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DE PALAEONTOLOGISCHE VERZAMELINGEN 
VAN TEYLERS STICHTING TE HAARLEM 

De belangstelling in de uitgestorven dieren- en planten-wereld wordt in steeds ruimer kring 
gewekt en ook bij het onderwijs op de middelbare scholen wordt de palaeontologie niet 
meer zooals vroeger volkomen genegeerd. Het lijkt mij daarom wel gewenscht, dat onze 

natuurliefhebbers eens gewezen worden op de zoo belangrijke fossielenverzameling van Teylers 
Stichting te Haarlem. Er zijn daar in de laatste jaren onder leiding van den curator der palaeonto-

logische en mineralogische 
collecties, professor Eug. Du
bois, zeer leerzame bijschrif
ten, in lijstjes gevat, bij de 
voorwerpen en op de vitrines 
geplaatst, zoodat men er als 
belangstellend bezoeker niet 
meer zoo hulpeloos behoeft 
rond te dolen. De fossielen 
van Teylers Museum zijn 
n.1. geen voorwerpen, die 
door enorme afmetingen of 
door de wijze van groepeering 
dadelijk de aandacht van den 
leek tot zich trekken; een 
skelet van Gigantosaurus of 
van den mammoeth zal men 
er vergeefs zoeken, evenals 
b.v. een skelettengroep, als 
die der Iguanodons in het 
Museum voor Natuurlijke 
Historie te Brussel. Is men 
gewapend met eenige biolo
gische kennis, dan is een 
bezoek aan de collecties te 
Haarlem thans ten zeerste 
aan te bevelen. Ja, ik geloof 
zelfs, dat een herhaald bezoek 
noodig zal blijken om met 
aandacht de bijschriften en 
de daarin aangeduide num
mers in de vitrines te bestu
deeren, want er wordt op 
zeer veel belangrijks de aan
dacht gevestigd. Het is mis
schien niet ongewenscht, dat 

ik hier even vermeld, dat het Museum geopend is op alle werkdagen, behalve des Maandags, 
en wel van i Oct. tot i Mei van n — 3 uur en van 1 Mei tot 1 Oct. van n — 4 uur. Des 
Zondags is het gesloten, behalve den eersten Zondag der maand, wanneer het om 1 uur geopend 
wordt. De toegang is vrij. 

Alvorens we een rondgang langs de verzamelingen maken wil ik in 't kort vermelden hoe 
Teylers Stichting, maar vooral hoe de fossielencollectie, die daarvan slechts een onderdeel uit-

Fig. 1. Pieter Teyler van der Hulst. 1702—1778. 
Schilderij in de ovale zaal. De afgebeelde inktkoker staat nu nog 
op den schoorsteen in de zaal, waar de stichter met zijn vrienden 

bijeenkwam. 
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maakt, tot stand is gekomen en hiervoor o.a. een en ander ontleenen aan het artikel dat J. Craandijk 
in Eigen Haard schreef ter gelegenheid der voltooiing van het Museumgebouw in zijn huldigen 
vorm in 1885. 

