlis Weyenbergh en Hasseltides primigenius 

Weyenbergh. Petrunkevitch toonde van eerstgenoemde aan dat het een anomure 

crustacee is, terwijl hij laatstgenoemde oorspronkelijk als een phalangide uit de 

onderorde Laniatores wilde handhaven. Later heeft hij zich echter laten over- 
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tuigen, dat deze soort is gebaseerd op een slecht geconserveerd exemplaar van de 

steelloze zeelelie Sacco coma bajeri (König). 

Tijdens het congres bleek, dat de heer F. J. Manning graag onze Pseudosiri- 

cidae wilde revideren, waartoe de typen van enkele door Weyenbergh als leden 

van het geslacht Sphinx beschreven soorten behoren. Dit onderzoek is sindsdien 

voltooid, maar wij wachten nog op de publicatie van. de resultaten. Teyler’s 

Ephemeroptera van Solnhofen werden kort geleden door G. Demoulin aan een 

hernieuwd onderzoek onderworpen, waarover hij in 1953 en 1955 publiceerde. 

Ter tegemoetkoming aan specialisten, die het materiaal uit andere orden onder 

handen zouden willen nemen, wordt thans een kaartsysteem samengesteld, dat 

voor elk catalogusnummer (exemplaar) alle literatuur aangeeft. 

Wat de verzameling uit het Mioceen van Oeningen en Radoboj betreft, hiervan 

is een groot aantal oorspronkelijke etiketten bewaard gebleven. Het handschrift 

op deze etiketten is, zoals Dr. M. A. Lieftinck enige jaren geleden door ver¬ 

gelijking in Zurich kon vaststellen, dat van de bekende Zwitserse palaeontoloog 

O. Heer. Deze beschreef de insectenfauna uit de zoetwater-kalk van Oeningen 

en Radoboj en één van zijn typen, van Alydus pulchellus, een hemipteron, is in 

Teyler’s Museum. De determinaties in Winkler’s catalogus zijn van Heer’s 

etiketten overgenomen. Sinds 1867 werd alleen de determinatie van een der beide 

spinnen in deze collectie door Petrunkevitch van „Tegenaria spec.” gewijzigd 

in: ,,Agriopidae gen.? spec.? 

Ook onze barnsteen-collectie bevatte een spin, die de belangstelling van 

Petrunkevitch trok. Op zijn vraag of het hier zeker echte Baltische barnsteen 

betrof, moest ik het antwoord schuldig blijven, omdat ik deze collectie onge- 

etiketteerd had aangetroffen. Petrunkevitch liet daarom de matrix van dit ob¬ 

ject chemisch analyseren, waarbij bleek dat het geen echte barnsteen doch kopal 

was, dat is jongere fossiele hars, van waarschijnlijk plistocene ouderdom, meestal 

uit Zuid-Azië of Oost-Afrika afkomstig. Het is dus zeer de vraag of deze col¬ 

lectie enig oud-tertiair insect, ingesloten in echte Baltische barnsteen, bevat. Dit 

zou slechts door chemische analyse zijn vast te stellen. 

Tenslotte volgt hier een zo volledig mogelijke lijst van de literatuur over fos¬ 

siele tracheaten in Teyler’s Museum. 
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