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In 1975, dit jaar precies 35 jaar geleden, Werd de Stichting Eijsdens
Verleden ofiicieel opgericht, na eerst een jaar onder de noemerWerkgroep
Bestudering van de geschiedenis van Eijsden te hebben gefunctioneerd.
Een kleine groep historisch geïnteresseerden begon met het verzamelen en
ordenen van brokken uit de geschiedenis van Eijsden en al zijn kerkdorpen.

Vanaf 1977 geeft de Stichting Eijsdens Verleden een historisch
tijdschrift uit, Waarvan inmiddels, deze jubileumuitgave meegerekend,
120 nummers zijn verschenen. Uitgaven, die één of meer boeiende aspecten
uit de geschiedenis van Eijsden vastleggen ofhet Werk van een Eijsdense
kunstenaar in een catalogusvorm bij elkaar brengen. De gemiddelde omvang
van een nummer Uit Eijsdens Verleden bedraagt 32 paginas. Een kleine
rekensom leert dat tot nu toe bijna 4.000 paginas A4 aan gegevens en fotos
zijn vastgelegd en ter lering en vermaak beschikbaar zijn voor de liefhebber
van de geschiedenis van Eijsden. Maar ook de professional Weet de weg naar
Uit Eijsdens Verleden te vinden.

De Stichting Eijsdens Verleden markeerde haar bestaansjubilea altijd
met tentoonstellingen. Ook deze keer is dat het geval. Oorspronkelijk Was
één tentoonstelling voorzien - Monumentaal Eijsden - Waarbij aan de hand
van kadasterkaarten en fotomateriaal het Eijsden van ca. 1840 in kaart en
beeld zou Worden belicht. Het jubileumjaar van de Stichting Eijsdens
Verleden viel toevalligerwijs samen met het Darwinjaar. Nationaal en
internationaal Werd veel aandacht besteed aan zijn theorie over het ont-
staan van soorten.Wie Darwin zegt, denkt aan de in Eijsden geboren
Eugène Dubois die het gelijk van Darwin bewees. In het Natuurhistorisch
Museum te Maastricht Werd en in het Darwinjaar het Werkzame leven en
de ontdekkingen van Eugène Dubois in een tentoonstelling vorm gegeven.
Ook Werd de aftrap gedaan om te komen tot een docufilm over Eugène
Dubois.Tot nu toe is in Eijsden Weinig aandacht geweest voor Eugène
Dubois. Behalve een straatnaam en een plaquette aan zijn geboortehuis in
de Breusterstraat, herinnert ogenschijnlijk Weinig aan deze Wereldberoemde
Wetenschapper.

Er is de gemeente Eijsden veel aan gelegen om dat beeld te verande-
ren. Dubois past namelijk perfect in het gemeentelijk beleid ter bevordering
van het toerisme en recreatie dat, naast natuur, landschap en Waterrecreatie
vooral gericht is op cultuurhistorische Waarden.

Op initiatief van de gemeente Werd de Duboistentoonstellíng, nadat deze
in Maastricht Was beëindigd, nagenoeg in haar geheel overgenomen voor
(semi-)permanente tentoonstelling in Eijsden. Een mooie gelegenheid om
daarmee voor de dag te komen, biedt het jubileum van de Stichting Eijsdens
Verleden.Twee vliegen in één klap zogezegd. Om het verhaal geheel com-
pleet te maken, Werd de Wens uitgesproken om ook in Uit Eijsdens Verleden
de Eijsdense apothekerszoon uitgebreid voor het voetlicht te brengen.
Drie auteurs Wisten veel nieuw en onbekend materiaal over hem en zijn
ouders in een drietal artikelen bijeen te brengen, Waarmee het verhaal over
en rondom Eugène Dubois weer een beetje completer is geworden.

Met gepaste trots bied ik u namens het gemeentebestuur van Eijsden
dit bijzondere nummer van Uit Eijsdens Verleden over het leven en werk
van Eugène Dubois aan. Ik hoop u hiermee niet alleen veel leesplezier te
verschaffen met feiten en anekdotes over Eugène Dubois, zijn familie en
ontdekkingen, maar evenzeer een stukje bewustwording op te Wekken van
het Eijsden waarvan Eugène rond 1870 deel uitmaakte en Waarvan We
heden nog altijd kunnen genieten: Eijsden, een pittoreske gemeente gelegen
in het Maasdal, rijk aan tradities en omgeven met natuurschoon.

Manon Pelzer, Burgemeester van Eijsden
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Van de redactie

Aan het eind van dit jaar houdt Eijsden als
gemeente op te bestaan. Met ingang van 2011 gaan we
samen met Margraten verder in een nieuwe gemeente
met de naam Eijsden-Margraten. Het gemeentebestuur
Wilde bij deze gelegenheid alle inwoners van Eijsden
een herinnering geven aan de oude gemeente. Het
vroeg daarvoor de medewerking van de Stichting
Eijsdens Verleden. Er zou een publicatie moeten komen
over een uitzonderlijke Eijsdenaar: Eugène Dubois. Het
is deze Uit EijsdensVerleden nummer 120 geworden.

Een aflevering in de reeks Uit Eijsdens Verleden
heeft meestal een afizvisselende inhoud met allerlei
onderwerpen uit het verleden van Eijsden, van lang
en van kort geleden, soms licht en soms wat zwaarder,
altijd met veel illustraties en oude fotos van straten,
huizen, kerken, monumenten en vooral mensen uit
Eijsden.Af en toe maken we een uitgave over één
onderwerp ofpersoon, zoals de schilder Petrus Wolfs,
de Schutterij St.-Sebastianus Oost-Maarland, de
protestantse kerk van Eijsden of de beelden van
Cor van Noorden en nu dan Eugène Dubois.

Over Dubois, leven en werk zijn al heel wat
boeken en artikelen geschreven.Wie meer wil lezen,
kan terecht in de publicaties die in deze UEV ver-
meld worden.Vooral de biografie door Pat Shipman
is lezenswaard: The man u/ho found the missing link,
the extraordinary lg?? inugène Dubois, 2001. In 2007
verscheen hiervan een Nederlandse vertaling:
De ontbrekende schakel, levensverhaal van Eugène Dubois,
de Nederlander die het gelijk van Darwin bewees,
Bodegraven, 2007.Wat zouden wij daaraan kunnen
toevoegen? Waarom brengen We hier nóg een uitgave
over Eugène Dubois?

Dubois Werd geboren in 1858 in het huis
Breusterstraat 18 in Eijsden. In 1891 vond hij op
Java een schedelkapje, een tand en een dijbeen van
Wat hij noemde: de Pithecanthropus erectus, de rechtop-
gaande aap. Hij beweerde daarmee de missing link
gevonden te hebben in de evolutie van de mens, de
levensvorm tussen aap en mens. Ofschoon lang niet
iedereen het met hem eens Was, Werd Eugène Dubois
met zijn vondst wereldberoemd. De grote betekenis
van deze historische wetenschapper is voor ons een
eerste reden om hier aandacht aan hem te besteden.
Er zijn niet zoveel Eijsdenaren van wereldformaat!

Bij alles wat er over Dubois en zijn Werk
geschreven is, blijft de vraag hoe een Eijsdense jongen
er uiteindelijk toe kwam op java naar de missing link
te gaan zoeken. Natuurlijk is ook daar al veel over
gezegd en geschreven, maar de vraag bleef gedeelte-
lijk onbeantwoord. Dat gaf ons een tweede reden
om deze UEV over Dubois uit te geven. In twee
bijdragen proberen de auteurs aan te geven welke

invloeden Eugène ondergaan heeft en onder Welke
omstandigheden hij zich heeft kunnen ontwikkelen
tot de grote wetenschapper, die hij was.

In het eerste artikel beschrijft Henk Boersma
het milieu Waarin Eugène geboren Werd en de eerste
tijd van zijn leven doorbracht. Hij doet dat door de
vader, Jean Dubois, te volgen. Daardoor krijgen We
inzicht in de omstandigheden waarin deze verkeerde
in Eijsden in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Henk Boersma vraagt zich af in hoeverre de
opvoeding in Eijsden, het milieu, de gezinssituatie en
vooral de vader van invloed zijn geweest op de latere
beroepskeuze van Eugène en op de inzichten en
ideeën die hij ontwikkelde.

jean Pierre de Warrimont geeft in de tweede
bijdrage aanvullende antwoorden op de vraag hoe
Eugène Dubois tot de beslissing kwam om de missing
link te gaan zoeken. Hij kijkt naar de rol die Eijsden
daarin speelde. Lag Eijsden niet ergens in een uithoek
van Nederland? Leefde men daar niet enigszins
geïsoleerd? De Warrimont laat zien dat Eijsden, met
de vuursteenmijnen in Ryckholt, de Henkeput in
het Savelsbos en met de fossielen in de nabije Sint-
Pietersberg, juist van grote invloed is geweest op
de ontwikkeling van Dubois. En de ligging in een
uithoek? De schrijver gaat uit Van de Euregio
Maas-Rijn. Daarin lag Eijsden allerminst geïsoleerd.
Hij toont aan dat in deze Euregio op paleontologisch
gebied belangrijke ontwikkelingen plaats vonden en
dat de beslissing van Dubois om de missing link te
gaan zoeken hierdoor sterk beinvloed is.

Na zijn werkzame leven keert Dubois terug naar
Limburg, niet naar Eijsden, maar naar Haelen. Daar
had hij een landgoed, De Bedelaar, waar hij in 1937
permanent ging Wonen. Hij probeerde er het landschap
naar zijn inzichten in te richten en er een prehisto-
risch natuurpark aan te leggen. In 1940 overleed hij
daar. Het artikel van Sjra van Home, het laatste in
deze uitgave, geeft een aardig beeld van onze 'zonder-
linge professor' Dubois op zijn landgoed De Bedelaar.

Wij zijn ons ervan bewust dat sommige van
onze abonnees in deze uitgave de meer lichtvoetige
rubrieken als Kent U ze nog?, De Limburger Koerier of
De Kroniek zullen missen. Zij kunnen erop rekenen dat
de volgende UEV weer als vanouds zal zijn. Nu is bij
gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, de over-
gang van de oude gemeente Eijsden naar de nieuwe
gemeente Eijsden-Margraten, alle aandacht gegeven
aan een buitengewone Eijsdenaar, Eugène Dubois.
Hij heeft onze belangstelling verdiend.

Willyjeukens
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De vader van Eugène Dubois:
jean joseph Balthasar Dubois (Thimister 1832-
Eijsden 1893), apotheker en burgemeester
Henk].LM. Boersma

Foto:

Desirée

Duijkers,

2010.

Eugène Dubois (1858-1940), bronzen plaquette op
geboortehuis Breusterstraat 18 te Eijsden.

Foto:

Jean

Pierre

de
Warrimont.

_U.B. Dubois (1832-1893), aquarel 1842 (particulier
bezit MJJE. Dubois, Wiissenaar).

Jean Joseph Balthasar Dubois was de vader van de wereld-
beroemde prof. dr. Marie Eugène François Thomas (Eugène)
Dubois (Eijsden 28-1-1858-Haelen 16-12-1940) die bekend-
heid kreeg als ontdekker van de Pithecanthropus erectus,
destijds beschouwd als overgangsvorm tussen apen en
mensen, de zogenaamde 'missing link'.

Het is dan ook geen Wonder dat Eugène Dubois
een prominente plaats kreeg in de onlangs versche-
nen Canon van de geschiedenis van Limburg.1 In
biografische Werken over Eugène Dubois Wordt
slechts beperkt aandacht geschonken aan het gezin
Waarin hij opgroeide: 'Dubois groeit op in een conserva-
tief katholiek gezin in Eijsden. Zijn vaderjeanjoseph,
apotheker en burgemeester van Eijsden, behoort tot de
hoogst opgeleiden van het dorp. Hij is blond, heeft blauwe
ogen en een uitstraling van waardigheid, gezag en zeker-
heid. Het gezin bestaat uitjeanjoseph, zijn vrouw Trinette
en hun vier kinderen. Trinette is een goedhartige vrouw,
die het soms net iets te hoog in haar bol heeft. Eugène is
energiek en nieuwsgierig; broer Victor is traag in spreken en
denken en is gauw afgeleid; zus Marie is het evenbeeld
van Eugène en zijn bondgenoot; zus Gérardine lijkt weer
wat meer op zijn moeder. jean joseph overleed op 11 april
1893, 59 jaar oud, onaangekondigd, zonder slopende
ziekte).2 Afgezien van de feitelijke onjuistheden Uean
joseph had bruin haar en bruine ogen; hij overleed
op 60-jarige leeftijd min of meer wel Verwacht aan
de gevolgen van een hartkwaal) en de suggestieve
interpretatie van hun geloofsbeleving en van enige
persoonlijke eigenschappen van de gezinsleden, mag
toch verwacht Worden dat de opvoeding van Eugène,
de gezinssituatie en het milieu Waarvan hij deel uit
maakte, een rol gespeeld kunnen hebben bij zijn
latere beroepskeuze en zo mogelijk van invloed zijn
geweest op de door hem ontwikkelde inzichten en
ideeën. Een belangrijke rol daarvoor zou Weggelegd
kunnen zijn voor zijn vader, apotheker te en burge-
meester Van Eijsden. In deze bijdrage Wordt de
levensloop van “de vader van, beschreven, in een tijd
waarin ogenschijnlijk voor 6de moeder van7 een
minder prominente rol Was Weggelegd, maar daar-
over zwijgen de bronnen helaas.
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Jeugd en studiejaren van Jean Joseph Balthasar Dubois
Jean Joseph Balthasar DuboisB, roepnaam Jean Joseph
c.q. Jean c.q.Jan (hierna steeds Jean), Werd geboren
te Thimister (B) op 15 juni 1832 als zoon van
Mathieu Joseph (Matthijs Josef) Dubois (Froidthier
gemeente Clerrnont, B, 1802-Minerie gemeente
Thimister, B, 1838)”l, koopman in granen en bakker
aldaar, en van de uit Moerslag afkomstige Marie
Jeanne Catherine (Catharina) Duijsens (Deusens/
Duysen) (Moerslag gemeente Eijsden 1805-Eijsden
1858).5 Zij Waren op 6 mei 1830 te Sint Geertruid
in het huwelijk getreden, hij op dat moment
Weduwnaar van Anna Barbara Pepin. De familie
Duijsens Was een boerenfamilie die stevig, ook
financieel, verankerd Was in Zuid-Limburg. Jean
Dubois Was enig kind uit het huwelijk Dubois-
Duijsens. Uit het huwelijk Dubois-Pepin sproten
geen kinderen. Mathieu J Dubois overleed te Minerie
gemeente Thimister op 3 november 1838, slechts
36 jaar oud, echtgenote en enig kind Jean Dubois
achterlatend. De Weduwe verhuisde korte tijd later
met haar zoon naar haar ouders, die inmiddels in
Libeek gemeente Sint Geertruid woonden.Jean
genoot lager onderwijs in Sint Geertruid.Voor zijn
middelbare schoolopleiding Werd hij op de Latijnse
School Van de paters Franciscanen inVenray
geplaatst (ca.1844-1849). Hier Werd de basis gelegd
voor een eventuele universitaire opleiding. Tijdens
zijn studiejaren Was hij in de kost bij Winkelierster
Anna Gertrude Verstappen, Weduwe van Jean Roelofs,
in de Patersstraat, waar ook de Latijnse School Was
gevestigd. 6

De moeder van Jean kon klaarblijkelijk goed
opschieten met haar jongere zus Marie Elisabeth
Cornelie Duijsens (Moerslag gemeente Eijsden
1807-Gronsveld 1886), die op 15 januari 1840 te
Sint Geertruid met Carolus Henricus (Karel Hendrik)
Quaedvlieg (Valkenburg 1793-Oud-Valkenburg
1844) was gehuwd, die te Valkenburg Woonde en
Waarbij ze ging inwonen. Ook na het overlijden van
Quaedvlieg op 20 februari 1844 bleven de zussen
bij elkaar Wonen, zij het alsdan te Oud-Valkenburg.
Moeder en zoon onderhielden intensief briefirerkeer
met elkaar, Waarin de familiale wederwaardigheden
en de schoolbelevenissen Werden uitgewisseld.
Ondertussen had een andere zus van Catharina,
Marie Gertrude Antoinette (Truijke) Duijsens7)
(Libeek gemeente Breust 1809-Eckelrade gemeente
Gronsveld 1885), kennis gemaakt met Laurentius
Egidius Gadet (Maastricht 1815-Eckelrade gemeen-
te Gronsveld 1857) met Wie zij op 20 mei 1847 te
Gronsveld in het huwelijk trad. Laurentius Gadet8

De Latijnse School te Venray ca. 1845.