De stichter, Pieter Teyler van der Hulst, stamde uit een geslacht van gezeten Haarlemsche 
Doopsgezinden. Zijn overgrootvader Thomas Teyler (waarschijnlijk Taylor) was in 1580 als 
achttienjarig jongeling om zijn godsdienstige overtuiging uit het ouderlijk huis in Schotland 
gevlucht enkel in het bezit van een kleine geldsom en van zijn bijbel. Hij vestigde zich te Haarlem, 
waar hij huwde met een eveneens om des geloofswil daarheen uitgeweken Vlaamsche en verwierf 
zich als fabrikant een aanzienlijk vermogen. Zijn achterkleinzoon Pieter werd in 1702 te Haarlem 
geboren; diens moeder was Maria van der Hulst. Door een bloeiende zijdeweverij kon hij het door 
hem geërfde vermogen nog belangrijk uitbreiden. Pieter Teyler van der Hulst had een zeer 
levendige belangstelling in „velerlei wetenschap" en zijn huis in de Damstraat te Haarlem, tus
schen de Groote Markt en het 
Spaarne, was de plaats van sa
menkomst van een vrienden
kring, allen liefhebbers van kunst 
en wetenschap. Zoo rijpte in 
hem het plan zijn vermogen 
grootendeels te besteden aan het 
tot stand brengen en onderhou
den van een stichting, zooals hij 
die in zijn testament uitvoerig 
beschreef. Toen hij dan ook in 
1778 kinderloos overleed kon in 
dat zelfde jaar nog de Teylers 
Stichting tot stand komen. Vijf 
Directeuren, door den stichter 
met name genoemd, kregen, 
met hun later door henzelf be
noemde opvolgers, „voor altijd 
en eeuwiglijk" het beheer over 
de geheele nalatenschap, waartoe 
ook Teyler's bibliotheek en een 
verzameling teekeningen en pen
ningen behoorde. Tevens was 
hun opdracht de Stichting te doen medehelpen om in den geest van den stichter den Godsdienst 
te verbreiden en Kunst en Wetenschappen te bevorderen en het algemeen welzijn te verhoogen. 
Hiertoe moesten twee wetenschappelijke „Genootschappen", elk bestaande uit zes leden, het 
hunne bijdragen, o.a. door het uitschrijven van prijsvragen en het adviseeren van Directeuren in 
het beheer der verschillende verzamelingen. Als vrijzinnig godsdienstig man heeft Teyler het 
„eerste Genootschap" tot taak gesteld het zich bezighouden met de behandeling van onderwerpen 
betreffende „de waarheid en de vrijheid in den christelijken godsdienst en in den staat", terwijl 
het „tweede Genootschap" zich zou bewegen op het gebied van de „natuurkunde, dichtkunst, 
geschiedenis, teekenkunst en penningkunde". Het zal den lezers van De Levende Natuur interes
seeren dat prof. Hugo de Vries reeds bijna 30 jaren lid is van dit Genootschap. 

De Directeuren hebben zich op zeer lofwaardige wijze van hun taak gekweten, in het beheer 
der collecties bijgestaan door enkele door hen als conservator benoemde geleerden, al of niet 
tevens leden van het tweede Genootschap. Hun keus moet niet altijd gemakkelijk zijn geweest, 
want, zooals van 't Hoff terecht opmerkte i), kan in een kleine stad als Haarlem de door den 

1) J. van 't Hoff: Teyler's Museum en de beteekenis van geschiedkundige verzamelingen 
voor wetenschap en industrie. De Gids 1906. 

Fig. 2. Teylers Museum aan het Spaarne. 
Geheel links ziet men den ingang van de onlangs zeer verwijde 
Damstraat,'waarin Teyler's woonhuis gelegen is, dat, achter de 
huizen aan het Spaarne om, doorloopt tot het Museum. De 

toren van de Groote Kerk op den achtergrond. 
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Stichter bedoelde encyclopaedische richting moeilijk tot haar recht komen, daar men, vooral 
eertijds, aangewezen was op personen die toevallig aldaar gevestigd waren. Toch is het een 
verblijdend feit, dat Directeuren er telkens weer in slaagden geleerden van naam aan de Stichting 
te verbinden, zooals aanstonds zal blijken. 

In de ruim anderhalve eeuw van haar bestaan is de Stichting dan ook dusdanig gegroeid, dat 
eerst vergrooting van Teyler's woonhuis, dat als blijvende zetel der Stichting is aangewezen, 
herhaaldelijk noodig was, o.a. door de aanbouwing van de mooie zoogenaamde ovale zaal, ver
bonden door een deur (verboden toegang!) met een historisch vertrek, „de zaal", achter in het 
woonhuis gelegen en uitziend op een ouderwetsche binnenplaats 1) . In deze zaal kwam de stichter 
met zijn vrienden samen tot het houden van kunstzinnige en wetenschappelijke bespiegelingen 
en thans nog vinden de vergaderingen van Directeuren daar geregeld plaats. 

Maar ook deze vergrooting bleek aldra onvoldoende en zoo werd in 1878 op het eeuwfeest der 
Stichting tot een groote nieuwe uitbreiding besloten, die in 1885 voltooid was en het Museum 
zijn huidig aanzien gaf. Deze aanbouw strekt zich uit tot het Spaarne toe, waar de gevel in Ita-
liaansche renaissance stijl werd opgetrokken en bekroond door een groote bronzen beeldengroep 
van Bart van Hove, voorstellend „de faam, kunst en wetenschap". 

Het is nu juist in dit laatst aangebouwde deel, dat de palaeontologische collecties plaatsing 
vonden en wel in de ineenloopende korte en lange zaal, die men inkijkt van de fraaie ronde vesti
bule uit. In het verlengde dezer beide zalen ligt nog een derde nieuwe zaal, die door historische 
natuurkundige instrumenten ingenomen wordt, en in de ovale zaal voert, waar o.a. de mine-
ralenverzameling te vinden is. 

