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DE PALAEONTOLOGISCHE VERZAMELINGEN 
VAN TEYLERS STICHTING TE HAARLEM 

IL 
, rjT^ Z o u weinig zin hebben wanneer ik u thans langs alle vitrines en kasten zou leiden, daar 

we dan vanzelf in herhaling zouden vervallen van alles wat ge op de bijschriften op uw 
_1_ gemak zelf kunt lezen met de betreffende voorwerpen erbij. Daarom wil ik mij beperken 

tot het vestigen van uw aandacht op enkele collecties, die ons als Nederlanders meer in 't bijzon
der interesseeren en op eenige stukken, die door hun 
lotgevallen ook historische waarde hebben gekregen. 

Wanneer we uit de fraaie met marmeren beelden en 
zuilen versierde vestibule komend de kleine zaal binnen
gaan, staan we meteen voor een groote middenvitrine 
met een prachtig skelet van Plesiosaurus uit Engeland 
afkomstig, liggend in een plaat Liaskalk. Rechts voor 
het raam wordt een mammoethschedel, gevonden in 
den Lingedijk bij Heukelom, geflankeerd door de 
schedelafgietsels van een Indischen olifant en van een 
mastodont; teekeningetjes onder de bijschriften doen 
de dieren voor ons leven! 

Voor het linkerraam is een skelet van den holenbeer 
opgesteld, waarnaast de afgietsels staan van de schedels 
van twee primitieve snuitdragers, n.1. van Palaeomasto-
don en van Moeritherium; de origineelen bevinden zich 
in het Britsch Museum te Londen. Over al deze dieren 
behelzen de bijschriften belangrijke wetenswaardig
heden, evenals over de mammoethresten in vitrine V 
dezer zaal, waar we in een medaillon een pluikje rossig 
gekleurd haar van dit dier kunnen bewonderen, in de 
eeuwenoude ijskast, die Siberie's bevroren bodem 
vormt, mooi geconserveerd. 

In dezelfde vitrine ziet men o.a. nog skeletdeelen 
van Dinornis en Palapteryx, nog niet lang uitgestorven 
reuzenvogels van Nieuw-Zeeland en een collectie oud-
tertiaire zoogdierresten van Pikermi en Samos in Grie
kenland, waaronder een apenkaakje en hoef- en roof-
dierkaken. 

Aan de wanden zijn opgehangen drie zeer goed be-
waard gebleven skeletten van twee tijdgenooten van F i g ^ De homo diluoii testis in Teyler's 
Plesiosaurus, eveneens roofzuchtige zeereptielen, n.1. Museum 
van Ichthyosaurus en van Mystriosaurus. Deze drie 
fraaie stukken zijn gevonden in de Lias afzettingen van Boll en Holzmaden in Wurtemberg. AI 
deze skeletten zijn uitvoerig beschreven door Dr. Winkler in de Archives du Musée Teyler, 
t. I I I en IV. Het is interessant, deze geweldige Ichthyosaurus te vergelijken met het eenige 
jaren geleden door Teylers Stichting van Dr. Hauffte Holzmaden aangekochte jonge exemplaar, 
dat met de huid gefossiliseerd is en achter in het midden der groote zaal is neergelegd. Dat deze 
conserveeringswijze een zeldzaamheid is, blijkt wel hieruit, dat het kleine exemplaar twaalfhon
derd gulden heeft gekost, ongeveer het achtvoudige van den prijs, die voor een skelet van de 
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zelfde afmeting zonder huid door dezen kundigen palaeontoloog-preparateur tegenwoordig 
wordt gevraagd. 

Treden we thans de groote zaal binnen dan zien we vlak voor ons achter elkaar twee vitrines 
met afgietsels van schedel- en skeletdeelen van fossiele menschen, wier massieve kinlooze kaken 
en zware kammen boven de oogen ons dadelijk opvallen. Ik behoef u wel niet te vertellen, dat het 
professor Dubois is, die deze keurige collectie bijeen heeft gebracht. Slaan we een blik door de 
grootste der beide vitrines, dan liggen daarin links vooraan de moulages van het beroemdste 
Nederlandsche of eigenlijk Nederlandsch-Indische fossiel, n.1. van Pithecanthropus erectus 
Dubois, de rechtopgaande aapmensch in 1891 te Trinil op Java door professor Dubois gevonden. 
Deze resten zijn: de schedelkap (calotte), het dijbeen, een klein stukje van de onderkaak en drie 
kiezen. Daar het schedelstuk plaatselijk zeer dun is, werd het niet als zoodanig afgegoten in gips, 
maar is de binnenzijde geheel met gips gevuld gelaten in de moulage, zoodat men er enkel de 