Was apotheker van beroep, eerst te Maastricht en
later te Eckelrade gemeente Gronsveld. Hij moet het
grote voorbeeld zijn geweest voor Jean Dubois, die
in zijn voetsporen zou treden. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat zijn moeder daar een sturende rol in
heeft gespeeld. In 1849 beëindigde Jean de Latijnse
school teVenray en nog in datzelfde jaar ging hij in
de leer bij zijn oom Laurentius Gadet. Dat ging
zo voorspoedig dat hij al op 28 oktober 1852 te
Maastricht, hij Was toen net 20 jaar, zijn examen
voor “apotheker ten platten lande” kon afleggen en
met succes afronden.9 Hij Woonde op dat moment
in Rijckholt, zijn moeder, zoals hiervoor reeds
vermeld, in Oud-Valkenburg.

Opleiding tot apotheker en inkomsten van een gemiddelde
apotheek
De opleiding tot apotheker kon in Limburg gevolgd
Worden aan de in 1825 opgerichte Provinciale
School tot aankweking van apothekers en Vroed-
vrouwen. Deze school Was opgericht als uitvloeisel
Van een K.B. van 19 mei 1825 (nr. 130) en Was
gevestigd te Maastricht in ziekenhuis Calvariënberg.10
In 1850 Werd ze Weer opgeheven, omdat er geen
subsidies meer werden verstrekt.11 Aan de school
Werden diverse vakken gedoceerd, zoals scheikunde
en kruidkunde en kon men zich bekwamen in labo-
ratoriumtechnieken en het bereiden van geneeskun-
dige preparaten. Het vak moest echter in de praktijk
worden geleerd bij een gediplomeerd apotheker
Waarvoor een vergoeding moest Worden betaald.
Na enige jaren studie kon de opleiding met een
diploma Worden afgerond. Het examen daartoe moest
Worden afgelegd voor de Provinciale commissie van



Foto:

Jean

Pierre

de
Warrimont.

uit eijsdens verleden nummer 120, oktober 2010

MJ. C. Duijsens-Dubois (1805-1858), aquarel 1842
(particulier bezit ill/[JJ E. Dubois, Vl/Ezssenaar).

geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in Limburg,
die de data Waarop examen kon Worden gedaan, aan-
kondigde in de provinciale kranten en in het officiële
Provinciaal Blad. Dat Was precies geregeld in het
Reglement van 31 mei 1818 (Staatsblad no. 251). De
genoemde commissie hield ook toezicht op de vak-
bekwaamheid van reeds praktijkvoerende apothekers.
Het vak van apotheker Was midden negentiende
eeuw nog in ontwikkeling. De omslag van het op
recept bereiden van geneesmiddelen en het afleveren
daarvan, naar het bewaken van de kwaliteit en de
werkzaamheid van geneesmiddelen Was nog lang niet
gemaakt. De introductie van de eerste ofiiciële
Nederlandse Farmacopee in 1851, het standaardwerk
dat eenheid bracht in bereidingsvoorschriften en
kwaliteitscontroles, bespoedigde dat proces, lang voor
dat de farmaceutische industrie de productie Van
geneesmiddelen voor zijn rekening nam. Het stond
apothekers vrij om zich in een plaats naar keuze te
vestigen om hun beroep uit te oefenen. Om een
redelijk inkomen te verwerven was het noodzakelijk
om een plaats te kiezen met voldoende inwoners op
basis Waarvan een zekere vraag kon Worden gepro-
gnosticeerd. In de apotheek van Dubois werd een
winstmarge van 30% op de ingekochte grondstofïen
gecalculeerd plus 10 cent bereidingskosten per fles en
1 cent per pil ofpoeder.12 Door de gemeenten Werd

de vestiging van een apotheker toegejuicht, omdat dit
enerzijds een aanvulling was op de basisgezondheids-
zorg en anderzijds statusverhogend werkte. Gemeenten
trachten de vestiging te bespoedigen en relaties te
bestendigen door het aanbieden van jaarcontracten
(de begrotingssystematiek liet geen langere termijnen
toe) ten behoeve van de geneesmiddelenvoorziening
aan de plaatselijke armen. De apotheker sloot dan een
contract met het Burgerlijke Armbestuur.VanWege de
gemeente Werd jaarlijks een subsidie aan het Burger-
lijk Armbestuur gegeven.Voor een vaste prijs diende
de apotheker dan in de geneesmiddelenvraag van de
armen te voorzien. Bedragen van 75 gulden per jaar
Waren voor een plattelandsgemeente Vaak het hoogst
haalbare. Het is dan ook begrijpelijk dat veel apothe-
kers andere inkomstenbronnen aanboorden om hun
inkomen te verhogen.

Het stond zieken Vrij om zonder tussenkomst van
een geneesheer een apotheek te frequenteren en
geneesmiddelen te kopen. Het gebruik Van eigen
brouwsels, van recepten die generatie op generatie
Waren overgeleverd en die zo mogelijk in de praktijk
hun Waarde bewezen hadden, genoot echter nog
lang de voorkeur. Bovendien Was de attitude ten
aanzien van ziek zijn, het genezingsproces, de rol
van een geneesheer en het gebruik van medicijnen,
Vooral een Van berusting en ontkenning, mede
in-gegeven door onkunde en het vertrouwen in het
op eigen kracht genezen.Vaak Werd pas Wanneer
het onvermijdelijke in zicht kwam, in een Wanhoops-
poging - baat het niet, schaadt het niet - ten einde
raad, de hulp van geneesheer en apotheker ingeroepen.
Maar dan Was het vaak te laat.13 Een snelle blik op
de post passiva in menige successie memorie onder-
steunt deze constatering.

De uitoefening van het beroep van apotheker Was
onderhevig aan het patentrecht. Het patent Was een
financiële vergoeding aan de gemeente. Na betaling
verleende de gemeente toestemming aan de betref-
fende persoon om bepaalde economische activiteiten
in de gemeente uit te mogen oefenen. Als zodanig
komt ook Dubois voor in de Registers der gedistri-
bueerde Patentbladen van de gemeente Eijsden.14

Vestiging van de apotheek van Jean Dubois te Eijsden
De succesvolle afsluiting van zijn studie gafjean de
mogelijkheid om zelfstandig een apotheek te openen
of in loondienst te gaan. Meestal begon men in loon-
dienst om enig kapitaal te verwerven, om daarmee
een eigen vestiging te kunnen bekostigen. De
20-jarige jean kon deze stap overslaan. Het vermogen
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van zijn moeder stelde hem in staat om per direct
voor eigen rekening een apotheek te openen. Maar
gelet op de eerdere interventie van moederszijde in
de beroepskeuze van haar zoon, kan het ook wel
eens zo zijn geweest, dat zij als financier optrad
terwijl jean de benodigde kennis en werkkracht
inbracht. Nog in het zelfde jaar 1852 dat jean in
Rijckholt zijn opleiding tot apotheker met succes
had afgerond vestigde hij zich als zelfstandig apothe-
ker in Eijsden. Per 17 november nam hij samen met
zijn moeder, die daarvoor in Oud-Valkenburg
woonde, en de uit Noorbeek afkomstige dienstmeid
Maria Anna Hutsemaekers, zijn intrek in een huis
aan de Breusterstraat (nu nr. 18, destijds huis nr.
11015).Voor hen Woonde Constant Piters, logement-
houder, in het betrefïende huis. Moeder en zoon
Weer verenigd onder een dak. Uit de aard van de
verhoudingen Werd zij, Maria johanna Catharina
(Catharina) Duijsens, in het bevolkingsregister als
hoofd van het gezin aangemerkt.
In het huishouden van de weduwe Dubois-Duijsens
en later in het huishouden Dubois-Roebroeck
Waren steeds een of meerdere dienstbodes, geheel
in overeenstemming met de tijdgeest en de status
van de bewoners, inwonendVoor een opsomming
daarvan zie bijgaand overzicht.

Eijsden 185217
De aan de Maas gelegen gemeente Eijsden bestond uit
vier dorpen: Eijsden-dorp, Breust, Oost en Maarland,
en drie buurtschappen, Hoog- en Laag-Caestert en
Withuis, en had een oppervlakte van bijna 1600
bunders (hectares), hetgeen overeenkomt met ca.
16 km2. Met 2000 inwoners, verdeeld over ca. 350
huizen behoorde Eijsden tot de grootste dorpen van
Limburg. Eijsden-dorp vervulde een soort van cen-
trumfunctie. Hier Waren met name de beoefenaren

van vrije beroepen woonachtig. Het merendeel van
de inwoners was katholiek. Zij kerkten in de zwaar
onderkomen parochiekerk (Sint-Martinus) te Breust
en de evenmin in florissante staat verkerende bijkerk
(Sint-Christina) aan de Vroenhof te Eijsden. De kleine
protestantse gemeente deelde de Sint-Christinakerk
met de katholieken. De minieme joodse gemeen-
schap beschikte over een huissynagoge aan de
Dorpstraat (Diepstraat). De gemengde openbare
lagere school Was gevestigd in het zelfde gebouw
als het gemeentehuis, tevens onderwijzerswoning op
de kop van de Dorpstraat (Diepstraat). De zusters
Ursulinen Waren in 1849 een schooltje begonnen
voor meisjes. De meeste gezinnen voorzagen in
onderhoud met het boerenbedrijf of daaraan ge-
relateerde beroepen.Van andere bedrijvigheid was
amper sprake: een enkeling hield zich bezig met het
maken van azijn, het brouwen van bier of het looien
van leer. Een groter aantal inwoners Was stroop-
maker. Maar dat alles op ambachtelijke schaal.
Desondanks was de Werkeloosheid hoog en leefden
een groot aantal gezinnen, bijna een derde gedeelte,
in grote armoede en was voor steun aangewezen
op de gemeente, het Armbestuur of de Diaconie.
De gezondheidszorg Was voorbehouden aan de
lokale geneesheer en de in Eijsden werkzame en
Woonachtige vroedvrouwen. Het levensritme Werd
bepaald door de seizoenen en de kalender van de
kerk. Het Was in deze omgeving waar jean Dubois
zijn geluk als apotheker ging beproeven.

Lokale concurrentie
De markt voor geneesmiddelen Was in Eijsden-dorp
c.a. klaarblijkelijk voldoende groot om meerdere
apotheken c.q. apothekers een boterham te bieden,
ondanks de sceptische houding van de inwoners ten
aanzien Van het gebruik Van geneesmiddelen.

Overzicht van de bij Dubois in dienst geweest zijnde inwonende huishoudsters.
Maria Anna Hutsernaeleers (geb. Noorbeek 1837), vermelding 1852;
Maria Clara Roijen (geb. Mheer 11-8-1840), vermelding 1860 tot 3-4-1863;
Anna Maria Lacroix (geb. Mheer 4-1-1847) van 17-4-1863 tot 26-8-1869;
Mariajohanna Paquaij (geb. Eijsden 12-9-1841), vermelding 1870;
Sophia van Laar (geb. Margraten 16-4-1843) Van 9-8-1870 tot 1-5-1876;
Maria Hos (geb. Eijsden 13-2-1845) van 1-5-1876 tot T25-4-1885;
Maria Agnes Huijnen (geb. Richelle 1864) van 1-6-1885 tot 1-4-1887;
Maria Anna (Marianne) Paquaij (geb. Eijsden 23-3-1869) van 1-11-1892 tot 1-10-1909;
Antoinetta Spits (niet inwonend) van 1-11-1892 tot zeker 1-5-1893;
Maria Cornelia Lelener (geb. Gronsveld 2-8-1873) van 24-4-1902 tot onbekend;
Mariajosephina Hensen (geb. Mopertingen) van 8-3-1891 tot 4-5-1908 en
Maria Catharina Barbara van den Berg (geb. Eijsden 22-2-1888), vermelding 1909.
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De apotheek vanjean Dubois zoals die in Gronsveld bij de Stichting Grueles staat opgesteld.

juist vóór de komst van Dubois Waren er liefst 5
apothekers in Eijsden Werkzaam of op zijn minst
Woonachtig. Het betreft jan Hendrik Boulanger (Visé,
B, 1776), Martinus Germanus Piters (Eijsden 1788),
Godfroicl Martin (Godefridus Martinus) Piters (Eijsden
181 1),jean Franciscus Boulanger (Maastricht 1817),
zoon van genoemde jan Hendrik Boulanger, en
Bartholomeus Lambertus Franciscus van Haeren (Eijsden
1832).

In een kort tijdbestek overleden achtereenvolgens
Martinus Germanus Piters (10 januari 1848) en
Godefridis Martinus Piters (7 juli 1851). Mogelijk
dat Dubois (lees: zijn moederl) daardoor mogelijk-
heden zag voor een vestiging in Eijsden. Toen Van
Haeren zich per 1 november 1857 in Gronsveld
vestigde en jan Hendrik Boulanger op 5 december
1857 overleed, Was naast de apotheek van jean alleen
die van jean Franciscus Boulanger nog in bedrijf.
Boulanger overleed op 25 augustus 1885, Waarna
Dubois de enige aanbieder Van reguliere genees-
middelen Werd. Ruim na zijn dood kreeg de
apotheek concurrentie van apotheekhoudend huis-
arts Lambert Pinckers (Gulpen 1875-Eijsden 1945)

die per 1 januari 1903 in Eijsden als geneesheer
(tevens gemeentelijk geneesheer) Werkzaam Was
(zie ook hierna). Het kwam zelfs tot een geschil,
omdat de apotheek van Dubois het contract met
het Burgerlijk Armbestuur voor de levering van
geneesmiddelen aan Pinckers Was kwijtgeraakt,
ondanks dat Pinckers aanzienlijk duurder Was.18

De apotheek van Dubois
Zoals gezegd begon jean Dubois zijn apotheek in
Eijsden in 1852. Hij bleef als apotheker Werkzaam
tot aan zijn overlijden in 1893. Hij dreef de apo-
theek als eenmanszaak. Er zijn geen geschriften Van
zijn hand overgeleverd op zijn vakgebied, noch zijn
er aanduidingen dat hij een rol speelde in de apo-
thekersopleiding, noch zijn er namen bekend van
personen die bij hem in opleiding zijn geweest, dan
Wel als assistent in zijn apotheek hebben gewerkt,
met uitzondering Van zijn neef Maria jozef Huber-
tus Duijsens (St. Geertruid 1850-Heerlen 1940). Het
betreft een moederlijke neef Van Dubois.19 Hij was
kortdurend in 1870, 1871 en 1872 bij jean werk-
zaam als (inwonend) apothekersleerling. Hij zou
echter veearts Worden.
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Pas toen Dubois ernstig ziek Werd, eind 1892, liet
hij zich bijstaan, zo niet vervangen, door de enige
assistent-apotheker die bij Dubois in dienst is
geweest en Waarvan ons de naam is overgeleverd.
Het betreft een zekere Scheijnen, die (zeker) in
dienst is geweest van 1 januari 1893 tot aan de
sterfdag van Dubois, amper 31/2 maand later.

Na het overlijden van Dubois op 11 april 1893
Werd de apotheek door zijn vrouw Maria Catharina
Floriberta Agnes (Catharina) Roebroeck met straffe
hand voortgezet onder de naam cApotheek weduwe
DuhoísÃAangezien zij niet over de Vereiste diplomaš
beschikte Was zij genoodzaakt om een apotheker in
dienst te nemen die wel gekwalificeerd Was. In feite
flgureerde zij als bedrijfsleidster.

ln eerste instantie Werden de Werkzaamheden over-
genomen door apotheker Antoinetta johanna Spitzen,
later Werd zij vervangen door apotheker Christiaan
Pascal Hubertus La Rose en Werd zij zijn assistente.
Zij voerden gezamenlijk de apotheek tot aan de
ophefing.Vanaf 1902 is het een komen en gaan van
assistenten, waarschijnlijk betreft dit personen die in
opleiding zijn.Allen (ook Spizten en La Rose)
Waren inwonend bij de Weduwe Dubois in de
Breusterstraat.Voor een opsomming van de inwo-
nende (assistent-)apotheker zie bijgaand overzicht.