Omtrent den eersten aanleg der palaeontologische collectie is niets bekend; Teyler schijnt geen 
fossielen te hebben verzameld. De eerste grondslag moet gelegd zijn door Dr. Martinus van 
Marum, geneesheer en vermaard natuurkundige te Haarlem, die in 1780 benoemd werd tot 
conservator der verzamelingen en tevens tot bibliothecaris. Hij had reeds spoedig na Teyler's 
dood de aandacht van Directeuren op zich gevestigd door het op uitnemende wijze beantwoorden 
van de eerste prijsvraag, uitgeschreven door het tweede Genootschap. „Il a rendu celèbres en peu 
de temps dans tout Ie monde civilisé ITnstitution de Teyler et son laboratoire de physique", 
schrijft Bosscha 2). De door Van Marum geconstrueerde enorme electriseermachine met haar 
batterij van 25 flesschen en haar glazen schijven van 1.50 M. trok van heinde en ver belang
stellenden (waaronder Napoleon in hoogst eigen persoon) en is thans nog in de zooeven genoemde 
derde zaal opgesteld. 

Van Marum was echter een geleerde van veelzijdige belangstelling en in zijn tijd kwam door 
verschillende aankoopen reeds een belangrijke fossielencollectie tot stand. Zoo werd o.a. in 1784 
aangekocht het geheele fossielenkabinet van majoor Drouin te Maastricht, die vele jaren in het 
tuf krijt van de Pietersberg verzameld had (o.a. prachtige kaken van Mosasaurus) en in 1802 de 
beroemde Homo diluvii testis. 

Van Marum's opvolger was professor J. S. G. van Breda, bekend physicus, dié veel over electro-
magnetisme, enz. gewerkt heeft. Deze was reeds in het bezit van een belangrijke collectie fossielen, 
die echter slechts voor een klein gedeelte eigendom van Teylers Stichting werd; veel meer kwam 
in het bezit van het Britsch Museum te Londen. Tijdens zijn beheer (1837—1860) werd de palae
ontologische verzameling belangrijk uitgebreid o.a. door den aankoop van mooie exemplaren van 
Rhamphorrhynchus en van Mystriosaurus en is de kern der mineralogische collectie aangeschaft. 

In het jaar i860 verzochten Directeuren aan Dr. T . C. Winkler, medicus en groot natuurlief
hebber te Haarlem, een catalogus samen te stellen van de aanwezige fossielen. Winkler had zich 
n.1. als palaeontoloog leeren kennen door het publiceeren van een studie over de tertiaire visschen 
van Oeningen, waarvan Teylers Museum een rijke verzameling bezit. Zijn „Catalogue systématique 

1) De toestand van vóór de laatste verbouwing wordt in een aardige causerie door Jo. de Vries 
beschreven: Een bezoek aan Teyler. Eigen Haard, 1875. 

2) J. Bosscha: Martinus van Marum. Archives du Musée Teyler, Série II , Vol. VI, 1900. 
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de la Collection paléontologique du Musée Teyler" verscheen van 1863—1867 en vier supplemen
ten van 1868—1881 1) . Dr. Winkler had hiermee een geweldig werk verricht. Zooals we in het 
voorbericht lezen waren van de 12000 voorwerpen in i860 aanwezig slechts enkele honderden 
gedetermineerd. De Duitsche palaeontoloog Romer schreef dan ook in 1854, dat men in Teylers 
Museum met verdriet het gemis voelde van eenige leidende gedachte in de rangschikking. De 
voorwerpen waren, mede door plaatsgebrek, door elkaar in laden geborgen en Winkler heeft alles 
eerst moeten uitzoeken, nummeren en determineeren. Hij heeft dit met de meeste nauwkeurigheid 
gedaan met behulp van de toen bestaande palaeontologische werken, die reeds in de bibliotheek 
der Stichting aanwezig waren of voor dit doel werden aangeschaft. Bij elke soort zijn de synony-
men vermeld en alle literatuur waarin van de soort sprake is; wat dit beteekent voor een verzame
ling die in 1881 uit veel meer dan 15 000 nummers bestond, kan men zich moeilijk indenken. 

