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Honderdvijfentwintig .iaar gcleden ontdekte de anatoon, geoloog en paleoantropoloog llugène Dubois op Javà de eerste
fossiele beenderen van cle voorganger van de moderne mens. Tcgenwoordig wordt deze nieulv ontdekte soort l1ono etectus
genoemd, Het wcrk van Dubois mag zich in een toencmende belangstelling verheugen,

T\rirliclupcrllrírr.llr k rrc: lret lcr-rrcl u crk r lrrrFrr: erre lJu
L.f hni. r cel r:rn,l-. hr. I r'LJr t- \ cr.( híe I Jc NeJcrlrrrr.l,r r clt.r-
ling van eer boek van de Aole kaansc antropologe Pat Shipman
onder dc titel/)c.r?thr,:kentle schokel Levensverhau[ vn Eugètte
Dttboíl, le Nederlut ?r die hct geIiik rrl]? Dírx i/l 1lctL,ee.r. Ilt het
kader van hct Darwiniaar jn en rond 2009 wcrci ook aan Dubois
vecl aandacht bcstced. ln het strcckntuseunt te Haelen bij Roer-
mond. wírar het landgoed ljgt waar hij in l9:10 ovcrlced, wercl een
tentoonstelling georgtnisccrcl. ln NiltLrralis te Leiclen kreeg irij ccn
tentoonslclling rvaar hij bclicht wer.d als ont-
clckker van de rnissilrg link. ln Maastricht wa
rcn cr lehlnnn\t(lliIgL rr i r dr I rrirersitcir err
het Naluurhistorisch Museum. ln 2009 en 2010
verschccn er een documcntairciiln mel dc titel
De :-lrktochÍ natLr tle ontbrckentle scl.takcl et
cle twcc ptrblicaties T/r rouglt Eu.qètrc Dubois'
Etes Stills oÍ a liu'Dalcntl1li, cn een Dubois
spccial ven het tiidschrift Uit Etstlens Verle
rà,ri dat in zijn geboorleplaats Eijsden bii Maas-
lricht in het kader van een gemeentelijke ir.rsie
huis-aa| hLlis bezorgd wet-d-

LEVEN EN WERK VAN DUBO S

f,rrg.nc ljtthor. ucrJ in l":b:eb.,rcrr :rl.
l--.r orJ ' c /on r \ r r J c-r Dltno .. .rnuÍ hc kr I
cn burgeneestcr van Eijsden. Hct was hetjaar
dat vool het eerst ecn bcknopte evrtuticthcorie
van Charles Darwin en Àllled Russel Wallace
werd gcpLrbliceerd. Hct.jaar erna verschecn het beroemde br-rek l)c
oorsptotlq der soortett van Darwin met zijn uilgebreidc ctolu,
tielhcoric. Eugène cloorlicp de lagele school in Ei.jsden en vervol
gcns cle Ri.jks Hss in Roenrontl. Hij studeeÍde daanla rrcdicijnen
aan dc Uri\ersilcit van Alltsterdam. Hij specialiseer.le lich bij pro-
lii\or \1il\ FLilbringer. waarvan hij de voorbcstcmdc opvolger was.
in de anrtonic. lijders zijn opleidi gen kwani hij in aanrakl g
nret dc idccln r ar Dalwin. \a een alchcologisch onderzoek iir ilc
Hcnkeput in hct SrVelsbos bij Ei.jsden besloor hij plotscling zijn
baan als analoonr in.\rnstcrdlm op te zeggcn. Dubois tekende in
l8l!7 voor achtjarr rl\ militriÍ .rrts bij hct Ncderlancls Indisch Lc
gcr in het toenrnalile \eder lancls-l dië. Dit werd d(X)t zij n onre
ving als een onbczonnen heiluit gezien. Na zijn eerstc.jaar in wat
nLL lndoncsié heet. \\ ist Dubois he1 ro tc rcgelen dat hij rverd i'r.ijge-
steld !irn ziin werk als mililair lr-t\. Dlirrdool kon Dubois geolct
gisch cn paleoDlologisch onder zoek ver-richten en op zoek gaan naar
dc missing link van Dar$in. ee-n htpothetisch nrcnsachtig wezen
dat in dc cvolLrtie de ontbrekende schalel vormcle trrsser de mens
aap cn cle mens. Dit was het doel *'aarvoor hij aar Indië wrs !ie-
gaan. Dubois begon zijn onderzoek op SLrmatra. maat-met wcinig
succes waaldooÍ hij na enkcle jaren verder ging op Java. Oltdat
vccl graafrverk nodig \\,'as kreeg hij vijÍiig dwangarbeidcrs toege$ e

zen en t$,ee luitcnants van het legcl die toezicht hielden op dc op-
gra\ ingen. Ziin grootste succcs boekte hij in I 89 1 op dc vinclplaats