De Weduwe` Dubois overleed te Eijsden op 4 augustus
1911. De apotheek beëindigde haar activiteiten
officieel per 1 januari 1912. Het meubilair en de
apotheekbenodigheden Werden verkocht aan
de apotheekhoudend huisarts Lambert Pinckers
(Gulpen 1875-Eijsden 1945) die sinds 190322 als

IO

geneesheer (tevens gemeentelijk geneesheer) in
Eijsden werkzaam Was.23 In het pand Wilhelmina-
straat 78 (eerste steenlegging in 1905) vond de
apotheek van Dubois een nieuwe bestemming.
Vervanging en aanvulling met nieuwe attributen en
moderne gebruiksvoorwerpen completeerden het
geheel. Dat zou zo doorgaan tot eind 1979, maar
dan zijn het zoon Alfred (Eijsden 1907-1984) en
kleinzoon Rob (Eijsden 1935) die praktijk en
apotheek voeren. Op 7 januari 1980 opent apotheker
Larik uit Heerlen een apotheek in een pand aan
de Wilhelminastraat 50 en Wordt de apotheek van
Alfred Pinckers en Rob Pinckers gesloten. Door
Rob Pinckers Werd de apotheek met toebehoren
in permanente bruikleen gegeven aan de Stichting
Eijsdens Verleden, die het geheel in onderbruikleen
gaf aan de Stichting Grueles (Gronsveld), die de
apotheek in oude luister heeft hersteld en tentoon-
gesteld in haar museum.24

Pand Breusterstraat 18, apotheek en
burgemeesterswoning25
In 1855 kocht Catharina Duijsens, dan rentenierster,
het pand aan de Breusterstraat te Eijsden van de erf-
genamen van de vorige eigenaar joannes Matheus
Godefridus Ghijsen (Maastricht 1800-Eijsden 1842),
die daar (en eerder te Mesch) als notaris praktijk
gevoerd had.26 Zij kon de aankoop betalen uit de
nalatenschap van haar ouders, die achtereenvolgens
op 19 november 1839 (moeder) en op 18juli 1846
(vader) te Sint Geertruid Waren overleden en haar
een aanzienlijk vermogen hadden nagelaten. De
onverdeelde erfenis had een omvang van bijna 120
percelen landbouwgrond, Weilanden en boomgaar-
den en het ouderlijk huis.27 Het pand aan de

Overzicht en personalia van de in de apotheek Dubois werkzame (assistent-) apothekers.20
Antoinettajohanna Spitzen (geb. Wildervank 20 mei 1872), apotheker, vanaf 1-4-1893 (met enige tussen-

pozen vanwege Werkzaamheden elders) assistent onder La Rose (volgt) tot ophefling apotheek.
Vertrok per 17 januari 1912 van Eijsden naar Hoorn;

Christiaan Pascal Hubertus La Rose (geb. Haarlem 28 maart 1842), apothekerll, vanaf 28-1-1898.
Hij zou tot 3 maart 1910 de apotheek leiden, en overleed enige dagen later te Eijsden op 9 maart 1910;

johanna Maria Ehrmann (geb.Wageningen 1-2-1866), assistent, van 16-7-1902 tot 2-5-1904;
Susanne Maria Klompé (geb. Den Haag 24-11-1878), apothekersbediende, van 9-5-1904 tot 2-8-1906;
Maria Raesleen (geb. Amsterdam 10-2-1877), apothekersbediende, van 3-5-1906 tot 2-8-1906;
Elisabeth jansen (geb. Nijmegen 20-8-1884), apothekersbediende, van 27-9-1907 tot 22-9-1908;
Gerardine Liesleer (geb. Ganderstein, Pruissen, 6-10-1886), assistent apotheker, van 27-8-1908

tot ophefling apotheekVertrok 13 maart 1911 Van Eijsden naar Amsterdam;
johanna Maria Gertruidajanssen (geb. Nijmegen 2-4-1880), assistent apotheker, van 30-9-1909

tot 17-1-1910 en
Bernarda Francisca Koschulte (geb. Zierikzee 29-5-1891), assistente, van 26-11-1910 tot 9-12-1911.
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Breusterstraat was door Ghijsen in 1835 gekocht van
de erfgenamen van Maria Anna Vlieks (Breust 1764-
Eijsden 1835), in 1837 volledig herbouwd en in
1841 verbouwd. Bij dit pand was, uniek voor Eijsden
en omgeving, door Ghijsen, een 'tuin van vermaakV
,plaisiertuing aangelegd Van bijna 1200 m2.
Door het overlijden van Catharina Duijsens, weduwe
Van Mathieu joseph Dubois, op 24 januari 1858
kwam het pand door erfenis in bezit28 van haar enige
zoon jean Dubois, die kort daarvoor was gehuwd
met Maria Catharina Floriberta Agnes (Trinette)
Roebroeck. Omstreeks 1884 werd het huis nogmaals
verbouwd, nu door jean. De ltuin van vermaak” was
inmiddels vervallen geraakt en in weiland omgezet.
Na het overlijden van jean op 11 april 1893 kwam
het vruchtgebruik Van pand en perceel toe aan Zijn
echtgenote en de blote eigendom aan hun vier
kinderen. Na het overlijden van hun moeder op
4 augustus 1911 verkochten de kinderen Dubois
het pand in 1913 aan de brievengaarder jan Hubert
Houbiers (Eijsden 1868-Maastricht 1947) en zijn
echtgenote Marie Hubertine Waterval (Bassenge, B,
1875-Eijsden 1956), assistent der posterijen. In 1917
werd het pand gedeeltelijk door hen verbouwd.

Huwelijk en kinderen van Jean Dubois
Op 30 april 1857 huwde jean Dubois te Gronsveld
met Maria Catharina Floriberta Agnes (Trinette)
Roebroeck, geboren en wonende te Eckelrade

II

gemeente Gronsveld op 4 juli 1830, een dochter Van
het negen kinderen tellende gezin Van Franciscus
Wilhelmus Roebroeck en Anna Helena Ruth.29 De
familie Roebroeck behoorde tot de aanzienlijkste
families van Zuid-Limburg en was zeer gegoed. Dat
laatste gold ook Voor de weduwe Catharina Dubois
en haar zoon. De weduwe Dubois had een aanzien-
lijk vermogen geërfd uit de nalatenschap van haar
ouders (zie hiervoor).

Ten tijde van zijn huwelijk woonde jean Dubois
met zijn moeder, rentenierster, al in Eijsden.
Hoewel jean op dat moment al meerderjarig was,
liet zijn moeder per notariële akte Vastleggen dat zij
toestemming gaf Voor zijn voorgenomen huwelijk
met Maria Catharina Floriberta Agnes Roebroeck.30
Dubois had overigens finale Vrijstelling gekregen
voor de Nationale Militie 'uit hoofde van te zijn
eenige zoon en eenig kindl.31 Dat huwelijk werd
gesloten onder huwelijkse voorwaarden:32 de roerende
goederen, zowel ingebracht als te verwerven kwamen
in gemeenschappelijk bezit; de onroerende goederen
bleven in Lpersoneel eigendomfi schulden gemaakt
voor het aangaan van het huwelijk kwamen ten laste
van de inbrenger, de staande het huwelijk gemaakte
schulden kwamen ten laste Van beiden; mocht
Dubois zonder kinderen overlijden dan zou zijn
hele nalatenschap ten goede moeten komen aan zijn
weduwe, zouden er wel kinderen zijn dan zou zij

Apotheek en burgemeesterswoníng vanjean Dubois, Bremterstmat 18, Eijsden.
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het Vruchtgebruik mogen genieten gedurende
de rest van haar leven; voor Dubois was alleen het
vruchtgebruik weggelegd na overlijden van zijn
echtgenote, ongeacht of er wel of geen kinderen
uit het huwelijk zouden voortkomen.

Uit het huwelijk van jean Dubois en Trinette
Roebroeck sproten vijf kinderen die alle te Eijsden
Werden geboren.

Marie Eugène François Thomas (Eugène) Dubois,
geboren 28 januari 1858 (Breusterstraat), medicus,
anatoom, geoloog, geograaf en paleontoloog, overl.
Haelen 16 december 1940, trouwt Beverwijk
4 augustus 1886 (gemengd huwelijk) Anna
Geertruida Loj enga, geboren Elburg 12 juni 1862,
overleden te Haarlem op 14 september 1943.
jean Marie Victor Guillaume (Victor) Dubois, geboren
10 mei 1859 (Breusterstraat), arts te Maastricht,
later te Venlo, lid van GS en PS van Limburg,
overleed Utrecht (wonende teVenlo) 14 november
1925, troutenlo 6 september 1887 Maria
Carolina Barbara (Maria) Canov, geborenVenlo
17 december 1858, daar overleden 12 maart 1944.

i Marie Antoinette Helene (Antoinette) Dubois, geboren
2 februari 1861 (Breusterstraat). Religieuze.
Zij trad op 21 oktober 1881 in bij de zusters
Ursulinen te Eijsden onder de naam Marie-
Angêlique. Mère Marie-Angélique was onder-
wijzeres. Per 22 september 1903 vertrok zij naar
het Ursulinenklooster inVenray. Ze overleed te
Boxtel op 19juli 1944.
Marie jeannette Gerardine (Gerardine) Dubois,
geboren 31 mei 1863 (Breusterstraat), overleed
te 's-Gravenvoeren (B) op 16 november 1934,
trouwt Eijsden 20 juni 1893 Gerard Joseph
(Gerard) Fortemps, geboren Trembleur (B) 23
maart 1862, geneesheer (huisarts) te ,s-Graven-
Voeren (B), overleden aldaar op 18 mei 1937.
NN. (zoon), levenloos geboren op 5 januari 1873
(Breusterstraat) .

De kinderen genoten lager onderwijs te Eijsden.
De jongens op de openbare lagere school, de meisjes
bij de zusters Ursulinen. Eugène volgde middelbaar
onderwijs te Roermond op de Rijks-HBS aldaar
(1870-1877)33,Victor werd daartoe intern geplaatst
op Rolduc te Kerkrade (1871-1876) en Antoinette
studeerde enige jaren te Leuven (1876-1879).
Gerardine volgde intern bij de Ursulinen de opleiding
tot onderwijzeres. Eugène enVictor studeerden
vervolgens beiden geneeskunde (medicijnen) aan
de Universiteit van Amsterdam.

I2.

Het gezin Dubois in ca. 1885. V.l.n.r. de kinderen
Marie-Angélique, Eugène,Antoinette, Victor en de ouders
Dubois-Roebroele.

Bestuurlijke functies van Jean Dubois: raadslid 1861-1893,
wethouder 1866-1883, burgemeester 1883-1893
De inrichting van het plaatselijk bestuur was vastge-
legd in de Gemeentewet van 29 juni 1851 (Staats-
blad br. 85) “regelende de zamenstelling, inrigting en
bevoegdheid der GemeentebesturenflArtikel 1 van
de Gemeentewet bepaalde dat het bestuur van een
gemeente werd gevormd door een gemeenteraad,
een burgemeester en wethouders. De gemeenteraad
bestond uit de raadsleden. Zij werden gekozen door
de vermogende inwoners van de gemeente. De kiezers,
alleen mannen, betaalden alle een bepaald bedrag aan
belastingen. Dit zogenaamde censuskiesrecht was in de
Belgische Tijd (1830-1839) ingevoerd en werd in
Nederland pas in 1917 afgeschaft.Verkiesbaar waren
alle meerderjarige (23 jaar en ouder) Nederlanders
die ingezetene waren Van de betrefiende gemeente
en in het volle genot van alle burgerlijke en burger-
schapsrechten verkeerden. Raadsleden Werden
gekozen voor een periode van 6 jaar; om de 2 jaar
trad eenderde gedeelte af per de eerste dinsdag van
september. Herverkiezing was mogelijkVerkiezingen
voor de open gevallen plaatsen vonden plaats op de
derde dinsdag van juli. Plaatsen die Vrijgevallen
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Fragment uit het presentieregister van burgemeester en wethouders van Eijsden (inn nr. 553) waarin de abrupte
afwezigheid vanjean Dubois pijnlijk zichtbaar is.

Waren door overlijden of ontslag dienden binnen
6 maanden na het voorval te Worden opgevuld. Het
aantal raadsleden Van een plaats Werd bepaald door
het aantal inwoners.Voor gemeenten met minder
dan 3.000 inwoners, Waaronder Eijsden dat in 1860
ca. 2.000 inwoners telde, Waren dat er 7. Bij aanvaar-
ding van het raadslidmaatschap moest de kandidaat
tijdens de raadsvergadering in handen van de voor-
zitter eerst de eed van zuivering afleggen en ver-
volgens de eed of belofte: “Ik zweer (beloof) trouw
aan de Grondwet en aan de wetten des Rijks, en
dat ik de belangen der gemeente Eijsden met al
mijn Vermogen, zal voorstaan en bevorderen. Zoo
waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat beloof ik,).
Raadsleden genoten presentiegeld voor het bijwonen
van de zittingen. Het bedrag werd door de raad
bepaald en door Gedeputeerde Staten (GS) Vastgesteld.

De eerste bestuurlijke aspiraties van jean Dubois
manifesteerden zich in 1858 toen er opvolgers ge-
kozen moesten worden voor Hubert Houbiers en
jan Theunissen, die beiden zelf om ontslag gevraagd
hadden.34 Dubois liet zich als kiezer en als kandidaat
registreren, na in 1857 zich alleen als kiezer geregi-
streerd te hebben. Bij het openen van de stembriefjes
op 12 maart 1858 bleek hij [jan B. Debouxl] leene
stem, op zijn naam te hebben, uiteraard onvoldoende
om voor een raadszetel in aanmerking te komen.35

Gaat het te ver om te veronderstellen dat jean
Dubois op zichzelf heeft gestemd? Enige jaren later
waren de kiezers hem gunstiger gestemd. Op 16 juli
1861 kreeg hij 47 Van de 135 geldig uitgebrachte
stemmen op zijn naam en verwierf hij een raadszetel
in de gemeenteraad van Eijsden. Hij werd op 11
augustus daaropvolgend geïnstalleerd na het afleggen
van de vereiste eed.36 Dubois nam zijn raadslidmaat-
schap zeer serieus. Uit de presentieregisters blijkt dat
hij vrijwel nooit een raadsvergadering miste.37
Klaarblijkelijk werd zijn inbreng hogelijk gewaar-
deerd, Want in een reeks van herverkiezingen (in
1867, 1873, 1879, 1885 en in 1891) wist hij steeds
met het hoogste aantal stemmen zijn zetel te besten-
digen.38 Bij het onderzoek van zijn geloofsbrieven
na zijn herverkiezing in 1867 werd door raadslid
Constant Piters getwijfeld aan het Nederlanderschap
van Dubois.Volgens Piters had Dubois, die in België
was geboren, nagelaten zijn Nederlanderschap te
bestendigen door het achterwege laten van de ver-
eiste verklaring daartoe ten tijde van zijn huwelijk.
Nader onderzoek bleef echter achterwege.39

Het was aan de raadsleden om uit hun midden wet-
houders te kiezen en te benoemen. Dat moesten er
2 zijn in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.
Hun zittingsduur was evenals die van raadsleden
bepaald op 6 jaar. De helft diende na 3 jaar af te
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treden (op de eerste dinsdag van september) maar
Was terstond herkiesbaar. Wethoudersposten die door
overlijden of ontslag van de betreffende personen
Vacant kwamen, moesten binnen 14 dagen na dat
voorval door verkiezing en benoeming opgevuld
Worden.Wethouders genoten salaris dat Werd vast-
gesteld door GS, op voorstel van de gemeenteraad
en na goedkeuring door de Kroon. De` Wethouders
dienden de burgemeester bij te staan in het dagelijks
bestuur van de gemeente. Daarenboven vormden zij
met de burgemeester het college van Burgemeester
en Wethouders (B&W).Al op 28 augustus 1866
Werd Dubois door zijn collega raadsleden tot
Wethouder gekozen en op dezelfde dag beëdigd en
geïnstalleerd.40 In de jaren daarna Werd hij ook in
deze bijzondere vorm van raadslidmaatschap steeds
herkozen (in 1867, 1869, 1873,1879 en in 1881).41
Dat zou zo blijven tot in 1883. Bij Koninklijk
Besluit van 7 maart 1883 nr. 6 Werd hij door zijne
maj esteit met ingang van diezelfde dag benoemd tot
burgemeester van Eijsden42, als opvolger van joannes
janssen die zich na 24 jaar burgemeesterschap
(1858-1882) niet meer beschikbaar stelde voor een
volgende termijn. De periode tussen de terugtreding
van janssen en zijn benoeming Was Dubois Waarne-
mend burgemeester. Aangezien de fiincties van burge-
meester en Wethouder niet verenigbaar Waren, legde
hij zijn Wethouderschap neer. De voor het burgemees-
terschap vereiste eed legde hij af op 19 maart in
handen van de gouverneur van Limburg en bij Werd
geïnstalleerd in de raadsvergadering van 27 maart.
Een ambtsperiode duurde 6 jaar. Herbenoeming Was
mogelijk. Bij KB. van 6 maart 1889 nr. 4 Werd
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De voormalige lagere school, met onderwijzerswom'ng en
raadszaal van Eijsden aan de Breusterstmat 21-23.
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Dubois herbenoemd. De burgemeester Was voor-
zitter van de gemeenteraad, maar maakte daar geen
deel vanuit, tenzij hij tevens tot raadslid Was gekozen.
Met Dubois Was dat laatste het geval. In de periode
1883-1893 vervulde hij beide fiincties. De burge-
meester genoot salaris uit de gemeentekas. Het
salaris Werd vastgesteld door GS op voorstel van
de gemeenteraad en met instemming van de Kroon.
BåeW vergaderde in Eijsden iedere Week. Ook daar
liet Dubois vrijWel nooit verstek gaan.43

De leden van de gemeenteraad kozen uit hun
midden ambtenaren van de burgerlijke stand. Ook
de burgemeester kon door de raad tot ambtenaar
van de burgerlijke stand Worden gekozen. In Eijsden
Waren meestal drie personen als zodanig in functie.
jean Dubois Werd op 13 oktober 1863 met volstrek-
te meerderheid van stemmen voor deze functie
gekozen44 en zou al op 13 november daarop volgend
zijn eerste akte opmaken. Hij bleef in functie tot aan
zijn overlijden in 1893 en kWeet zich ook zorgvuldig
van deze onbezoldigde taak.45 Bij besluit van de
gemeenteraad van 4 februari 1877 Werd hem even-
Wel een vergoeding van 25 gulden per jaar, ingaande
1877, toegekend.46 In de periode dat Dubois in
Eijsden deel uit maakte van het bestuursorgaan
Werden de volgende vergoedingen uit de gemeentekas
voldaan: een raadslid ontving 10-12 gulden per jaar
voor presentiegeld; een Wethouder 60-75 gulden
salaris en de burgemeester van Eijsden kreeg
150-220 gulden salaris. Dat Waren toch redelijk
substantiële bedragen.