Natuurlijk zijn in de 50 k 60 jaren die sindsdien zijn verloopen vele veranderingen in de syste
matiek der families en in de nomenklatuur gekomen. Winkler's geslachten Ammonites en 
Belemnites b.v. zijn niet meer te handhaven; ook de palaeobotanie heeft zich geheel nieuw ge
vormd. Een student zou zich op zijn palaeontologisch tentamen geenszins meer op deze 
benamingen kunnen beroepen! Deze groote catalogus echter, uit verscheidene deeltjes bestaand, 
die nog steeds ligt „déposé sur la vitrine VI, parfaitement a votre disposition, o ami lecteur", 
blijft een betrouwbare basis om op voort te bouwen bij een eventueele nieuwe bewerking. Indien 
een belangstellend bezoeker den naam van een der alleen met nummers gemerkte fossielen 
wenscht te weten, zoeke hij eerst in de Table numérique het betreffende nummer op. Daar wordt 
dan verwezen naar de bladzijde van den catalogus (met zwarte cijfers) of van het supplement 
(met roode) waar de naam, herkomst, enz. te vinden zijn. 

Ook voor de mineralogische collectie, die toen enkele duizenden nummers telde schreef Winkler 
in 1889 een „Catalogue des collections géognostico-minéralogiques du Musée Teyler", waarop 
in 1895 een supplement volgde. 

Het moet een groote voldoening voor dezen toegewijden conservator zijn geweest, toen in 1885 
de nieuwe zalen in gebruik konden worden genomen en de fraaie collecties op een hun waardige 
wijze in de vele vitrinekasten der beide eerste zalen konden worden getoond. Spoedig daarop, 
in 1887, zag zijn zeer leerrijke, maar allerminst droge: „Gids voor den bezoeker van de verzame
ling versteeningen van Teylers Museum" het licht. Hij verscheen ook, voor vreemdelingen, in 
het Fransch en werd in 1892 reeds herdrukt, maar is thans, helaas, sinds vele jaren uitverkocht. 
't Is een genot met dit onderhoudend geschreven boekje in de hand de zalen te doorloopen en 
van de vaak alleraardigste bijzonderheden aangaande de herkomst en lotgevallen van belangrijke 
stukken kennis te nemen, waarbij niet vergeten wordt op de wijze van fossilisatie, de verwantschap 
met levende vormen, enz. de aandacht te vestigen, zonder echter den leek door vaktermen af te 
schrikken. Bijna alle voorwerpen bevinden zich nog op de door Dr. Winkler vermelde plaatsen, 
slechts enkele voorwerpen zijn later in laden geborgen, zooals b.v. de in de gids genoemde Mystrio
saurus en Pelagosaurus uit vitrine 1 der groote zaal. Verder zijn de uit de vitrines 38 en 41 beschre
ven collectie spinachtigen en insekten uit de Boven Jura van Solenhofen gelegd in vitrine VI 
van de kleine zaal, nadat ze was herzien en opnieuw genummerd (zie suppl. V van den catalogus). 
Naar vitrine 41 verhuisden toen voorwerpen welke de gids nog vermeldt voor vitrine 42. Wie 
zich op een bezoek wil voorbereiden leene deze boekjes (er bestaat er ook een voor de mineralen-
collectie) bij een ouderen natuurvriend; ook de Universiteitsbibliotheken en de boekerij der Stich
ting zelve bezitten exemplaren. Bijschriften bij de voorwerpen geplaatst voldoen aan een dringende 
behoefte, maar om aan hun doel te beantwoorden, dus door den niet altijd uren tot zijn beschik
king hebbenden bezoeker gelezen te worden, moeten ze zoo kort mogelijk zijn, en zich tot het 

1) In 1896 verzorgde W. nog een 5de supplement (in de Archives, Série I I , Vol. V) dat een 
lijst bevat van een nieuw aangekochte collectie tertiaire mollusken door prof. Romoio Meli te 
Rome gedetermineerd en afkomstig uit het Plioceen en Postplioceen van Palermo en tevens een 
revisie door prof. Meunier te Brussel van de insektenverzameling uit den lithografischen steen 
van Solenhofen. 
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groote publiek richten. Een gidsje waarmee men thuis een bezoek kan voorbereiden en nabetrach-
ten kunnen ze nooit vervangen. In het Museum te Brussel en in het Britsch Museum staan dan 
ook beide hulpmiddelen den bezoeker ten dienste. 

De Vertebraten der collectie behandelde Winkler nog eens uitvoerig in „De gewervelde 
dieren van het verleden; Palaeontologische studiën in Teyler's Museum", waarvan hij het voor
bericht schreef „In Teyler's Museum op mijn 70sten verjaardag (28 Mei 1892)". 