Trinil. airn clc oever van cle Solorivier. waar hii. dicht bt elkaar. ecn
kies en een scheclelkapjc vond. In eerstc instantie schreef hij beitlc
tbssielcn toe aan eell nensaap. Ee .jaar latcr voltd hij ccn dijbeen
op een aÍlstand van ongeveer lwaalímeter van de twee eerdere vond
slen. De dric vonditen schreel Dubois nu toe aan ecn inclividu van
een Íechtop gaitndc lapnteos. de ontht-ekende schakel tussen nrcls-
aap cn nrers. die lrij Pithecdntltr4ns ere.1r.\ noetrtdc. Dit rl,as de
grote vondst waarvoor Dubols zijn veclbeloveDde cal]ièrc in Antstcr-
danr h d opgegevcn e veel ontberingen lrad moeten cloorstaan.

Eind I 89.1 bcsclueef hi j deze vondsten in een
publicatie met de titel Pirlteuutth t'ct1tu.t tt t:cÍu s
eine ne nsc hencte hn I iclte U eberga n gslo rn tu s
J.rr./. Hetjaar daarop keerde hii teruq narr Nc
deÍlirnd. Dubois ha.lop een positieve ontvrngst
van zijn belanglijkc rutdekking gerekerd. rraar
\'eel F,uiopesc en Ameriliaanse collega's ont-
vingen de publicatic met kritiek. Waar Dubois
de vondsten als een ovelgangsvonn zas. een
tirssiele mensachtige lllel ccn herser'tgewicht dat
tussen die van dc chinrpansce en de huidigc
rlrenr in zat. interpretcerclen vecl vakgenoten
clc Íbssielen als holende ltij cen meusaap ol
meIls. Tevcns was el inhoudelijk kritiek qr zijn
publicatie, omdat hij gcen vergelijking gemaakt
had met dc Neanderlhalel en de geologie en
str-fttigrafie van de vindplaats ollvoldoendc be-
schreven had. Tusscn lE95 en 1898 heeÍi hij
nret zi.jn vondsten veel congressen in Eut opa
:rÍrcrcirJ.$r. rdu.rIhet r,,nr zrjrr.r,lle-r . nr,,

gelijk was de !ondste nader le b!-kiiken. Ook publiceercle hij aan-
vullcnde geecvcns rvaarbii hij ztn volldstcn veÍgeleek lllct Neandet-
thaler-lbssiclen en gaf hij aanvullendc inÍbr.matie over de geoltgic
van de vindplaats. IJe Ncanclerthaler werd niet als een o\'et-gangs
volm beschouri'd ondat dezc beclrridend rrillder oud was cn qrote
hersenen hacl. Het vcrgrootte het aantal mel:lestanders, lllirlll.dc zcc.
uitcen|rpende nreninecn van zijn lerenstanders. dic hicrin geen oter.
Sarrgsvol-m zagen! nlaar'lbssielcn van een ntcns ofeen aap. blcven
over-heersel. Dubois rvas hierdoor in grotc mate geliustreeÍd.
Flij werd achtereenvolgens con serv atilr- bij hel TcyleÍs Museum in
I laarlem. kr-eeg ecn eredoctoriiat van de Univcrsiteit van Amstcr-
tlam en rvcrd builengewoon h,toglcraat-, lateL gcrvoon hoogleraar,
iran clezelÍdc Lniversitcit ivaar hij vi j1'vakken clocecrcle waat-onder
geillogie en utropologie. Zi.in omgeving zag he t als ccn zeer
getalentceld persLXrt, een geliale wctenschappcr met een ntoeilijk
ktraktcr en erccntrieke lrekjes 'l ussen 1 897 cn I 928. de acticvc
pcrliode als hooglei.aar. heeÍi L)ubois vecl gepubliceerd over de vak
ken rvaalvoor-hi.j rvas aangesteld. Zijn encelalisatie-onder-/oek on-
dersteunde dc posilie vilt c\c Pitl*,utrttrol21lr.r (r..tu/.r rls ontbre
kendc schakel. Hij onclerzocht het telatieve hcrsengewichl ten op-
zichte van het lichiLamsgewicht van hogere en llgcre dieren. inclu
siel de rnens. LIij leiddc hieruit aldat cr tiidens de errbryonaie ont
urikkcling bij diclen zich sprongsgewijze vcrmeerder ingcn van het
hersenge$,icht voordeden. f)it was niet in overeenslemming met de



