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Het ‘Eoceen van Antwerpen’
Arie W. Janssen 1

Toen ik, in het grijze verleden van 1969, aantrad als conser-
vator in het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie, toen 
gevestigd aan de Hooglandse Kerkgracht 17 in Leiden, kreeg 
ik het beheer van de collectie Europese Cainozoische mol-
lusken. Dat was toen nog een bescheiden collectie, er was 
door het museum geen of nauwelijks zelf materiaal verza-
meld. De collectie bestond hoofdzakelijk uit schelpenmon-
sters afkomstig van het Geologisch Instituut van de Rijks-
universiteit Leiden, materiaal bedoeld als studie object voor 
paleontologie-studenten, vrijwel geheel verkregen door aan-
koop, zoals bij de bekende firma Krantz, in Bonn. Tot mijn 
taken behoorden determinatie en organisatie van de collec-
tie, maar ook uitbreiding door eigen verzamel-activiteiten, 
waartoe door het museum bescheiden fondsen voor reis- en 
verblijfkosten beschikbaar gesteld werden.

In de erop volgende jaren heb ik dan ook uitvoerig ver-
zameld in veel Europese landen en de collecties daardoor 
flink weten uit te breiden. Ook kwam er zo af en toe ander 
materiaal van diverse instituten naar het RGM en werd col-
lectiemateriaal geschonken door andere verzamelaars. De 
meeste tijd moest ik dan ook besteden aan het prepareren, 
uitpikken, sorteren en zo mogelijk determineren van het 
vele nieuwe materiaal dat binnen kwam. Wat echter toen 
nog niet tot mijn taken behoorde was de registratie van het 
collectiemateriaal.

In die uiteraard nog computerloze tijd werd in het RGM de 
registratie van alle monsters gedaan in zogenaamde ‘stam-
boeken’, enorme folianten met genummerde velden, vijf 
per pagina, waarin de bij de monsters behorende origine-
le etiketten werden geplakt. Bij het betreffende monster 
werd een getypt duplicaat-etiket gevoegd. Omdat in die 
jaren het aantal conservatoren sterk groeide bij het RGM 
was er veel registratiewerk, maar die administratie hoef-
de de conservator niet zelf te doen. Traditioneel werd dat 
werk gedaan in de ‘stamboekkamer’, waar een aantal da-
mes met schrijfmacines voor de nummering van het mate-
riaal en het kopiëren en zonodig vertalen van de originele 
etiketten zorgde. Bedenk wel dat er toen ook nog niemand 
van kopieermachines had gehoord, het was dus allemaal 
zuiver handwerk. Maar bij het door aankoop verkregen 
materiaal waren gewoonlijk maar summiere etiketten ge-
voegd, met vindplaats-aanduidingen als ‘Siena’, ‘Parijs’of 
‘Castell’Arquato’.

De collectie zoals ik die aantrof, eind jaren 60, begin jaren 
70, was systematisch gerangschikt, waardoor je lang moest 
zoeken om een beeld te krijgen over wat er allemaal aan-
wezig was van een bepaalde vindplaats. Toen het na enke-
le jaren niet langer door de directeur verboden werd heb ik 
dan ook de hele collectie gereorganiseerd, met ouderdom 
en vindplaats als eerste criteria.

Bij die reorganisatie bleek eens te meer dat er van beroem-
de klassieke vindplaatsen best veel monsters aanwezig wa-
ren, hoewel vrijwel alles uit grotere soorten bestond. Van 
soortjes onder de 2 cm was nauwelijks iets aanwezig, wat 
overigens door eigen verzamelwerk sterk veranderde, want 
in veel molluskenfauna’s vormen de kleinere soorten het 
grootste aandeel van de assemblage. Maar toch, van loca-
ties als Siena of Castell’Arquato waren spectaculaire exem-
plaren aanwezig, die ondanks de beperkte etikettering toch 
van belang zijn.

Bij het op ouderdom en vindplaats uitsorteren van de col-
lectie ontdekte ik een aantal monsters met typisch eoceen 
karakter die volgens het bijgevoegde etiket afkomstig wa-
ren uit Antwerpen. Nu zijn er in België vele locaties be-
kend waar eocene mollusken verzameld kunnen worden, 
maar... Eoceen van Antwerpen? Dat leek wel heel onwaar-
schijnlijk!

De verklaring van dit vreemde probleem werd gevonden 
door bestudering van de in het stamboek geplakte origi-
nele labels. De stamboekdametjes hadden de daarop voor-
komende locatie ‘Anvers’ keurig vertaald naar Antwerpen. 
Maar er bleek op de vaak handgeschreven originele etiket-
ten niet ‘Anvers’te staan, maar... Auvers, wat een bekende 
Eoceenlocatie in het Bekken van Parijs is.

Probleem opgelost!
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