Dubois Werd als burgemeester opgevolgd door zijn
vriend en mede-raadslid René joseph Maur Maria
Anne graaf de Geloes (Luik 1856-Eijsden 1930),
kasteelheer. Hij Was tot burgemeester benoemd bij
K.B. van 2 juni 1893 nr. 26 en als zodanig op 3 juli
1893 beëdigd en per dezelfde dag geïnstalleerd.47

Naast zijn functies binnen de gemeentelijke constel-
latie zijn slechts tWee andere bestuurlijke functies van
Dubois bekend. Het betreft zijn bestuurslidmaatschap
van het Landbocasino van Eijsden en van de
lokale Spaarbankvereniging. In het Landbouwcasino
vervulde hij de functie van vice-voorzitter. De hier-
voor reeds genoemde De Geloes, grootgrondbezitter
en pachtheer, Was daarvan een van de oprichters en
tevens eerste voorzitter. Het Landbocasino Werd
omstreeks 1882 opgericht met als doel het Verhogen
van de kennis van landbouW- en veeteelttechnieken
onder de boeren-bevolking van Eijsden, de verhoging
van de afzet van producten en de spreiding van risicoš
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door het gezamenlijk afsluiten van verzekeringen.Tot
de instrumenten die daarvoor Werden ingezet behoren
het houden van lezingen, het organiseren van
tentoonstellingen en Wedstrijden en de gezamenlijke
inkoop van voer en dieren. Het Landbouwcasino van
Eijsden Was een onderafdeling Van de Maatschappij
van Landbouw in Limburg.

Van de Spaarbankvereniging, die in 1886 te Eijsden
Werd opgericht, Was Dubois een van de oprichters-
bestuursleden. Het beoogde doel: 4de geest Van
sparen op te Wekkenfl48 Het door de leden
ingelegde spaargeld Werd belegd en aan de leden
uitgeleend tegen een schappelijke rente. In 1889
Werd de spaarbank geliquideerd. De inleggelden
en de Winst Werden onder de deelnemers verdeeld.
Terstond Werd een nieuwe Vereniging opgericht
'onder het vroegere bestuuri.49
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J.J.B. Dubois in functie als raadslid, wethouder en
burgemeester
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat jean Dubois
naast zijn beroep als apotheker in zijn eenmanszaak
ook een sterke drang had zich in bestuurlijke
opzicht te manifesteren. Vanaf 1861 tot aan zijn
overlijden in 1893, 33 jaar lang, maakte hij deel uit
van het gemeentebestuur van Eijsden. Het gemeen-
tebestuur Was onder meer Verantwoordelijk voor de
handhaving van de openbare orde en de Veiligheid,
de gezondheid van mens en dier, het onderhoud van
straten en Waterlopen, de drinkwatervoorziening, het
voorzien in goede Woonomstandigheden, het aan-
bieden van lager onderwijs, het bevorderen Van
Werkgelegenheid en de armoedebestrijding. Taken en
bevoegdheden Waren vastgelegd in de Gemeentewet
van 1851. In de praktijk Was het gemeentebestuur
met handen en Voeten gebonden aan de mede-
werking Van de Provincie.Voor de invoering van
lokaal geldende reglementen en Verordeningen Was
goedkeuring van de Provincie vereist. Ook uitgaven
ten laste Van de gemeente konden alleen met goed-
keuring van de Provincie worden gedaan en pas
nadat de financiële dekking daarvan was Verantwoord.

Het verordeningenoffensiefvan de gemeente Eijsden (1862-1893).53
1 Verordening omtrent het doen van aangifte van de verhuizingen binnen de gemeente Eijsden

(1862/402);
N

bekostigenlj (1863/414)54;

ONM-hw

Verordening op de invoering van hondenbelasting [om de uitgaven van lager onderwijs te kunnen

Verordening ter voorkoming en blussching Van branden (1863/441);
Verordening op het sluiten van herbergen (1864/35);
Verordening op het nummeren der huizen (1 864/36);
Verordening betreffende de in- of doorvoer van runderen en het verkopen van vleesch etc.
(1865/79) [in het kader Van de bestrijding van runderpestj;

©00\1

(ism/121);

Verordening op de openbare lagere school in Eijsden (Schoolreglement)(1866/117);
Verordening betreffende het beschrijven en merken van het rundvee (1867/ 120);
Verordening op de invoer en doorvoer van huiden en de toelating van vlees [bestrijding veetyfus]

10 Verordening op het toezicht op de honden (1868/ 161);
11 Verordening op het Vervoeren en begraven van lijken en de bescherming der begraafplaatsen

(1871/244);
12 Verordening ter instandhouding van goede orde op het buitenplein [Vroenhof] en van de toegang

tot het stationsgebouw (1877/353);
13 Verordening op het sluiten der herbergen (1880/429);
14 Verordening tot regeling van de kleinhandel in sterken drank en het beteugelen van openbare

dronkenschap (1 88 1 /462) ;
15 Verordening strekkende tot handhaving van veiligheid, orde en rust (1882/474);
16 Verordening op het heffen van rechten Wegens de uitgifte van stukken ter secretarie en verrichtingen

van de burgerlijke stand (1883/na 510);
17 Algemeene Politie Verordening (APV) (1 889/635).
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Daarmee is meteen de vinger op de zere plek gelegd.
Er was doodeenvoudig geen geld beschikbaar bij
de gemeente om ingrijpende Verbeteringen in de
leefomstandigheden van de bewoners en langgekoes-
terde Wensen ten aanzien van de Woonomgeving
door te voeren. Men was te zeer afhankelijk van
subsidies van andere overheden en van particuliere
weldadigheid.

Net voor het aantreden van Dubois Waren enige
zaken gerealiseerd in Eijsden, die hier vermeldens-
Waardig zijn: de bouw van een nieuwe lagere school
met onderwijzerswoning (1857), raadszaal en secre-
tarie (1858) aan de Breusterstraat (nu huisnummers
21-23)5°, het beëindigen Van het simultaan gebruik
door katholieken en protestanten van de Sint-
Christinakerk op de Vroenhof (1 augustus 1857)51
en de opening van de spoorlijn Luik-Maastricht
(1861)52, die Eijsden de status Van stationsplaats gaf.

De ontwikkelingen binnen Eijsden in het tijdperk
Dubois zijn op hoofdlijnen te volgen aan de hand
van de besluiten van de gemeenteraad. De periode
Dubois kenmerkt zich met name door het opstel-
len en invoeren Van een groot aantal verordeningen
die in het teken staan van orde en veiligheid en
die structuur moesten geven aan de organisatie van
de gemeente. Dit was niet typisch voor Eijsden.
Met de Gemeentewet als leidraad zien we dezelfde
ontwikkeling ook in andere gemeenten. In de tabel
op pag. 15 is een overzicht opgenomen van de in
Eijsden in de periode 1862-1893 afgekondigde
verordeningen.

Zorg voor mens en dier
De werkeloosheid in Eijsden was groot en daar-
door telde Eijsden ook een groot aantal armen.
Om de nood enigszins te lenigen werd door het
gemeentebestuur jaarlijks een bijdrage aan het
Algemeen Armbestuur gedaan (bijv. 1862/397).
Het Algemeen Armbestuur zorgde voor de
aankoop van levensmiddelen, kleding en stook-
middelen, en verzorgde de distributie daarvan
onder de behoeftigen. Het gemeentebestuur was er
ook alles aan gelegen om een geneesheer binnen de
gemeente-grenzen te woon te hebben. Toen dokter
en heelmeester Hendrik Piters (Eijsden 1824-Heerlen
1892) in 1862 voornemens Was om zijn werkzaam-
heden buiten Eijsden te gaan verrichten íuit hoofde
hij geene genoegzame inkomsten tot zijn onder-
houd geniet7 werd hem een tegemoetkoming van
100 gulden gegeven (1862/406). Dat belette hem
er niet van om 1872 alsnog Eijsden te verlaten.
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De gemeente verhoogde daarop de vestigings-
premie tot 300 gulden perjaar55 en in 1878
zelfs tot 500 gulden perjaar (1878/380).Van de
geneesheer werd voor dat bedrag Wel een bijdrage
gevraagd aan de geneeskundige zorg voor de armen,
het vaccinatieprogramma en de lijkschouwing.
Een voorstel voor het beschikbaar stellen van een
subsidie van 50 gulden voor het aantrekken van
een gediplomeerd veearts in 1880 redde het niet
(1880/434) vanwege Lden bekrompen geldelijken
gemeente toestand”, hetgeen te denken geeft, gelet
op de enorme problemen die enige jaren eerder
onder het rundvee Waren opgetreden en waarvoor
tal van maatregelen Waren genomen, inclusief een
speciale commissie ter bestrijding van veetyfus tot
behoud van het rundvee (1867/122). Een ander
belangrijk punt betrof de drinkwatervoorziening.
De bevolking Van Eijsden was voor een groot
gedeelte afhankelijk van de openbare Waterputten.
ln alle kernen waren één of meerdere putten voor
algemeen gebruik beschikbaar. In 1866 werd
besloten tot oprichting van een nieuwe waterput
met pomp nabij de school [Breusterstraat] ter ver-
Vanging van een oude put elders op de Breuster-
straat (1866/90); in 1875 werd besloten een tweede
waterput in de Dorpstraat [Diepstraat] aan te laten
leggen (1875/330); in 1879 nog een 'ter plaatse
genaamd Sprieme ofVogelzang7 (1879/407); in
1881 werd besloten tot demping van de twee
waterputten te Breust-dorp en deze te Vervangen
door een nieuwe ter plaatse van de pastorie
(1881/445) en ten laatste werd in 1886 besloten tot
de aanleg van een waterpomp in de Spauwenstraat
en het herstel van de putten te Oost en Maarland
(1886/580).Ter voorkoming van de verspreiding
van besmettelijke ziekten werden gebouwtjes
neergezet 'bestemd voor tijdelijke bewaring van
aan besmettelijke ziekten overledenen7 en werd
de algemene begraafplaats [Eijsden, kerkhof Sint-
Christinakerk] voorzien van een muur (1874/305).
Katholieken, protestanten en joden kregen ieder
hun eigen 5locaal7 (1874/310).

Het blijft natuurlijk een vraag in hoeverre jean
Dubois, vanuit zijn professionele achtergrond, een
sturende rol heeft gespeeld bij de besluitvorming
rondom de zaken die de gezondheid van mens en
dier aangingen, maar dat mag zeker niet uitgevlakt
worden. Toen in 1870 de komst van een zinkwit-
fabriek naar Eijsden dreigde, was hij een van de
voormannen die het protest vorm gaf.
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Wij willen geen zinkwitfabriek!
Bij schrijven van 4 januari 1870 richtte George
Rocour (Luik, B, 1847-1903), civiel ingenieur,
Woonachtig te Luik (B), een Verzoek aan Gedepu-
teerde Staten van Limburg, Voor het Verkrijgen van
een hinderWetVergunning om de oprichting van een
zinkwitfabriek te Caestert (Eijsden) mogelijk te
maken. ZinkWit is een Wit pigment, dat gebruikt
Wordt in de verfmdustrie, de rubberindustrie en bij
het vervaardigen Van zeep, cosmetica, lucifers, kera-
miek etc.56 Burgemeester (joannes janssen) en Wet-
houders (Andries Peusens en Dubois) Van Eijsden
nemen kennis van de voornemens Van Rocour en
verzoeken op 27 januari daaropvolgend de burge-
meester het voortouw te nemen om in het gemeen-
tehuis Gte vaceren tot het ontvangen Van bezwaren
en opmaking van proces verbaal daartoe betrekke-
lijk7.57 Reeds de dag erna en bij herhaling op
6 februari 1870 Wordt de bevolking van Eijsden
de mogelijkheid geboden om op 10 februari ten
gemeentehuize bezwaren tegen de oprichting ken-
baar te maken.58 Het procesverbaal laat weinig te
raden over. Ließt 72 personen, die zowel namens
zichzelf, als namens tal Van anderen hun Verhaal
deden, waren unaniem tegen de oprichting Van een
zinkwitfabriek in Eijsden. Onder hen onder nr. 23
“j.j.B. Dubois, Wethouder en grondeigenaar te Eijsden,
in eigennaam en namens de kinderen Van wijlen
Theodoor Duijsens, waarover hij voogd isi.59 De
voornaamste argumenten tegen de komst betreffen
de Verwachte nadelige effecten Voor de gezondheid
van de inwoners, de Verwachting dat de lboom-
vruchtenhandel, Wordt vernietigd en dat het toe-
zicht op de fabriek voor een plattelandsgemeente
bijna onmogelijk is. Het is te prijzen dat het
gemeentebestuur, ondanks de hoge Werkeloosheid
de gezondheid van de inwoners liet prevaleren
boven de komst Van een zinkwitfabriek, waarvan de
schadelijke eflecten op de gezondheid Van de inwo-
ners ongewis was. Het protest bij GS mocht echter
niet baten. Bij besluit van 3 juni 1870 werd het aan
George Rocour toegestaan een zinkwitfabriek in
Eijsden op te richten. De gemeenteraad, daartoe
aangespoord door BåcW liet het daar niet bij zitten
en besloot om tegen het besluit bij de Koning in
beroep te gaan. Burgemeester janssen en wethouder
jean Dubois werden gemandateerd Ézich aan te drin-
gen en te verzetten tegen de oprigting binnen deze
gemeente van een zinkwitfabriek.60 Ook deze ver-
gaande vorm Van protest had echter geen resultaat.
Op 12 december 1870 kreeg Rocour koninklijke
goedkeuring. Klaarblijkelijk reeds eerder overtuigd
dat hij deze zou Verwerven, Was hij reeds in de
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zomer van 1870 met de bouw Van zijn fabriek
begonnen.61 In de laatste week Van januari van 1871
Werd het eerste zinkwit geproduceerd.62

Over de doden niets dan goeds
jean Dubois 4apotheker en burgemeester, overleed te
Eijsden op 11 april 1893 op de leeftijd van 60jaar
aan de gevolgen Van een hartkwaal (hypertrofie), die
hem gedurende de laatste weken Van zijn leven aan
zijn bed had gekluisterd. Zijn laatste openbare optre-
dens dateren van 8 februari. Dan is hij nog present
tij dens een vergadering Van Båcw en Van de
gemeenteraad. Ook ondertekent hij die dag nog een
akte van de burgerlijke stand, maar de facto had hij
deze taak al eind december beëindigdvoor de daar-
opvolgende wekelijkse bij eenkomst van BSCW moest
hij zich excuseren. Datzelfde gold ook Voor de
gemeenteraadsvergadering Van april.