uitgangspuntcn van het daruinisme dat uitgaat van een graduele
ontwikkeling in kleine stapjes.
Eugène Dubois woonde large tijd in Hmrlerrr. N|I 1904 kocht bij irl
Haelen bij RoerÍnond het lirndgoeil De Beclelaer *,aar hi.i zijn va-
kanties doorbrirchl. Hij bouwcle hier een villa en stichtte er een veer-tig
hectarc groot natuurT)ar-k \laarbij hi.j een litDdscllap creêerde dal
overeen mocst komen met het landschap dat hii kende uit de
kleigroeves virn Tegclcn uit hct Vloeg-Pleistoceen. Voor Tevlels
Museum verzamelde hij in deze klei een uitgebreide colicctie bccn-
deren en planlaxrdig materiaal waarovelhij ook publiceerde. De
gcolo,eische periode van het Tiglien is nau deze grocvcs in Tcgclcn
qenoenrd. Daamaast schleef L)ubois talrijke korte artikelen, o!er
bijvoorbeelcl het ontstaan van de Hondsrug. klintaatverandcringen
in het geologisch lerledcn. r:lc gcschiedenis van de Nederlandse
dlrincn. de doorbraak van het
Nruw van Calais, cle grond en

duin rvaterr, oolziening en over
venell eD ve]lnen.
Veel ran zijn ondcrzoek was
pionicrencl va aard. De lliirtlte
jaren van zijn leven woondc
Dubois pernanent in Haelen
waar hij oP 16 dcccmber l9;10
ovcrleed.

ARTTKETEN ovER DuBots

/\ \ er Dubor\ 7r in trlriikc xr

\J Lrk.len rerr.hcn"n i', kr"n-
tcn cn tijclschriften. In 1985 ver
scheen hct proet.schrrft Etgètte
Duboi.s en de Aalntetls t,an JarLt

Een bijtlruge tot tle geschíede-
nis tan de paleountropalogie
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trichtse lpothcker-s.lie verdiensteliik werk verrichtten als botani-
cus cn paleonloloog. Eugène Dubois stond hicrmee in contact om
dat zijn vader door Maastr-ichlse apotheket-s u,as opgeleid. Valaf
l88l werd in het Savelsbos. nict ve1 val Eijsden, archcologisch
onclerzoek vcrricht door cle Luikse iucheoloog Marcel de Puydt.
Terwijl Dc PLryclt zij n onderroek in I 8 85 naar de glrlt van Spy, tcn
westen vuD Namen. \,erlegde en hier vcellesten vitn Neanderthalcrs
vond, begol1 Dubois ccn cigen onclerzoek in hct Savelsbos dat r-e

sullccrde in een op-qraving in cle Ilenkeput bij de vuLrrstccnmijnen
van Ri.jckholt-St. Geertruid. Hij werktc hicr samen nret graalRené
cle Geloes van Kasteel Eijsdcn die eigenaar was van het bos. De
graafu,as reeds in I 880 lid van het Instirut Archéolosiqlre Liégeojs.
waar Van ook l\4arcelde Puydt, dic in l8E I cle neolitlrische vuulstcen-
nilnbourv en midden palcolithische arleiactcn in Rijckholr-Sr.

GeeÍtruid orrtdektc- ccn promi-
nent lid was- Het rvaren dc ccr-
ste sporen van vuursteenmijn
bouw die in Nederlitnd weÍden
gevondcn.

RECENTE AANDACTI

Tn 2ílL{) qerd de Stichtin,J
I hulene DrLbuis in Eijsdcn t,p-
gcricht om rneer bekendheicl te
geven itan dc pclsoon en het
werk van de wetenschapper. Dit
gebeurt oncler andcrc door de
instclling van eenjaarlijks rote
rende Eugène Dubois-wissel-
lcerstoel aa de Llniversitcit
Maastricht. In 2015 werd de
bekende bioloog Flans de Waal
als eerste hooglelaai aangestcld

vrn Bert Theunis\en. In 2001 schlecf Pat Shipman het boek 7hÉ,

lllon yvho Fourtd thc Mi.ttittg Lit*. Lugètrc I)uhois ruul His Liftlong
Quest to Pro\,( DdrtLla Rig/rt. Hierin rvoldt veelvuldig gcb|uik gc
traakt van vier dlgbockcn van de franciscaan dr-. J.J.A. Bernsen uit
I930 1932. die de Tlinilcollectie van Dubois. die uit meer.dan
1*aalfiluizencl r'ondsten beltaat. geordend heeii. Bemsen vocrde in
die.jarcn vccl pcrsoonli.jke gesprekken me1 Dubois eD hield hier
over dagboeken bij. Ze zijn nooit in druk vclschenen. tsij de vier ing
\ an het ccr-ste Pll/?É,.1011lu (\)Lt\ Cententtiul i|t 1993 in I-eiden r er'