buitenzijde aan kan bestudeeren. 
Om ook den juisten aanblik van 
de binnenzijde te krijgen, is er 
ook een inwendig afgietsel van 
de schedelholte gemaakt; dit 
endocranium ziet men hier naast 
het eerste afgietsel liggen. Nog 
steeds is deze merkwaardige 
vondst door geen andere geëven
aard wat den primitieven vorm 
van den schedel betreft, wiens 
inhoud zoo typisch in staat tus
schen dien van den mensch en 
van de hoogst georganiseerde 
apen. 

De volgende middenvitrine 
toont de versteende dier- en 
plantenresten uit de fossielrijke 
kleilagen van Tegelen bij Venlo. 
Deze fossielen zijn door profes
sor Dubois aldaar verzameld en 

Fig. 4. De kop van Andrias Scheuchzeri van naderbij. vormen een der mooiste collec
ties die er van deze vindplaats 

bestaan. Jammer genoeg zijn er een paar belangrijke verzamelingen in later jaren door Duitschers 
bijeengebracht en in Berlijn en in Oldenburg terecht gekomen. 

De kleilagen worden nog steeds in verscheiden groote groeven ontgonnen voor de steenfabrieken 
te Tegelen en de fossielen gaan thans in hoofdzaak naar het Natuurhistorisch Museum te Maas
tricht, waar ze onder de hoede van den toegewijden conservator Rector Jos. Cremers ook binnen 
de landspalen en in een openbaar museum veilig zijn geborgen. 

't Is wel zeer te betreuren, dat de wijze waarop de klei gedolven wordt, n.1. door vertikaal 
afsteken, de prachtig bewaarde fossielen grondig vernielt. Kleine voorwerpen als zaden, kiezen 
en voetbeenderen, alsook langere extremiteitenbeenderen van kleine dieren komen er het beste 
af, maar van de grootere is er geen enkel ongeschonden been of geweitak in de verzamelingen te 
vinden, om van een schedel of zelfs maar een grooter schedeldeel niet eens te spreken. Alle 
pogingen van palaeontologische zijde gedaan om wijziging in deze voor haar fatale manier van 
afgraven te brengen stuiten op onoverkomelijke economische bezwaren van de zijde der steen-
fabrikanten. Hier zou alleen een Rockefeller of een Carnegie in Nederland uitkomst kunnen bren
gen door het koopen van een terrein, waarin dan onder deskundig toezicht de klei voorzichtig 



PALEONTOLOGISCHE VERZAMELINGEN S! S3 S3 §3 89 

en horizontaal gedolven kon worden. Er zouden dan zeker prachtige vondsten worden gedaan, 
want de skeletten zijn in stil water ter plaatse bezonken temidden van zeer fijn slib, dat ze gaaf 
heeft bewaard. Alleen op sommige plaatsen in de klei zijn de fossielen meer of minder aangevreten 
door chemische processen in den bodem. 

Links vooraan in de vitrine liggen een aantal fraaie sparrekegels uit de klei van Reuver, een 
dorpje ten zuiden van Tegelen, ook, om het nu maar eens huiselijk te zeggen, fossiele noten en 
druivenpitjes, daarnaast Magnoliazaden. In het midden zien we bijna alle skeletdeelen van 
Conodontes, wat beteekent kegeltand naar den conischen vorm van de kroon der achterste kiezen 
in de bovenkaak. Dit knaagdier had de grootte van den bever, maar het kauw- en knaagvermogen 
was nog sterker, getuige de enorm zware knaagtanden en de forsche kaken. Vroeger toen men 
het skelet nog niet kende werd Conodontes of Trogontherium de reuze-bever genoemd, maar 
deze naam is zeker meer van toepassing op Castoroides zijn beergroote tijdgenoot in Noord-
Amerika. Aan den hier op gips gemonteerden voet ontbreken de eindkootjes met de klauwen, 
maar zooals hij er ligt valt de grootte terstond op wanneer men de links ervan gelegen ver
groeide scheen- en kuit-beenderen en vooral het betrekkelijk korte femur erbij vergelijkt. Het 
verschil in het patroon op de kauwvlakken der kiezen in kaken van verschillenden ouderdom 
toont een serie onderkaakshelften naast elkaar in gips gezet. 