Zijn overlijdensaangifte bij de burgerlijke stand werd
gedaan door zijn zoonVictor (geneesheer te Venlo)
en zijn neef Leo Duijsensß, landbouwer te Maarland.
Zoon Eugène verbleef op dat moment als
“officier van gezondheid7 te Toeloeng Agoeng in
Nederlands Indië. Het overlijden Van Dubois werd
met een klein artikeltje in de Limburger Koerier
Van 12 april openbaar gemaakt. Hierin werd hij
geprezen voor zijn inzet als burgemeester en apothe-
ker Van Eijsden. “Als burgemeester was de overledene
een man met een helder verstand, een juist oordeel
en een buitengewoon administratieve kennisi. 7En als
burgemeester én als apotheker was hij de hulp- en
dienstvaardigheid zelvel. De familie plaatste een dag
later een overlijdensannonce in dezelfde krant. Op
15 april werd hij begraven. Het hele dorp was
daartoe uitgelopen. In een indrukwekkende stoet,
Waarvan de samenstelling en de volgorde door het
gemeentebestuur was bepaald, werd het lichaam
vanaf het sterfhuis naar de kerk begeleid. De volgorde
was deze: 1. Broederschap, 2. Kinderen van de open-
bare lagere school met onderwijzers, 3. Kinderen Van
de RK. bijzondere school met de eerwaarde zusters,
4. Harmonie Sainte Cécile, 5. Landbouwcasino, 6.
Armbestuur, 7. Kerkfabriek, 8. Sint-Vincentiusvereni-
ging, 9. Oude Harmonie, 10. Kransendragers, 11. De
eerwaarde geestelijkheid, 12. Lijk, 13. Familie en 14.
Vreemden. De stoet werd begeleid door gendarmen
en politie. De lijkkist werd gedragen door Vier
raadsleden, de gemeente-ontvanger, de secretaris
en twee kantonniers. De slippen van het lijkkleed
werden Vast gehouden door de heer Houba, griffier
der Provinciale Staten, de heer Quaedvlieg, lid der
Provinciale Staten, wethouder Pinckaers en door de
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Grqonument vanjean Dubois, begraafplaats
Sint- Christinakerle, Eijsden.

heer Jockin, burgemeester van Lanaye. Er Werden
4 lijkredes gehouden 'aan de geopende groeve” door
achtereenvolgens de heer Spauwen, Wethouder en
waarnemend burgemeester, namens het gemeente-
bestuur, door de hooggeboren heer graaf de Geloes,
namens het landbouwcasino, door de heer Collard,
dokter te Haccourt, namens de medici en tenslotte
door de heer Heijnens, hoofd der school, die de
verdiensten van de overledene voor het onderwijs in
herinnering bracht. De bij eenkomst werd afgesloten
met het spelen van een dodenmars door ieder van
de beide harmonieën.64 Jean Dubois werd begraven
in de grafkelder cin briksteenen en met eenen steen
overwelfd, op het kerkhof nabij de Sint-Christina-
kerk aan de Vroenhof te Eijsden.65 De tekst op het
grafmonument luidt als volgt: Hier rust / De edel.
achtbare heer/ J.J.B. Dubois/Burgemeester van
Eijsden/Overleden den 11 april 1893/R.I.P.
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Jean overleed zonder een testament te hebben
gemaakt (ab intestato).66 Zijn nalatenschap omvatte
onder meer zijn huis met aanhorigheden aan de
Breusterstraat, enige percelen landbouwgrond te
Eijsden en diverse percelen in de gemeente Sint
Geertruid.67 De waarde daarvan Werd geschat op
10.323 gulden.Verder had hij Wat leningen uitstaan
ter grootte van 431 gulden 6ten laste van gegoede
personenfl die daar overigens geen rente voor hoef-
den te betalen. Zijn dochter, mère Marie~Angélique,
stond bij hem voor (de helft van) 1590 gulden in
het krijt.Waarschijnlijk betreft dit de bruidschat die
zij heeft ingebracht bij haar intrede bij de Ursulinen;
dit bedrag had zij dus dan op voorhand uit de erfenis
ontvangen (schenking inter vivos).Verder bleken er
liefst 515 gulden en 10 centen aan contanten in
huis. Dat zal het Werkkapitaal van de apotheek zijn
geweest. De totale baten van de nalatenschap belie-
pen 17.717 gulden en 35 centen. Daar stonden nog
enige lasten tegenover ter grootte van 1.303 gulden
en 59 centen, met name voor geleverd vlees (van
slager Isaac), Wijn (door Houtappel) en kleren (diverse
personen), maar ook voor leveranties ten behoeve
van de apotheek die gedaan Waren door andere
apotheken, namelijk door Delices (Amsterdam),
C. Olivier, Pommerick en Hahmes.Tenslotte Waren
er nog vorderingen van het personeel, met name
van de dienstboden Marianne Paquaij (over de
periode 1 november 1892 tot 1 mei 1893 zou zij
nog een bedrag van 43 gulden en 20 centen moeten
krijgen) en Antoinette Spits (een bedrag van 120
gulden) en van apotheker Scheijnen (over de periode
1 januari 1893 tot aan de sterfdag van Jean Dubois
precies 100 gulden). De netto waarde van de nalaten-
schap beliep aldus 16.413 gulden en 76 centen.
De blote eigendom daarvan kwam geheel toe aan
de vier kinderen, terwijl de echtgenote Van Dubois
het vruchtgebruik zou genieten.

Zijn echtgenote overleefde hem 18 jaar. Zij overleed te
Eijsden op 4 augustus 1911. De aangifte daarvan bij de
burgerlijke stand Werd gedaan door haar zoon Eugène
(hoogleraar, Woonachtig te Haarlem) en Pieter Wolfs,
slager te Eijsden, bekende Van de overledene.

De kinderen Dubois hadden al sinds lang geen band
meer met hun geboortegrond, vanwege hun carrière
of Woonplaats elders. Het ouderlijk huis en haard
deden ze van de hand, Waarna de tijd de herinne-
ring aan de familie Dubois, ook die van de beroem-
de nazaat, in de vergetelheid bracht. Pas in 1952
kreeg Eijsden zijn Prof. Duboisstraat als eerbetoon
aan zijn beroemde zoon. In 1993 Werd aan zijn
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geboortehuis, een bronzen plaquette bevestigd met
zijn naam, beeltenis en de aanduiding van zijn
geboorte- en sterfjaar. Het initiatief daartoe Was in
1991 genomen door de Stichting Pithecanthropus
Centennial, die de herinnering aan de belangrijke
vondsten die Dubois (ruim) 100 jaar eerder op java
gedaan had bestendigde.68 In het Darwinjaar 2009
(150 jaar na het verschijnen van het boek On the
origin of species van Charles Darwin), Werd in het
Natuurhistorisch Museum te Maastricht een ten-
toonstelling aan het leven en Werk van Eugène
Dubois gewijd (Waarvan een gedeelte thans eigen-
dom van de gemeente Eijsden is). In 2010 kwam
een docufilm over hem in omloop.

Besluit
jean Dubois Werd geboren te Thimister (B) in 1832.
Hij Was enig kind van Mathieu joseph Dubois en
van Marie jeanne Catherine Duijsens. Op zesjarige
leeftijd verloor hij zijn vader. De gunstige financiële
toestand van Zijn moeder, die nooit hertrouwde,
maakte het mogelijk dat hij een goede middelbare
schoolopleiding kon Volgen op de Latijnse School te
Venray. Daarna volgde hij de opleiding tot apotheker
die hij op 20-jarige leeftijd afrondde.Vervolgens kon
hij, Weer met financiële ondersteuning Van zijn
moeder, in 1852 direct als zelfstandig apotheker aan
de slag in Eijsden. Hij huwde in 1857 met Trinette
Roebroeck. Met haar had hij 5 kinderen, Waarvan er
een niet levensvatbaar bleek bij de geboorte. Gedu-
rende ruim 40 jaar Voerde jean de scepter in zijn
eenmanszaak. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zich
bediende van personeel, noch dat hij zijn kennis van
het vak op een of andere manier heeft overgedragen.
Na zijn overlijden in 1893 Werd de apotheek nog
voortgezet tot 1912. Naast zijn Werkzaamheden als
apotheker maakte jean gedurende 33 jaar deel uit
van het gemeentebestuur van Eijsden als raadslid,
Wethouder en burgemeester, in Welke hoedanigheden
hij ook ambtenaar van de burgerlijke stand is geweest.
Daarbuiten was hij slechts beperkt en relatief kortdu-
rend bestuurlijk actief in het Landbouwcasino van
Eijsden en bij de lokale Spaarbankvereniging. In het
gemeentebestuur Was hij mede verantwoordelijk
voor het opstellen en invoeren van een hele reeks
verordeningen die structuur moesten geven aan
de organisatie Van de gemeente en die de orde en
veiligheid moesten Waarborgen. Daarenboven Werd
er tijdens zijn langdurige zittingsperiode ruim aan-
dacht geschonken aan de zorg voor mens en dier,
het voorkomen van de verspreiding van besmette-
lijke ziekten en de zorg voor goed drinkwater.
In dit verband kan ook zeker zijn aanhoudende
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bezorgdheid Worden gemeld die leefde tegen de
komst van een zinkwitfabriek in Eijsden. Het gaat te
ver om jean Dubois op een lijn te stellen met Koos
Van Rijn (Den Haag 1841-Venlo 1928), eveneens
apotheker en gemeentebestuurder in dezelfde hoe-
danigheden als Dubois, maar dan in het qua inwoner-
aantal 5 tot 6 keer grotereVenlo, die zich ook zeer
verdienstelijk heeft gemaakt om de hygiënische
toestand en de volksgezondheid te verbeteren.69
Maar toch is het opvallend dat beiden met hun
apothekersachtergrond geprobeerd hebben de volks-
gezondheid op een hoger niveau te krijgen.

In hoeverre de thuissituatie van invloed is geweest
op het denken en doen van zoon Eugène Dubois,
geboren in 1858, is moeilijk in te schatten. Hij vond
in ieder geval in financieel opzicht een gespreid
bedje. De inkomsten van zijn Vader (en moeder)
Waren ruim voldoende om hem een goede oplei-
ding te laten volgen, eerst te Roermond op de
Rijks-HBS, later op de Universiteit van Amsterdam,
Waar hij geneeskunde studeerde. In zijn jeugd zal hij
zeker onder de indruk zijn geweest van de activitei-
ten in en vanwege de apotheek. Naar verluidt leerde
zijn vader hem de Latijnse namen van de Zuid-
Limburgse planten en Was hij een regelmatige
bezoeker van de Sint Pietersberg op zoek naar
fossielen. Zelf vond hij zijn leertijd op de HBS
(1870-1877) bijzonder inspirerend vanwege de
natuurwetenschappelijke vakken. Maar pas na zijn
studie geneeskunde (1877-1884) kwam zijn belang-
stelling voor de paleontologie, en dan met name de
problematiek van de afstamming van de mens, tot
volle Wasdom, ongetwijfeld mede geïnspireerd door
denkbeelden van derden en de eerste onderzoek-
resultaten van anderen, maar ook vanwege de
onderzoeken die hij in zijn vakanties in de directe
omgeving van zijn geboorteplaats deed.70 In de
literatuur Wordt dan met name verwezen naar zijn
onderzoek in de door hem (“die aan sommige
inboorlingen Wel bekend bleek,) ontdekte Henkeput
in het Savelsbos. Zelf dateerde hij [in 1925] deze
(her-)ontdekking en zijn onderzoek ter plaatse in
1886.71 Contemporaine bronnen Wijzen er echter
op dat de Henkeput begin januari van 1887 is ont-
dekt72 en dat in de eerste twee Weken van juli 1887
“onder toezicht van den heer Dubois, professor te
Amsterdam7 opgravingen Werden gedaan 4ter plaatse
genaamd Hinkeput7 (sicl).73 Men vond er veertien
menselijke geraamten en een groot aantal dierlijke
resten. Men vermoedde dat de menselijke overblijf-
selen afkomstig Waren van opgehangen misdadigers.
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Volgens dat zelfde krantenbericht Was het doel Van
de opgraving om Romeinse oudheden op te sporen.
Aangezien die niet gevonden Werden besloot men
het onderzoek te staken. In een kleine bijdrage van
de Limburger Koerier van 17 augustus 1887 Wordt
echter melding gemaakt van tal van andere vonds-
ten: 'overblijfsels van aardewerk uit het Romeinsche
en Fransche tijdvak; benevens metalen voorwerpen
Werden uitgedolven, Waaronder één, dat veel over-
eenkomst heeft met het lemmet van een lans of
degen. Onder het Romeinsch aardewerk, bemerkt
men offerschalen van witte aardel. De vondsten
waren overgebracht naar het kasteel van René graaf
de Geloes te Eijsden, die ook aanwezig was tijdens
de opgravingen in juli.Tevens wordt melding
gemaakt van een beperkt vervolgonderzoek dat
plaats zal Vinden op 18 september vanwege het
Geologisch en Panthéologisch [leesz Paleontologisch]
Genootschap van België, onder leiding Van de
Maastrichtse geoloog Casimir Ubags [leesz Ubaghsj.
Mogelijk dat Eugène daar nog bij is geweest, want
van 1 september tot 28 oktober was hij nog te gast
bij zijn ouders in Eijsden. De dag erna, 29 oktober
1887, vertrok hij per schip vanuit Amsterdam naar
Padang, Sumatra, op zoek naar de ontbrekende
schakel. Hij zou zijn vader niet meer levend terug
zien.Tijdens Eugènes verblijf daar overleed jean
Dubois te Eijsden op 11 april 1893, zonder ooit de
beroemde fossielen van de missing link te hebben
aanschouwd, die zijn zoon wereldfaam brachten.
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Eugène Dubois en zijn besluit om de missing linie
te zoeken1
Jean Pierre de Warrimont

Eugène Dubois werd in 1858 in Eijsden geboren. Van jongs afaan hield hij van de natuur en ontwikkelde hij een bijzondere
interesse voor de paleontologie. Na een korte carrière als anatoom in Amsterdam besloot hij naar Nederlands-Indië te gaan
op zoek naar de “missing link', de Pithecanthropus, die hij in 1891-1892 bij Trinil opjava ontdekte. Daarmee was zijn roem
gevestigd. ln dit artikel wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom Dubois deze zoektocht ondernam. Er wordt aandacht
gegeven aan de omgeving waarin hij is opgegroeid en aan de negentiende-eeuwse ontwikkelingen in de Euregio Maas-Rijn op
paleontologisch gebied, die zijn beslissing, om op zoek te gaan naar de missing link, sterk beïnvloed hebben.

Marie Eugène François Thomas Dubois Werd op
28 januari 1858 in Eijsden geboren als zoon van een
plattelandsapotheker. Zijn kinderjaren en zijn lagere
schooltijd bracht hij door in Eijsden. Hij volgde zijn
studies op de Rijks-HBS in Roermond en aan de
Universiteit van Amsterdam als student medicijnen,
leraar en lector anatomie en assistent van de
anatoom Max Eürbringer. Er volgde een verblijf
in Nederlands-Indië (1887-1895) Waar hij in
1891-1992 op java bij Trinil de Pithecanthropus
ontdekte die hij in 1894 publiceerde onder de titel

Portret van Eugène Dubois uit 1902.

íPithecanthropus erectus, eine menschenaehnliche
Uebergangsform aus javaÃ2 Dubois Werd door de
ontdekking van de Pithecemthropus-fossielen, een
schedeldak, een dijbeen en een kies, de grondlegger
van de paleoantropologie.

Bijzonder lezenswaardig is het proefschrift over
LEugène Dubois en de aapmens Van java” van de
Utrechtse wetenschapshistoricus Bert Theunissen,
Waarop hij in 1985 in Utrecht promoveerde. Een
opmerkelijke standpunt Van prof. Theunissen, in een
lezing over Dubois, voorafgaande aan de ÉTinbergen-
lezing, in 2008, Was: í\Waarom is hij geïnteresseerd
geraakt in de afstamming van de mens? Dat Weet ik
niet. Daar kun je niets over vinden., In zijn proef-
schrift Verwoordt hij dit als volgt: íOp een van de
meest intrigerende Vragen, namelijk Waarom Dubois
zich geroepen voelde op zoek te gaan naar de mis-
sing link, moet ik het antwoord schuldig blijven.'3

In het proefschrift wordt geen volledig beeld
gegeven van de omgeving Waarin Dubois zijn
jeugd doorbracht, voordat hij naar Nederlands-
Indië vertrok.Ter aanvulling Wil ik hier de
aandacht richten op de negentiende-eeuwse
ontwikkelingen in de Euregio Maas-Rijn, die zijn
keuzes beïnvloed hebben. In eerdere publicaties over
Dubois is hier nauwelijks aandacht aan besteed.

De jonge Eugène Dubois Wordt vanuit een Euregio-
naal perspectief benaderd omdat hij in de Euregio
Maas-Rijn is opgegroeid en hier een belangrijk
deel van zijn Wetenschappelijke vorming heeft
plaatsgevonden. De beslissing van Dubois om de
missing link te gaan zoeken, naast de argumenten
die Bert Theunissen aanvoert in zijn proefschrift,
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De kluis waarin Dubois zijn belangrijke Pithecanthropns-
vondsten bewaarde.

die zijn “vluchtl uit Amsterdam verklaren, zoals de
slechte verhouding met zijn hoogleraar Fürbringer en
zijn behoefte om veldwerk te doen, is dan beter te
begrijpen.