Het was zeker een gelukkige omstandigheid voor Directeuren, dat Prof. Dr. Eug. Dubois, de 
door zijn opgravingen te Trinil wijdvermaarde palaeontoloog, zich te Haarlem had gevestigd en 
in 1898 bereid werd gevonden na Winkler's dood in diens functie te treden. Belangrijke aanwin
sten hebben sinds dien de schatten van het Museum verrijkt, die bij onze wandeling door de 
zalen nog ter sprake zullen komen. Sedert eenige jaren biedt de Stichting ook huisvesting aan 
de beroemdste fossielen, die Nederland bezit, n.1. aan de overblijfselen van Pithecanthropus. 
Natuurlijk zijn deze kostbare zaken daar veilig in een kluis geborgen en worden slechts door den 
ontdekker zelve op schriftelijk verzoek aan belangstellenden getoond. Ze zijn geen eigendom van 
Teylers Stichting maar van het Rijk als deel van de groote collectie fossielen, die professor 
Dubois van Java mee heeft gebracht en die te Leiden worden bewaard in het oude Boerhave-
laboratorium. 

{Wordt vervolgd) A. SCHREUDER 
S3 S3 83 

ORNITHOLOGIE IN SOVJET RUSLAND. 
Verleden winter heb ik eens geschreven naar Siberië en wel naar de stad Novosibirsk in 

het Esperanto. Dank zij deze taal staat zonder moeite de geheele wereld open. 
Ik wilde namelijk eens weten, of daar aan den transsiberischen spoorweg ook grijze kraaien 

voorkwamen. In Maart schreven ze mij terug, dat wel terdege Corvus cornix bij hen voorkomt 
en ook dat de vogel daar broedt in de wouden langs den grooten spoorweg. Maar ook daar 
trekt de vogel in den herfst weg naar het zuiden, niet om de kou, maar in hoofdzaak om het 
dikke sneeuwdek op de velden dat het hun onmogelijk maakt voedsel op te doen. 

De grijze kraai komt bijna in geheel Siberië voor, zoo schreef men mij, tot daar waar in hetnoor-
delijk gedeelte de boomhoogte lager wordt dan 8 Meter, Daar waar de arctische berk begint 
houdt hun broedgebied op. In het uiterste noordoostelijk gedeelte komt de grijze kraai niet voor. 
maar wel in het zuidoostelijke gedeelte van Sovjet-Siberië tot in het gebied van de Amur. 

Ze maakten mij in hun schrijven er ook op attent, dat vanaf Ierland tot de kusten van de Japan-
sche Zee de grijze kraai voorkomt, voorwaar een groot deel der wereld. 

Bij de Russen was mij al eens eerder gebleken door correspondentie met Tulla en Moskou 
hoe goed onderlegd ze daar zijn in de ornithologische kennis; maar ook deze Siberianen geven 
daarvan blijk, niet alleen wat hun Europeesch en Aziatisch gebied betreft; maar ook blijkt hun 
kennis van landen buiten hun eigen Sovjetgebied. 

Dit bleek ook nu weer duidelijk daar ze mij schreven, dat de grijze kraai niet in Nederland 
broedde doch alleen wintergast was om des voorjaars weer te vertrekken naar Skandinavië, 
Polen en Finland. 

Het torenkraaitje (Colaeus monedula) komt bij hun niet voor, ook de roek (Corvus frugilegus) 
komt evenmin bij hen voor, maar wel de zwarte kraai, die ook ten onzent is, namelijk Corvus 
corone, doch deze soort niet verder ten oosten van Novosibirsk dan tot aan Krasnajarsk dus niet 
tot aan den Amur, zooals met zijn grijzen neef wel het geval is. Maar toch blijkt al weer, dat 
ook deze zwartrok een groot deel der aarde bestrijkt. Ze meldden mij verder, dat bij hen een 
bergkraai voorkomt, gitzwart, een langgerekte vogel. Voorts nog een bastaard, die het midden 
houdt tusschen zwarte en grijze kraai met over den rug een gespikkelde streep, overigens gitzwart. 

Ten laatste ook nog iets over den raaf, waarnaar ik hun ook vroeg. Ze schrijven: de dikke vader 
Corvus corax wordt bij ons beschermd ')• Hij nestelt in de wouden bij hun stad en door geheel 
Siberië komt hij nog voor. 

Door zoo'n enkel maal te correspondeeren kan men nog heel wat gewaar worden uit den vreemde! 
Groningen, Schip t.o. 48 Bedumerweg J. H. GELDERLOOS 

') In Sovjet-Siberie ! In Nederland is hij uitgeroeid! 