Rechts in de vitrine ziet men een prachtig bovengebit, hoewel niet geheel volledig van Rhino
ceros uit dien tijd naast enkele deelen van zware botten. Geheel in den hoek liggen drie uitwerp
selen (coprolithen). 

De overzijde dezer vitrine wordt ingenomen door geweitakken en andere resten van verschil
lende soorten herten, door overblijfselen van een paardesoort, een zwijn en een hyaena. 

Uit andere Nederlandsche verzamelingen blijkt, dat de streek van Venlo en Roermond vroeger 
ook nog bewoond werd door olifant, rund, aap, beer, enz. Kiezen van enkele veldmuissoorten 
worden bewaard in het Britsch Museum, aan hetwelk ze werden geschonken door den Engelschen 
geoloog Cl. Reid, die ze met vele plantenzaden (meer dan 80 soorten) verkreeg door het uitwas-
schen van een hoeveelheid klei van Tegelen. 

In de verdere middenvitrines en eronder bevinden zich een groot aantal deelen van het ge
raamte van twee vermaarde Nederlandsche fossielen: de Mosasaurus camperi en Chelonia hoff-
manni, beide zee-reptielen uit de kalk(tufsteen)lagen van den Pietersberg te Maastricht, afgezet 
op het einde van de Krijtperiode. Rechts naast den ingang tot de groote zaal, in vitrine II , zijn 
nog een paar kaken van den Mosasaurus, een der beroemdste stukken van het Museum, tentoon
gesteld. Deze prachtige kaken, waarin vele tanden en ook wisseltanden zijn waar te nemen, liggen 
in tufkrijt, de in Zuid-Limburg veel gebruikte bouwsteen, ingebed. Ze zijn reeds ongeveer ander
halve eeuw geleden voor Teylers Stichting gekocht door prof. Van Marum van majoor Drouin 
te Maastricht, die sedert 1766 een verzameling fossielen uit den Pietersberg had aangelegd. 
Over den lichaamsbouw van deze Maashagedis (die geenszins in de Maas zwom!) en over de kalk
steen waarin hij werd gevonden, over de reeds bovengenoemde schildpad Chelonia hoffmanni 
en over de verzameling koralen, schelpen, ééncelligen, mosdiertjes, zeeappels enz. uit dezelfde 
kalksteenlagen (vitrines 49—51) wordt in de bijschriften uitvoerig verteld. 

Helaas, is in den Franschen tijd een mooie schedel van Mosasaurus overgebracht naar het 
Museum van de Jardin des Plantes te Parijs. Gedetailleerde beschrijvingen van de belangrijkste 
zich in Teylers Museum bevindende overblijfselen van Mosasaurus gaven de vermaarde Fransche 
zoöloog en palaeontoloog Cuvier (in zijn Ossements fossiles, t. V), prof. Van Marum en Petrus 
Camper, de groote geleerde, indertijd hoogleeraar te Franeker. Winkler bewerkte in zijn „Tortues 
fossiles du musée Teyler" ook de resten van de Maastrichtsche zeeschildpad. 

Van de rijke verzamelingen fossiele visschen en ongewervelde dieren in de twintig kasten en 
evenzooveel vitrines aan de raamzijden der groote zaal uitgestald, kunnen we slechts enkele zaken 
aanstippen, zooals b.v. in vitrine 3 de insekten en spinnen in barnsteen (fossiel hars) omringd 
door „slijpplaten" van kolenplantoverblijfselen. Verder liggen in deze vitrine geheel bovenaan 
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naast elkaar vijf van de zeer merkwaardige namaak-fossielen, waarover een zekere Huber, student 
inWurzburg,in 1726 ter goeder trouw een proefschrift vervaardigde. Vlak voor de promotie kwam 
het bedrog uit en de promovendus haastte zich de reeds rondgezonden exemplaren terug te vra
gen, maar enkele zijn niet te achterhalen geweest. Een exemplaar van deze in het Latijn geschre
ven, rijk geïllustreerde dissertatie bevindt zich in de bibliotheek van Teylers Stichting. 