Het proefschrift van Bert Theunissen
Wat aandacht krijgt in het proefschrift is de negen-
tiende-eeuwse achtergrond van Dubois, zijn studie
medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam, het
assistentschap bij Fürbringer als vergelijkend anatoom,
het leraar- en lectorschap in de anatomie in
Amsterdam en de Wetenschappelijke argumenten om
eind 1887 als legerarts naar Sumatra te gaan, Wat het
resultaat was van weldoordachte en goed beargumen-
teerde over-Wegingen. Hij begon met onderzoek in
zijn vrije tijd. Ruim een jaar na zijn aankomst op
Sumatra Wist hij te bereiken dat hij van zijn medische
taak ontheven Werd en hij, met de hulp van 50
dwangarbeiders en twee Werklieden van de genie, zich
volledig kon Wijden aan de paleontologie en geologie.

In 1890 verlegt Dubois zijn onderzoek van Sumatra
naar Java, Waar hij een jaar later, aan de oevers van
de Solorivier bij Trinil, de eerste fossielen vond van
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de Pithecanthropus, de ontbrekende schakel die hij
zocht - de missing link - een vroeg-pleistocene
overgangsvorm tussen de mens en een vroege
mensaap.

Teruggekeerd in Nederland vestigde hij zich in 1895
voor korte tijd in Den Haag en hij verhuisde in 1897
naar Haarlem als conservator van het paleontologisch-
mineralogisch kabinet van Teylers Museum Waar hij
tot 1937 Woonde en Werkte. Daarnaast Werd hij in
1899 benoemd als buitengewoon hoogleraar in de
kristallografie, mineralogie, geologie en paleontologie
aan de Universiteit van Amsterdam, Waaraan in 1907,
bij zijn aanstelling als gewoon hoogleraar, fysische
geografie Werd toegevoegd.4Veel aandacht krijgt het
encefalisatie-onderzoek Waaraan Dubois ter onder-
steuning van zijn Pithecanthropus lange tijd gewerkt
heeft. Hij verbleef Vanaf 1906, na de aankoop van het
landgoed De Bedelaar, regelmatig in Haelen bij
Roermond Waar hij zich in 1937 definitief vestigde.
Daar overleed hij op 16 december 1940.

Vanuit een Randstedelijk perspectief Worden de
negentiende-eeuwse ontwikkelingen benaderd.
Voor de periode nadat Dubois in Nederland terug-
keerde, zich vestigde in Haarlem en hoogleraar werd
in Amsterdam, is dat te begrijpen.Voor de periode
voordat hij naar Nederlands-Indië vertrok is dat
minder vanzelfsprekend. Uitvoerig beschrijft
Theunissen Wat bijgedragen heeft aan de ingrijpende
en ogenschijnlijk impulsieve stap van Dubois om in
Amsterdam zijn baan op te geven.Theunissen stelt,
om de situatie te schetsen in de periode voorafgaande
aan zijn vertrek naar Sumatra: 'In Nederland Was
er geen sprake van grootschalig archeologisch
onderzoek naar de cultuur van de prehistorische
mens, zoals dat in Frankrijk bijvoorbeeld Werd
uitgevoerd. Afzettingen die paleolithische artefacten
bevatten of grotten waren niet bekend., en “De
aandacht was volledig gewijd aan de manifestatie
van recent menselijk leven'.

Nederland had geen onderzoekstraditie Waarbinnen
het onderzoek van Dubois paste en er was in
Amsterdam ook geen begrip voor zijn stap. Het is
daarom interessant, in het kader van de gestelde
vraag, om eens verder te kijken. Om te begrijpen
waarom hij geïnteresseerd is geraakt in de afstam-
ming van de mens moeten we nagaan Wat er in de
negentiende eeuw, voor hij naar Nederlands-Indië
vertrok, in zijn omgeving gebeurde. Die omgeving
Was de Euregio Maas-Rijn, een regio met een
gevarieerd landschap dat rijk was aan prehistorische
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vondsten, Waar zijn ouders vandaan kwamen
(Thimister (B) en Eckelrade (NL)), Waar hij
opgroeide (Eijsden), zijn middelbare school volgde
(Roermond), zijn Vakanties doorbracht en Waar hij
al jong met paleontologisch en geologisch veldwerk
begon.

Eijsden en omgeving
Eugène Dubois was de oudste zoon uit een katholiek
gezin met vier kinderen Waar Nederlands gesproken
Werd.5 Van jongs af aan Was hij geïnteresseerd in de
natuurlijke historie en de natuurwetenschap. Zijn
Vader jean Dubois, die in Eijsden apotheker en
bovendien gedurende de laatste tien jaar van zijn
leven burgemeester Wasf7 stimuleerde die belangstel-
ling door bijvoorbeeld met zijn zoon kruiden te
verzamelen die nodig Waren in de apotheek. Al jong
deed Eugène scheikunde proefies met het instrumen-
tarium van zijn vader. In de omgeving van Eijsden en
de Sint-Pietersberg verzamelde hij bijzondere stenen

In dit soort kalksteengroeves begon de jonge Eugène
Dubois zijn zoektocht naarfossielen. Oostwaml
St.-Pietersberg bij Ternaaien.

en fossielen7 en volgens een citaat uit De Telegraaf
Van 27 januari 1938, Was hij rond de Sint Pietersberg
toen al op zoek in alle hoeken en gaten naar bijzon-
dere stenen en naar overblijfselen van mensen die
daar in oude tijden geleefd moesten hebben. Hier
Werden de eerste stappen gezet in de paleontologie.
In het apothekersgezin Waar hij opgroeide en het
rijke Limburgse landschap dat hem inspireerde, is
de kiem gelegd voor zijn latere belangstelling in de
geologie, de paleontologie en de ecologie. Deze
omgeving vormde hem als een jonge aankomende
wetenschapper.8 Hij verzamelde fossielen bij zijn
Woonplaats Eijsden en vooral de Sint Pietersberg
fascineerde hem, een plek die vermaard Was door de
grote rijkdom aan bijzondere fossielen, Waaronder
de Mosasoums, die hier al in de achttiende eeuw
Werden ontdekt. Deze fossielen trokken ook de
aandacht van bijvoorbeeld Charles Darwin en
Charles Lyell, Britse wetenschappers die aan de basis
stonden van de darwiniaanse evolutietheorie en die
contacten onderhielden met joseph de Bosquet
(1814-1880) uit l\/laastricht.9

Zijn vader toonde zich een liberale katholiek door
zijn zoon in 1870 op de Rijks-HBS in Roermond
te plaatsen. Eugène zou als apotheker in zijn voet-
sporen moeten treden. Hier werd de basis gelegd
voor zijn verdere carrière. De school had goede leraren
en was voorzien van uitstekende middelen die nodig
Waren voor goed natuurwetenschappelijk onderwijs.
Deze HBS Werd in 1864 gesticht en werd destijds
in katholieke kringen als een liberaal bolwerk gezien.
Na de middelbare school koos hij niet voor een
opleiding als apotheker, maar hij ging naar de
Universiteit van Amsterdam om medicijnen te
studeren. Ook hier ontving hij uitstekend onderwijs.

Na zijn terugkomst vanaf 1895 in Nederland, tijdens
de vakanties als hij met zijn gezin op bezoek Was bij
zijn moeder in Eijsden en met studenten, heeft hij
het geologisch onderzoek in de omgeving van
Eijsden voortgezet.10 Van zo”n bezoek is een foto
afkomstig van een grote Maaskei uit Noorbeek.11

De Euregio Maas-Rijn
Deze regio was, naast Zuid-Engeland en Zuidwest-
Frankrijk,`een van de drie regiols in Europa Waar in
de negentiende eeuw veel prehistorische vondsten
Werden gedaan. Er zijn drie fases te onderscheiden
in de Euregio Maas-Rijn en ook verder inWest-
Europa, die van invloed zijn geweest op de ontwik-
keling van de oudheidkunde en de paleontologie en
op de belangstelling van Dubois hiervoor.
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I. de negentiende-eeuwse periode voor zijn
geboorte in 1858;

II. Dubois, jeugdjaren in Eijsden en Roermond
(1858-1877);

III.Duhois, Amsterdamse periode (1877-1887).
Deze ontwikkelingen Worden hieronder achtereen-
volgens in chronologische Volgorde gerangschikt
met daarbij opmerkingen over de betekenis van de
vondsten.

l. 1823-1857: De pionierende fase van onderzoek
In 1817 Wordt de Universiteit van Luik opgericht
als Franstalige rijksuniversiteit. Het valt samen met
het begin van de industriële revolutie in deze regio
en was een stimulans voor pionierend Wetenschap-

pelijk
onderzoek.

1823: Guillaume Crahay (1789-1855) publiceert
een menselijke onderkaak en resten van mam-
moetbeenderen, naast de beenderen van andere
pleistocene dieren, uit de omgeving van
Smeermaas tussen de Hocht en Maastricht,
die tijdens het graven van de Zuid-Willemsvaart
tussen 1815-1823 verzameld werden.12

1- 1829: Philippe-Charles Schmerling (1790-1836)
ontdekt in de Winter van 1829-1830 in kalk-
steengrotten bij Luik twee menselijke schedels
tussen paleolithische artefacten en de beenderen
van uitgestorven dieren. Schmerling Was geboren
in Den Haag en Was lange tijd legerarts en
geneesheer inVenlo voordat hij in 1822 naar
Luik Vertrok om zijn studie medicijnen aan de
Universiteit van Luik voort te zetten, Waar hij
later ook Werkzaam was.13 Men ging uit van een
hoge ouderdom van beide schedels die daardoor
enige vermaardheid verwierven. In 1936 herkent
Charles Fraipont uit Luik, de zoon van julien

Gezicht op Eijsden vanaf de Maas, ca. 1895. Deel van
een prentbriefkaart.
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Fraipont, dat een van de schedels van een Nean-
dertalerkind afkomstig is. Men nam aan dat de
andere schedel ook oud Was. Deze is door de
negentiende-eeuwse antropologen vaker gebruikt
bij vergelijkende morfologische studies van
Neandertaler vondsten. Dit heeft tot Verwarring
geleid. Later is duidelijk geworden dat deze sche-
del een Neolithische ouderdom heeft.14

11 1830-1833: Drie delen van de 'Principles of
Geology7 van Charles Lyell verschijnen Waarin een
belangrijke basis Wordt gelegd voor de geologie
als Wetenschap. Dit Werk heeft grote invloed
gehad op het denken van Charles Darwin.

rs 1832:]ean Dubois, de vader van Eugène Dubois,
Werd geboren in Thimister (provincie Luik (B)).
Hij kwam door het sterven van zijn vader (1838)
op jonge leeftijd naar Libeek bij Eijsden. Eijsden
ligt niet ver van Maastricht en Luik, bij de grens
met België.

a 1833: In Luik kreeg Schmerling bezoek van
Charles Lyell (1797-1875) en William Buckland
(1784-1856), twee belangrijke Britse weten-
schappers die zijn verzameling onderzochten.15
1833-34zVerschijning van twee delen van
'Recherches sur les ossements fossiles découverts
dans les cavernes de la province de Liège' van
Schmerling.
1848: Prehistorische schedel ontdekt in een grot
bij Gibraltar, waarvan later, in 1865, duidelijk werd
dat deze van een Neandertaler aflçomstig was.
1850-51: Charles Lyell doet onderzoek met de
apotheker en paleontoloog joseph de Bosquet
(1814-1880) in de omgeving van Maastricht,
waaronder de Sint-Pieterberg.
1853: De Luikse fysioloog, anatoom en paleonto-
loog Antoine Spring verdedigt het bestaan van
een fossiele mens op basis van menselijk skelet-
materiaal dat hij in 1842 met de Luikse geoloog
Gustave Dewalque opgroef in de grot van Chau-
veau, provincie Namen.16
1856:]ohann Carl Puhlrott ontdekt bij Düssel-
dorf de eerst bekende Neandertaler.Voor hem
was het een fossiele mens uit de Ijstijd. Hermann
Schaaffhausen, hoogleraar anatomie aan de uni-
versiteit van Bonn, die dit fossiel publiceerde,
schreef het toe aan een primitief menselijk ras.

ll. 1858-1877: Dubois' jeugdjaren
Eugène Dubois groeit op in Eijsden en Volgt zijn
middelbareschoolopleiding in Roermond. Het zijn de
jaren die volgen op het verschijnen van Darwins On
the Origin of Species, waarin belangrijke grondslagen
zijn gelegd voor de biologie en de prehistorie.
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1858: In dat jaar Werd Eugène Dubois geboren.
1858: In een grot bij Brixham in Zuid-Engeland
Werden bij een goed gecontroleerde opgraving,
in pleistocene afzettingen, stenen Werktuigen
gevonden samen met de beenderen van uit-
gestorven dieren. Dit toonde voor het eerst
overtuigend aan dat de mens even oud Was als
de uitgestorven dieren, Waarmee de prehistorie m
als Wetenschap begon.
1859: Erkenning van de paleolithische vondsten
van de Franse prehistoricus jacques Boucher de
Perthes, die vaak Wordt gezien als de grondlegger
van de prehistorie.
1859: LOn the origin of Species” van Charles
Darwin (1809-1882) verschijnt.17
1860: Charles Lyell bezoekt met de geoloog m
en paleontoloog Binkhorst van den Binkhorst
(1810-1876) de vindplaats van Crahay bij
Smeermaas, Waar mammoetbeenderen en een
onderkaak van een mens gevonden zouden zijn.
De uit Maastricht afkomstige Binkhorst Was een
verdienstelijke en internationaal bekende geoloog
en paleontoloog, die korte tijd burgemeester in
Meerssen Was.18Verder bezocht Charles Lyell
met Fuhlrott het Neandertal en de Schmerling
collectie in Luik en doet samen met de anatoom
Antoine Spring en de jonge Luikse paleontoloog
Constantin Malaise onderzoek in de grotten bij
Luik Waarin Schmerling zijn onderzoek had
verricht.19 Malaise gaat verder met dit onderzoek
en toont aan dat de conclusies van Schmerling
klopten, dat er een fossiele mens heeft geleefd
samen met uitgestorven dieren als de Mammoet,
de Holenbeer en de Wolharige neushoorn. Deze
vaststelling gaf een nieuwe impuls voor verder
onderzoek. Schmerling bleek zijn tijd ver vooruit
te zijn geweest.
1863: “Geological Evidences of the Antiquity of
Man, van Charles Lyell verschijnt. Zijn bezoek
aan Smeermaas, Luik en het Neandertal is hierin
beschreven. In dat zelfde jaar verschijnen ook de
Werken van Caeogt (“Vorlesungen über den
Menschen, seine Stellung in der Schöpfung und
in der Geschichte der Erde“) en Thomas Huxley
(Evidence as to Man's Place in Nature) “Natür-
liche Schöpfungsgeschichtefl20 een belangrijk
boek van Ernst Haeckel, Waarin deze de genealo- :1
gie van de mens beschrijft, verschijnt vijfjaar
later, in 1868. Deze Wetenschappers Waren sterk
beïnvloed door de evolutietheorie van Darwin
en hebben elkaar onderling sterk beïnvloed. Het
zijn de boeken van deze darwinisten en “The
Descent of Man, van Charles Darwin uit 1871,
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die belangrijk hebben bijgedragen aan de
beslissing van Dubois om in Nederlands-Indië
op zoek te gaan naar de missing link. Darwinš
theorie zorgde binnen enkele decennia voor
een omwenteling in het denken over de gehele
natuur, de geschiedenis van het leven op aarde en
de plek die de mens daarin inneemt.
1863: Oprichting van het Limburgs Geschied-
en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Een
jaar later verschijnt de eerste jaargang van de
Publications de la Société d,Archéologie dans le
duché de Limbourg (toen nog zonder Histoire)
met een artikel van Casimir Ubaghs over
lQuelques mots sur les armes en pierre,
récemment découvertes dans le Limbourgl.21
1866: Ontdekking door de jonge Leuvense
geoloog Edouard Dupont (1841-1910) van een
onderkaak van` een Neandertaler in het dal van de
Lesse, in de Trou de La Naulette bij Dinant (B).
Dupont Was toen een beschermeling van Gustave
DeWalque die in 1857 de eerste Belgische leerstoel
in de paleontologie bezette aan de Universiteit van
Luik.22 Naast de Engelsman William King, die in
1863 de Neandertaler de eigen soortnaam Homo
neanderthalensis gaf, Waren het twee Franse antro-
pologen, Paul Broca23 en Gabriel de Mortillet,24
die toen genegen Waren de morfologische ver-
schillen tussen prehistorische en moderne mensen
in de termen van evolutie te verklaren.25 Met dit
standpunt vormden zij in de zestiger jaren van de
negentiende eeuw maar een kleine minderheid.
De meesten zagen in de Neandertaler een van de
(lagere) rassen horende bij Homo sapiens, Waar-
voor geen evolutionaire verklaring nodig Was.
De Mortillet ging het verst in zijn interpretatie.
Hij stelde dat Duponts vondst globaal bekeken
misschien Wel menselijk was, maar dat ze alleszins
moest worden toegeschreven aan een wezen dat
intermediaire kenmerken vertoonde tussen de
mens en de aap.Voor De Mortillet behoorde het
kaakbeen dus toe aan een missing link en Vormde
het een materieel bewijs voor de evolutietheorie
toegepast op de mens.26
1866: De geoloog en paleontoloog Casimir Ubaghs
opent een museum met fossielen en gesteenten
in l\/laastricht.27
1867: Caeogt houdt in Aken lezingen over
“Die Urgeschichte des Menschen” die veel tumult
veroorzaken.
1868: Ontdekking van de Cro-Magnon mens bij
Les Eyzies (Fr).
1868: Ontdekking van prehistorische vuursteen-
mijnen in Spiennes (B).
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n 1870: Op 5 september ging Eugène Dubois naar lll. 1877-1887: De Amsterdamse periode
de Rijks-HBS te Roermond Waar hij tijdens de Dubois volgt zijn opleiding medicijnen in
semesters, tot het schooljaar 1877, bij de winkelier Amsterdam en Wordt assistent van de anatoom
Franciscus Knarren in de Schoenmakerstraat B, Fürbringer. Tijdens zijn vakanties in 1886 en
nr. 30 verbleef.28 Dat Was Vlak bij de Rijks-HBS 1887 begint hij met oudheidkundig onderzoek
in de jesu'i'tenstraat en niet ver van het Musée in Ryckholt-Sint Geertruid.
Guillon, het oudheidkundig museum van notaris z 1880: Casimir Ubaghs publiceert zijn boek over
en oudheidkundige Charles Guillon die tot 1873 het íStation Lacustre, bij Maastricht.30 Het Waren
bij zijn Woonhuis aan de Swalmerstraat een grote prehistorische vondsten die hem deden denken
historische en archeologische verzameling aan de beroemde neolithische paalwoningen langs
tentoonstelde. Zwitserse meeroevers. In 1884 verschijnt een