scheen van de hand virn Richard E. Lcaky cn L. Jan Slikkc|vccr hct
boekTltc Que st lór Hutntut's Plut:e ítt tttÍttre antl Duhoi"^' Mi.tsittg
Littk'. Deze publicaties samen geven een goed overzicht van hct
lcven en *erk van Iiugène Dubois.
Over hel plolselingc bcsluit van Dubois om Íiissielen van voorou
ders te gaan zoeken. was t(Í dan toe nauwelijks aandacht geschon
ken, sclrrijft B ert 'Iheunissen. Hi.j gaat in zijn proel.schlilt hiel na
der op in en ook op de rvcloverrvogcn keuze om naar Indië te gaan
en niet naar A1l ika. VercleÍ schriift hi.j: "Op eel van .le meest intri
gcrcndc vragen, namelljk waarrlnr Dubois /ich geroepen voelde op
Toek te gnan naar dc rrissing link. moet ik het ani\\,oord schuldig
blijven.' Het is een uitspraak clie hij later zal herhalen.
Dcze vrrirg is te beantwoorden als we Dubois' vcrlcdcn nict allccn
bekijken vanuit c-en ranclstedelijk perspectief. nraar u. al beteli zljn
jongejaren in een Euregionllal perspecticf. De Eulcgio Maas Rijn.
waarirt hel Maasdolp Eijsden cenhaal gelegen is. waar Dubois als
jonge man opgroeicle. was in de negentienrle eeuw rijk aan prchis
toÍische !ondsten. mel Mosasaurus Íbssielen uit de Sint-Pieter sber g.
Neanderthaler.r'ondslen uit hct Neandcrthal bij Diisscldo]f cn p|e
hist(n ische \'ondsten uit de omgevinr van het Vesdre en Maasclal
bij Luik en Maastlicht. In de Sint-Pietersberg tussen Maastr.icht en
Eijsden welden veel Íbssiclcn uit hct Krijt cn zcldzdmc plantcn gc-
vonden. Dit trok in dc negentiende eeuw veel aandacht \'r Nlaas-
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en ditjaarwordtde leerstoel bczetdoorde geneticus Mark Stoneking
van het Max Planck InstituLlt voor EvolLltionaire Autropologie in
Leipzig. Zi.j verzorgen maslerclasscs cn geven publieksleringen. Dc
eerstkomende publickslczing van Mark Sloneking op 5 oktobeÍ 2016
vindt plaats in het kadcl van StLldium (ienet alc tc Maastricht. Het
zal gaan over wat oud DNA ons leert ovel .le geschiedenis van de
mens. ID het Intcrnationaal Museum voor Familiegeschieclenis te
Eijsdcn werd dil jaar een vaste tentoonstelling ingericht dic aan
Dubois is tervijd. Vercler *'ordt hier ieder scizoen een lezing ge
houden die relatie heett mel de pcrsoon of het rvetenschappelijk
rvcrk van Dubois. Dc hcrÍ.stlezing ditjaar wordl vcr-zorgcl cloor an-
Í-opoloog Geot--se Maitt. Recert is bekencl ge$,orden dat het nieuwc
biolrlgielabor atorium van de Brightlands Chemelot Campr\ in Ge
leen naar Eugène Dubois rvorclt genoenrd. Ook het musculn in het
bezockerscentrum Leudal bij HaeleD heeft recent liandacht gcschon-
ken altn het Íinomeen Dubois. Zi.jn vij lènzcvcntigste sterldag wercl
eind volig jaar herdacht mel een kranslegling bi.j zijn gralmonu
nent op de algcmcnc bcgraafplaats in Venlo. Bcgin clit iaar was er
een bi.jzcrndclc tcntoonstelling onder de titcl I'tolèssor Eugène
D u bo i.s. lrc r itt r re ri tt ge n aa t t e e rt v e I : ij tli g wet en.st: h u.pper. Dic wcrd
irlgesloten mel een syntposium. Tevens wor-den in hel museun
regelntirlig lczingen -gegeven en wandelingen door het natuurpal-k
van Dubois op De Bedelael in Haelen geolganisccrd. Dc grocpen in
Eijsclen en Haelen hebbeu besloten om in dc tockomst velder-lnet
elkaar samen te werken.

lr. J.P.L-M.N. de W(orintotlt tterkte 1ee aatt an:ltco htgist lt ou
tle r.-oek dttl tus:en 1980 en 2006 in 1rJ.!groel,É,.r i11 tle on,qeyitl,g
ran Maasïri(ht verd uiÍge\ieftl. Llicr:íjn veel be,,toni gssporctl
ron Neul':lertllolcrt (n htol \'oorgLtttgets onttlckt. Ook wtts lij bc
trokken hij tle prrttlut:tie ytut ecn.Íilntdoctttnentaire oyer Eugètr
Duboís en publiccctle hij ot,er lrcnt.