Groote platen met natuurlijke afgietsels van voetsporen in zand, afkomstig van het Handdier 
(Cheirotherium) uit het Triastijdperk ziet men in de kasten 2 en 4. 

Fraaie exemplaren van de op vleermuizen geleken hebbende vliegende reptielen Pterodactylus 
( = Vleugelvinger) en Rhamphorhynchus (== Snavelsnuit) in de vitrines 22, 23 en 24 behooren 
mede tot de merkwaardigste schatten van het Museum. Ze zijn gevonden in de lithografische 
plaatkalk van de Boven-Jura in Beieren. Enkele Pterodactylus exemplaren, die steeds uit een 
positief, de versteening, en uit een negatief, den afdruk, bestaan, vertoonen flauwe streeperige 
afdrukken van de vlieghuid naast de extremiteitenbeenderen (No. 13105, 6928 en 6929). Met de 
beschrijving van een der skeletten van Rhamphorhynchus (No. 6922 en 6923) begon de klassieke 
Duitsche periodiek Palaeontographica,ini846; dit exemplaar is ongetwijfeld een der eerste resten 
die men van den Snavelsnuit gevonden heeft. 

Op hoevele manieren de palaeontologen getracht hebben zich een beeld te vormen van het 
uiterlijk van deze vliegende reptielen is te zien op de vele afbeeldingen, waaronder eenige ietwat 
humoristisch aandoende, die Abel (1925) hierover geeft in zijn onderhoudende boekje „Geschich-
te und Methode der Rekonstruktion vorzeitlicher Wirbeltiere". 

Ten laatste wil ik nog wijzen op een beroemd fossiel (No. 8432 in vitrine 29), waarover heel 
wat te doen is geweest, n.1. op Homo diluvii testis et theoskopos (= de mensch getuige van den 
zondvloed en die God heeft gezien), zoo genoemd door Scheuchzer toen het in 1725 uit de ter
tiaire zoetwatermergel van Oeningen te voorschijn was gekomen. Enkele tientallen jaren later 
zagen vakgenooten de dwaling in, toen er een tweede exemplaar was gevonden. Het eerste werd 
door van Marum in 1802 te Zurich gekocht. Het bleek later, toen Cuvier bij een bezoek aan 
Teylers Museum in 1811 het bedekkende steen verder van het fossiel had verwijderd, dat de beide 
groote door beenderen omgeven gaten, die Scheuchzer voor die van een klein mcnschelijk bekken 
had aangezien, de ooghoiten zijn van een grooten salamander. Jarenlang was dit fossiel beroemd 
geweest als het bewijs van het bestaan van den mensch vóór den zondvloed: „das betrübte Bein-
gerüst eines alten Sunders, so in der Sindflut ertrunken". 

A. SCHREUDER. 

SI SI S3 

EEN VRAAGSTUK BETREFFENDE ONZE 
PALUDINA-SOORTEN OPGELOST. 

Wanneer men de regels voor de prioriteit zorgvuldig in acht neemt, moet het geslacht 
Paludina zonder eenigen twijfel den naam Viviparus dragen en in streng wetenschap
pelijke geschriften wordt tegenwoordig dan ook daarnaar gehandeld. Ik wijs hierop, 

maar ik zal mij in het volgende toch liever van den van ouds bekenden naam Paludina bedienen, 
omdat deze naam gemakkelijker en sierlijker is, en nu ook geen misverstand meer kan opleveren. 

Linnaeus beschreef in 1758 een slakkenhuisje als Helix vivipara. Zijn diagnose is evenwel niet 
ondubbelzinnig en hoogst waarschijnlijk heeft hij daarmede de beide Noordeuropeesche soorten 
samengevat. Hetzelfde kan gezegd worden van de beschrijving van O. F. Muller in 1774 van 
Nerita fasciata. Hieruit is een verwarring ontstaan, die nog altijd voortduurt. Omstreeks 1812 
kwam de naam Paludina in gebruik en men was het er toen over eens, dat in Noordeuropa twee 
hiertoebehoorende soorten leven, waaraan Linnaeus en Muller namen gegeven hadden. Maar 