u 1871: De bioloog Edouard van Beneden Wordt tweede druk in de Publications.31 Hierin
hoogleraar in de zoölogie aan de universiteit van beschrijft hij dat de menselijke onderkaak Waar-
Luik. Hij is de belangrijkste evolutionist die België over Crahay in 1823 had gepubliceerd,32 Van een
heeft voortgebracht en stond aan de basis van Vindplaats tussen Smeermaas en Maastricht
een belangrijke Luikse school voor darwinistisch afkomstig is. Ze komt uit een Maasafzetting die
onderzoek Waarvan julien Fraipont,jean-Pierre jonger is dan de vindplaats met mammoetbeen-
Nuel en Léon Fredericq deel uit zijn gaan deren die Lyell bezocht bij Smeermaas.33 Deze
maken. Deze wetenschapsschool Was geënt op laatste vindplaats lag meer naar het noorden.
het onderzoek van Haeckel en Gegenbaur in Gabriel de Mortillet beschrijft in zijn boek over
Duitsland. Zij hebben, net als Vogt, de evolutie- íLe Préhistorique, antiquité de l'homine, (1883)
theorie van Darwin in Duitsland verbreid. de Vondst van deze onderkaak (Mâchoire de

u 1877 (18 september): Eugène Dubois vertrekt, na Maestricht) en kijkt terug op het bezoek van
zes weken vakantie in Eijsden, naar Amsterdam Lyell aan de vindplaats in Smeermaas. Hij zet
voor zijn studie medicijnen.29 ook vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de
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De helling van het Sauelsbos ten noordoosten van Eijsden waar Eugène Dubois in 1886 zijn zoektocht naar de
missing link begon.
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veronderstelling van Lyell, dat de menselijke
onderkaak en de mammoetbeenderen bij elkaar
horen.34
1881: De jurist en archeoloog Marcel de Puydt
(1855-1940) ontdekt de neolithische vuursteen-
ateliers (station et Tatelier préhistorique) in het
Savelsbos te Ryckholt-Sint Geertruid. Tussen
1881-1885 vindt De Puvdt talrijke prehistorische
artefacten op de Kaap nabij de vuursteenateliers
te Ryckholt-Sint Geertruid,35 Waar zich ook
middenpaleolithische artefacten tussen bevin-
den.36 Hij doet er onderzoek en verzamelt arte-
facten met medewerkers van de Universiteit Van
Luik Waaronder de geoloog Max Lohest, de
preparateur Pierre Destinez en de Luikse hoog-
leraren ]ean-Pierre Nuel (1847-1920) en Léon
Predericq (1851-1935).37
1884 (begin): De Puydt ontdekt het “Grand Atelier,
in het Savelsbos te Ryckholt-Sint Geertruid. Een
publicatie verschijnt in 1885.38
1885 (augustus): De Puydt en Lohest beginnen
een oudheidkundig onderzoek in de grot van
Spy in de provincie Namen (B) op zoek naar
sedimentlagen met sporen van de fossiele mens
en de beenderen Van uitgestorven dieren.39
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In juni 1886 ontdekten zij de beenderen van
twee Neandertalers. Op 16 augustus 1886 Wordt
de vondst op een archeologisch congres in
Namen bekend gemaakt. In dat jaar verschijnt
er een publicatie Waarin er veel aandacht is voor
de ouderdom van de vondsten.
1886 en 1887: Geïnspireerd door het oudheid-
kundig onderzoek van De Puydt doet Eugène
Dubois tijdens zijn vakanties onderzoek in de
hellingen van het Savelsbos, tussen Eijsden en
Cadier en Keer. Er is een tekening van de hand
van Dubois van het gebied dat hij toen heefi:
onderzocht.40 Bij dit onderzoek heeft hij in januari
1887 de Henkeput ontdekt, niet Ver van de
vuursteenateliers van Ryckholt-Sint Geertruid.
Met Rene graaf de Geloes uit Eijsden, de eige-
naar van het bos, onderzoekt hij deze “putï De
Geloes Was van Luikse adel en een generatie-
genoot van Dubois. Hij was eerder betrokken
geweest bij het onderzoek van de vuursteen-
ateliers van De Puydt op zijn grondgebied.
1887 (juli): Uitvoerige publicatie van de Neander-
talers van Spy door twee medewerkers van de
invloedrijke Luikse geoloog en paleontoloog
Gustave DeWalque: de zoöloog en paleontoloog

Kasteel Eijsden in een parkachtige omgeving langs de Maas. Dit was het kasteel van René graaf de Geloes, die tussen 1881 en
193 0, als grondetgenaar en na 1893 tevens als bnigemeestei; actief betrokken was bij het onderzoek naar de vuursteenateliers, de
Henkepnt en de vnnrsteenmijnen op zijn grondgebied.
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julien Fraipont (1857-1910) en de geoloog Max
Lohest (1857-1926), beiden leeftijdgenoten van De
Puydt en Dubois.Van een missing link was nog
geen sprake, daarvoor Waren de afzettingen waaruit
de beenderen kwamen te jong, de morfologische
Verschillen van beenderen Van de Neandertaler met
die van de huidige mens te klein en de Verschillen
met mensaapbotten, Waarmee Vergeleken Werd, te
groot.41 De Vondst van de Neandertaler had de
kloof tussen mens en dier niet overbrunoor de
meeste antropologen Waren Neandertalers fossiele
mensen met raskenmerken die niet wezenlijk ver-
schilden van de huidige mens. Hierbij speelde hun
grote hersenvolume een doorslaggevende rol.
1887 (29 juli): Dubois schrijft een brief naar het
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL)
voor een baan als legerarts in Nederlands-Indië.
1887: Eugène Verblijfi: twee maanden met zijn
gezin in het ouderlijk huis te Eijsden Voordat hij
naar Sumatra vertrekt.42
1887 (17-19 september): Casirnir Ubaghs leidt een
excursie van de “Société Belge de Geologie, de
Paleontologie et lydrologie, naar het Krijt in de
omgeving Van Maastricht, het kasteel Van René
graaf de Geloes te Eijsden, de Henkeput en het
grootste vuursteenatelier (Grand Atelier). De Puydt
Was een Van de deelnemers. Dubois Was niet aan-
Wezig volgens de deelnemerslijst van de excursie.43
1887 (29 oktober): Dubois vertrekt Voor acht
jaar met zijn Vrouw Anna Geertruida Lojenga
en hun baby Eugenie op het stoomschip Prinses
Amalia naar Nederlands-Indië, met als bestem-
ming Sumatra.

Zoals uit bovenstaande schema blijkt zijn er in de
Euregio Maas-Rijn, tussen 1823 en 1886, met enige
regelmaat menselijke fossielen gevonden Waarvan werd
aangenomen dat ze met vroege bewoning in deze
streek samenhingen. Bij dat onderzoek hebben Weten-
schappers Van de Universiteit van Luik een prominen-
te rol gespeeldVan de eerste Vondsten uit bijvoorbeeld
Smeermaas, Engis en het Neandertal, was de stratigra-
fische context niet duidelijk. Na de ontdekking Van de
Neandertaler in 1856 Werd hier meer aandacht aan
besteed. Door de opgravingen in La Naulette (1866)
en Spy (1886) Werd duidelijk dat er Neandertalers
hadden geleefd samen met uitgestorven dieren. Boven-
dien plaatsten De Mortillet en Fraipont deze studies
nu als eersten in een evolutionair kader.44

Voor een gedegen kennis van de geologie, paleonto-
logie en archeologie is Veldervaring belangrijk. Dat
zien we bijvoorbeeld bij Darwin en Wallace, maar
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ook bij Schmerling en Fuhlrott, die respectievelijk
in 1829 en 1856, de eerste Neandertalers ontdekten.
Fuhlrott Wist van de arbeiders die werkzaam Waren
in de kalksteengroeves bij Mettmann dat hier in de
bodem van grotten, die Voor de kalksteenwinning
Weggegraven Werden, fossiele beenderen Voorkwa-
men van een Ijstijdfauna (Waaronder de Holenbeer).
Hij had de arbeiders gevraagd om hem te waarschu-
wen als er weer beenderen gevonden werden. Toen
hij gewaarschuwd Werd herkende hij hierin tot zijn
Verrassing de beenderen Van een fossiele mens.Voor
hem waren het de beenderen van een mens uit de
Ijstijd, ondanks het feit dat er in deze grot geen
begeleidende Vondsten werden gedaan die bruikbaar
waren voor het Vaststellen Van de ouderdom, zoals
beenderen van uitgestorven dieren of paleolithische
artefacten. Hij Was de enige die deze conclusie trok
dankzij zijn kennis Van de locale omstandigheden.
Hij wist ook Welke kenmerken fossiele beenderen
moesten hebben door ze te Vergelijken met Vondsten
van andere grotten uit het Neandertal.

Voor Hermann Schaaffhausen, hoogleraar anatomie
aan de Universiteit Van Bonn, die de beenderen
onderzocht en het resultaat daarvan publiceerde ging
het, op basis Van morfologische kenmerken, om een
zeer primitief prehistorisch menselijk ras. Hij had in
Carl Vogt een medestander.45 Veel wetenschappers, die
de locale situatie niet kenden, die zich niet Verdiept
hadden in de Vondstomstandigheden, zagen hierin
niet de resten van een fossiele mens of Ijstijdmens,
maar kwamen met fantasierijke Verklaringen als: een
Kelt, een oude Hollander, een Fries en een idioot, of
Waren het, zoals Virchow veronderstelde, menselijke
beenderen die door ziekten vervormd waren.
Dubois gaat als arts, gespecialiseerd in de vergelij-
kende anatornie, met zijn beperkte veldervaríng
opgedaan rond Eijsden, de Sint Pietersberg en
Ryckholt-Sint Geertruid en dito kennis Van de geo-
logie, naar Indië. In kalksteengrotten op Sumatra zet
hij zijn onderzoek voort zonder de missing link te
vinden. In 1890 verlegt hij zijn onderzoek naar java
waar hij dan zijn kansen groter acht. Gewapend met
de extra kennis Van de geologie en de Veldervaring
Van Sumatra, heeft hij nu Wel succes.

De vader van Eugène Dubois
jean joseph Balthasar Dubois (1832-1893), de vader
Van Eugène, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
keuzes Van zijn zoon.jean Dubois werd op 15 juni
1832 geboren inThimister (B) als zoon Van Matthis
joseph Dubois (1801-1838), koopman in granen
en broodbakker. Zijn moeder Was Marie jeanne
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Catherine (Catherine) Duysens (1805-1858),
geboren te Moerslag bij Eijsden. Zij traden op
6 mei 1830 in Sint Geertruid in het huwelijk.46 De
Vader Van jean stierf op 2 november 1838, Waarna
jean, als enigs kind, met zijn moeder terugkwam naar
Nederland, Waarschijnlijk naar Libeek bij Eijsden,
Waar toen haar ouders woonden.47 Het is de moe-
der die jean heeft opgevoed en deze opvoeding is
bepalend geweest Voor zijn zoon Eugène, voor de
interesses die deze ontwikkelde in Eijsden en zijn
scholing naderhand, die voor zijn natuurweten-
schappelijke carrière en zijn keuze Voor de paleon-
tologie, beslissend zijn geweest.

Na de terugkeer van Catherine in Nederland Werd
jean Dubois, na de lagere schooltijd, op de Latijnse
School van de paters Franciscanen inVenray
geplaatst.Vervolgens ging hij in 1849 in de leer bij
zijn oom Laurentius Egidius Gadet, een Maastrichte-
naar die in Eckelrade een apotheek was begonnen en
gehuwd was met Maria Gertrude Antoinette Duysens
(1809-1885), een zus Van zijn moeder. Reeds in
1852 haalde hij in Maastricht het diploma Van íapo-
theker ten platte lande„ Waarna hij zich als apotheker
in Eijsden vestigde.48 Hij kreeg zijn diploma op de
voormalige Provinciale School voor Apothekers in
Maastricht, Waar cursus werd gegeven door onder
andere de bekende apotheker en botanicus Lambert
joseph Dumoulin.49 Hier werd les gegeven in plant-
en scheikunde. Het bleef beperkt tot de behandeling
Van de planten die in de geneeskunde toepassing
Vonden. Het zwaartepunt van de cursus lag op schei-
kunde; men Werd onder andere onderricht op Welke
wijze vervalsingen van grondstoffen voor medicijnen
Waren te ontdekken.50 In Eckelrade leerde jean zijn
toekomstige vrouw Maria Catharina Floriberta
Agnes Roebroeck (1830-1911) kennen, de dochter
van een landbouwer, waarmee hij in 1857 trouwde.

jean leerde zijn zoon Eugène al jong de Latijnse
namen Van veel planten Waarvoor hij als apotheker
zelf ook aandacht had. Deze belangstelling was niet
vreemd, omdat in die tijd apothekers veel Van hun
medicijnen nog zelf bereidden uit kruiden en
natuurlijke grondstofien.

Het is interessant om eens na te gaan uit welk gezin
en uit welke omgeving Catherine afkomstig Was. Zij
en haar zus Maria Gertrude Antoinette hadden vier
broers en nog twee andere zussen.51 jean Guillaume
(1799-1859), de oudste broer, werd burgemeester
van Sint Geertruid. Hun oudste zus, Marie Anne
Françoise (1802-1865), trouwde met joannes
Hubertus Wijnants (1792-1865), geboren in Sint-
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Martensvoeren (B) en notaris in Noorbeek. Marie
Elisabeth Cornelie, een andere zus, was met de uit
Valkenburg afkomstige rentenier Carolus Quaedvlieg
getrouwd. Een broertje stierf op eenjarige leeftijd.
Een andere broer, die als rentenier in Libeek Woon-
de, Was ongehuwd. Theodoor Nicolaas Duysens
(1815-1854), de jongste broer, Was gehuwd met
Maria Cornelia Van Aubel (1819-1855) uit Ainby.
Hij was landbouwer-grondeigenaar en woonde ook
in Libeek.

Maastrichtse apothekers
In de negentiende eeuw Waren er in Maastricht
Verschillende apothekers met een uitgesproken
belangstelling voor de natuurlijke historie die, ook
internationaal gezien, verdienstelijk werk hebben
verricht op het gebied Van de plantkunde, paleonto-
logie en de geologie. Hun publicaties verschenen
overwegend in het Frans, waardoor ze in het buiten-
land meer bekendheid genoten dan in Nederland.
Zo Was de bekende natuurkundige en apotheker
jean Pierre (jan Pieter) Minckelers (1748-1824), een
veelzijdige wetenschapper die ook paleontologisch
onderzoek heeft gedaan. Hij Was de voorganger Van
Crahay als leraar aan het Atheneum in Maastricht
die, na een hoogleraarschap in Leuven, zich als
apotheker vestigde in Maastricht52 en daarna leraar
werd in de natuurlijke historie. De apotheker Frederic
Henkelius (1783-1859) Was een verdienstelijk ver-
zamelaar Van fossielen.53 joseph Augustin Hubert de
Bosquet (1814-1880),54 een leerling Van Henkelius,
Was een belangrijke paleontoloog uit de negentiende
eeuw met internationale contacten.55

Daarnaast was er nog de geoloog en paleontoloog
johan Casimir Ubaghs (1829-1894), geen apotheker,
maar wel werkzaam als vertegenwoordiger voor de
farmaceutische fabriek en groothandel Hahmes in
Maastricht, Welke firma een internationale faam
genoot als kruidenverwerkende industrie.56 Naast
paleontologie en geologie had Ubaghs ook een
uitgesproken belangstelling Voor de prehistorische
archeologie. Hij had vanaf 1866, toen hij zich in
Maastricht ging Vestigen, een eigen museum in de
stad Waar hij ook prehistorische Vondsten aan musea
Verkocht.57 Ook de HBS in Maastricht, de opvolger
van het Atheneum, had in die tijd een “Museum der
natuurhistorische verzamelingen” met grote fossielen
uit het Krijt Van de Sint-Pietersberg.58

De botanicus Lambert joseph Guillaume Dumoulin
(1793-1870) Was een apotheker uit Maastricht die
grote Verdiensten heeft gehad Voor de botanie,59
evenals de apotheker jean Lambert Pranquinet
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(1788-1872), die zich vooral met de lagere planten
bezig hield.Van Franquinet is een belangrijk herba-
rium bewaard gebleven. Het Wordt bewaard in het
Natuurhistorisch Museum te Maastricht.60 Ook van
De Bosquet en Dumoulin bevinden zich herbaria in
dit museum.

Het apothekersmilieu in Maastricht bood dus een
gunstige omgeving Voor een paleontologische of
botanische carrière. Hun natuurwetenschappelijke
opleiding en de nabijgelegen Sint-Pietersberg, die
rijk was aan bijzondere planten en fossielen, heeft
deze interesse aangewakkerd.62 Voor Eugène Dubois
gold hetzelfde. De liefde voor de natuur en de
natuurwetenschappelijke interesse had hij van zijn
vader meegekregen, die door Maastrichtse apothe-
kers was opgeleid.

De Henkeput
Het onderzoek dat Marcel de Puydt vanaf 1881 uit-
voerde in Rijckholt-Sint Geertruid, heeft Eugène
Dubois aangespoord om met de hulp van René
graaf de Geloes hier een eigen onderzoek te starten.
Terwijl Dubois zijn onderzoek deed, Was de groep
De Puydt bezig in de grot van Spy, Waar zij twee
Neandertalers ontdekten. De anatomische verschillen
Van de Neandertaler met de huidige mens Waren
zodanig klein dat deze niet met de missing link in
verband kon Worden gebracht, zo Was de hersen-
inhoud niet kleiner dan die van de huidige mens.
De vondsten Waren Weliswaar oud, maar veel te jong
Voor een aapmens, die volgens Ernst Haeckel de
schakel vormde tussen de mens en onze gemeenschap-
pelijke voorouder met de mensaap. Hiervan waren nog
geen sporen ontdekt, die link miste men nog.

In 1925 schreef Dubois hierover in een brief aan de
archeoloog A.E. van Giffen: “De vondsten der
bewerkte vuurstenen onder Sint Geertruid hadden
mij in 1886 ertoe gebracht dien gehelen berg, tot
het noordelijk gedeelte tegenover Keer, naar mense-
lijke overblijfselen af te zoeken. Daarbij vond ik deze
Henkeput, die aan sommige inboorlingen Wel
bekend bleek, hoewel slechts van buiten. Ik heb mij
daar eerst aan een touw afgelaten in het verwijde
bodemgedeelte en Vond een kegelvormige leemhoop
met overblijfselen van een aantal dieren en ook men-
schen beenderen'.63 In het dagblad De Telegraaf van
27 januari 1938 zegt hij over deze periode: “In 1886
kwam de groote keer in mijn leven. Mijn aandacht
voor de paleontologie, mijn speurzin naar de
geschiedenis van het menselijk ras brak Weer door.”
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Panorama met uitzicht over het Maasdal naar het zuiden,
met rechts de oostelijke helling van de Sint Pietersberg en
lin/es, aan de horizont, de steilrand van het Savelsbos.
De Sint Pietersberg was nog grotendeels intact. Dit is het
landschap ten zuiden van Maastricht, zoals jean Dubois
dat heeft geleend, waarin zijn zoon Eugène is opgegroeid.
Aquarel van Philippe van Gulpen (Gezigt hoven de rode
hen genomen hij Maestricht 1838'.

Dubois ontdekte de Henkeput in januari 1887. In
de Limburger Koerier van 18 januari 1887 Werd
hiervan melding gemaakt. Hierin staat onder andere:
“Een Waaghals liet zich een touw om zijn middel
binden en door de Van boven betrekkelijk nauwe
opening naar beneden zakken. Na twaalf meter
dalens voelde hij vasten grond onder de voeten en
bevond zich in een ruim hol, Waar twee menschelijke
geraamten en onderscheiden riffen van dieren,
zooals van bazen en konijnen, lagen., Begin juli
volgde onder toezicht van Dubois een opgraving
die ruim veertien dagen duurde (Limburger Koerier,
16 juli 1887) en op 19 juli lezen we: 'DeWeled Zeer
geleerde heer Dubois, professor bij het anatomisch
onderwijs aan de universiteit te Amsterdam, Welke
over eenige dagen de opgravingen te Rijckholt en
Sint Geertruid leidde, heeft eervol ontslag uit die
betrekking aangevraagd. Naar men verneemt is
hij voornemens eene Wetenschappelijke reis naar
Oost-Indië te ondernemen.,

Bij het onderzoek Van die raadselachtige Henkeput
sloot Casimir Ubaghs zich later ook aan en met de
graaf ging hij hiermee verder toen Dubois in 1887
besloot om zijn heil op Sumatra te zoeken.64 Dubois
Was het onderzoek in de Henkeput begonnen in de
hoop oude sporen van de mens te vinden. Maar de
vondsten bleken niet oud te zijn. Ook de vondsten
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Een dwarsdoorsnede door de Henkeput. Naar een tekening
van de Nederlandse Geologische Vereniging, cgfdeling
Limburg.

van Spy Waren te jong voor een missing link. De
teleurstellende resultaten van het onderzoek in de
Henkeput heeft Dubois er toe gebracht om Europa
te verlaten. Hier is het besef gegroeid dat hij naar
Indië moest gaan.

De Henkeput is een kalksteen(mergel)mijn die
klokvormig in de ondergrond is uitgegraven en
uitgehakt.65 Op basis van Romeins aardewerk, naast
veel recente dierlijke en menselijke skeletresten,
die bij het onderzoek Van de Henkeput Werden
aangetrofien, kon men aannemen dat deze meer dan
12 meter diepe “put, in de Romeinse tijd, of zelfs al
eerder, aanwezig Was.

In het krijtdistrict van Zuidoost-Engeland komen
dit soort klokvormige kalkputten, met nissen en een
verticale schacht als ingang, veelvuldig voor. Ze
Worden hier Dene-holes genoemdf6 Voorbeelden
hiervan vinden we ook dicht bij huis, zoals in Maas-
tricht en Meerssen. Casimir Ubaghs onderzocht in
de Winter van 1890-1891 dit soort mergelmijnen bij
de Romeinse villa van de Herkenberg in Meerssen.67
Een tekening met de Volledige plattegrond van twee
van die mergelmijnen staat op pagina 135 van het
Natuurhistorisch Maandblad uit 1937. In 1949 werd
in het Trichterveld te Maastricht zo”n mergelmijn
met nissen door de Rijksdienst voor het Oudheid-
kundig Bodemonderzoek onderzocht, die volgens
_].V.S. Megaw, op basis van kunsthistorische argu-
menten van een sculptuur die men er aantrof,
mogelijk ook Romeins is.68

Edmond Nyst, beheerder en conservator van het
Provinciaal Oudheidkundig Museum in Maastricht,
rapporteerde in een lezing voor het LGOG over
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archeologisch onderzoek dat hij en Jean Rompelberg
uit Ryckholt had uitgevoerd in Ryckholt-
Sint Geertruid. Er is een getypte versie van deze lezing
bewaard gebleven met de datum 3 april 1940.E39 Het
onderzoek bestreek de periode 1930-1940. Daarin
maakte hij melding van Uzertijd (Latènecultuur)
vondsten bij de Henkeput: íIn 1934 werd in de
nabijheid van den welbekenden en veelbesproken
Henkeput den bodem van een krakelingvormige
hutkom blootgelegd, Waarvan het bovenste gedeelte
door bewerking van het land was venield. (...) De
inhoud bestond uit kleine artefacten, splinters vuur-
steen en fragmenten van vaatwerk met en zonder
versiering en hetwelk als Latènecultuur [Late Ijzer-
tijd] is vastgesteld., Het zou goed kunnen dat de
Henkeput met deze bewoningsfase samenhangt.
_].Vos citeert de historicus Jos Habets in het Natuur-
historisch Maandblad van december 1937 die, op
basis van Romeinse bronnen (Terentius Varro en
Plinius), verhaalt dat in Gallië en Brittanië in de
Late Ijzertijd de akkers reeds bemest werden met
uit de bodem gegraven mergel.

Door zijn besluit om Europa te verlaten brak Dubois
met een wetenschappelijke traditie in die tijd om
door vergelijkend anatomisch en embryologisch
onderzoek in het laboratorium, de evolutionaire
stamboom van soorten te verduidelijken. Deze
onderzoeksschool was door Haeckel en Gegenbaur
in Duitsland ontwikkeld en werd in Amsterdam
door Fürbringer en in Luik doorVan Beneden
gevolgd. Ook Dubois hoorde aanvankelijk tot deze
morfologische school. Zelf had hij als anatoom met
Pürbringer gewerkt aan de vergelijkende anatomie
van het strottenhoofd (larynx) bij Werveldieren.
Dubois koos nu voor Veldwerk, meer in de lijn van
de Engelse naturalisten Darwin en Wallace voor
hem.Voor hem was de zoektocht naar de missing
link geen heilloze weg die anderen hierin zagen. De
regelmaat waarmee fossiele menselijke resten in de
Euregio Maas-Rijn gevonden werden, gaf hem het
vertrouwen, dat mits hij in de omgeving ging zoe-
ken waar de menswording had plaats gehad en waar
de condities gunstig waren om vondsten te doen, hij
de missing link kon Vinden. Met dat inzicht is hij in
Trinil beland. Dubois had genoeg voorbeelden van
Wetenschappers uit de regio die hun passie volgden
en naast hun baan, Waarmee zij hun brood verdien-
den, verdienstelijk werk hebben verricht op oudheid-
kundig en paleontologisch gebied of van hun hobby
later hun baan hebben gemaakt.Voorbeelden zijn
Philippe-Charles Schinerling, johann Puhirott,]oseph
de Bosquet, Marcel de Puydt en julien Fraipont.70
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Net als Dubois hebben anderen zich laten inspireren
door het archeologisch landschap in deze omgeving.
De schrijver dezes is geboren in Noorbeek, een
dorp ten oosten Van Eijsden, dat Centraal gelegen is
tussen de prehistorische vuursteenmijnen van de
Voerstreek, Mheer en Banholt.71 Dit landschap is
bepalend geweest voor mijn interesse in de pre-
historie.Voor twee hedendaagse archeologen uit
Sint-Geertruid: Luc Amkreutz, conservator Nederland
Prehistorie aan het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden en Wil Roebroeks, hoogleraar archeologie
van de oude steentijd aan de Universiteit Leiden,
heeft het onderzoek van de vuursteenrnijnen in
Ryckholt-Sint Geertruid uit de periode 1964-1972,
ook een grote rol gespeeld bij de keuze voor de
prehistorische archeologie.72

René Graaf de Geloes
René graaf de Geloes Werd geboren in Luik op
1 juni 1856. Hij huwde met Blanche gravin de
Lannoy (1859-1936) in Brussel op 1 juli 1880 en
overleed te Eijsden op 25 augustus 1930. Sinds ca.
1881 woonde hij op kasteel Oost (Oost-Eijsden)
en vanaf ca. 1884, na een grote verbouwing, op
het kasteel van Eijsden.Van 1891-1893 Was hij in
Eijsden raadslid en van 1893-1929 burgemeester,
als opvolger van Jean Dubois.

Vanaf het jaar 1881 heeft hij het onderzoek te
Ryckholt-Sint Geertruid ondersteund, als grond-
eigenaar en vanaf 1893 als burgemeester van Eijsden.
Hij had belangstelling voor het onderzoek en stimu-
leerde dit, zorgde voor vergunningen en steunde het
onderzoek in materieel opzicht en ook financieel.
Tussen 1881 en 1885 was hij betrokken bij het
onderzoek van Marcel de Puydt en in 1887 bij het
onderzoek Van Eugène Dubois in de Henkeput. Hij
ontdekte hier het derde vuursteenatelier dat door
De Puydt werd onderzocht.73

Luc Amkreutz, conservator bij het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden, is nagegaan wat er van Dubois
uit 1886 en 1887 in hun archief en depot aanwezig
is. Er is een brief van C. Leemans, de directeur van
het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Op
1 augustus 1887 vraagt deze, naar aanleiding van een
bericht over de opgraving van Dubois in de Nieuwe
Rotterdamse Courant van 18 juli 1887, na eerst
contact te hebben gehad met de burgemeester van
Ryckholt, of de vondsten van Dubois opgenomen
kunnen Worden in de collectie van het Rijksmuseum
van Oudheden. Op 3 augustus volgt een schriftelijk
antwoord Waarin Dubois op dit voorstel positief
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reageert. Een dag later stuurt Leemans een korte
bedankbrieerder is er van augustus 1887 een
depotoverzicht (blad 124) Waarin de vuursteen-
artefacten van Dubois beschreven zijn. Het is een
zogenaamde nucleus (kernsteen) en 36 stukken
“geheel of gedeeltelijk voor gebruik als mesjes,
schrappers of speer- en pijlpunten bestemd., Hiervan
zijn op 29 december 1911 de nummers 16, 20, 25
en 28 door A.E.j. Holwerda (de toenmalige directeur)
geruild met “de heer Peabody te Cambridge A.M.”
Dit moet zijn het Peabody Museum Voor Archeologie
en Volkenkunde, dat verbonden is met de Harvard
Universiteit in Cambridge, Massachusetts, USA.

In de brief van 3 augustus schrijft Dubois dat de
vondsten uit de opgraving behoren “aan den graaf De
Geloes te Eisden, die de opgravingen bekostigd heeft.
In mijn bezit zijn evenwel een aantal bewerkte vuur-
steen [sic], door mij aan de oppervlakte in het veld
van Ryckholt en St Geertruid gevonden, die ik zeer
gaarne aan het Rijks Museum van Oudheden schen-
ken Wil, zoo U deze een plaatsje daarin Waardig acht.”
De vondsten van De Geloes uit de Henkeput Werden
ondergebracht in het kasteel van Eijsden Waar ze
in de Tweede Wereldoorlog verloren gingen.
In november 1910 heeft Jos. Cremers contact
gezocht met Marcel de Puydt, de toenmalige
conservator Van het Curtius Museum in Luik, met
het Verzoek of hij vondsten (bewerkte SileXen) uit
Ryckholt-Sint Geertruid wilde afstaan aan het
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Provinciaal Oudheidkundig Museum in Maastricht.
Dit contact liep via René graaf de Geloes, die als
tussenpersoon fungeerde.74

Op de eerste twee paginas van het Natuurhistorisch
Maandblad uit 1913 reageert jos. Cremers op de
aanwezigheid van Belgische onderzoekers te
Ryckholt-Sint Geertruid. Het is hem een doorn in
het oog dat veel vondsten met deze onderzoekers
naar collecties in België verdwijnen. Hij schrijft: 'We
zullen daarom trachten te redden, Wat nog te redden
is. Op ons Verzoek heeft de eigenaar, ons medelid
Graaf de Geloes, verlof gegeven, om de plaats nader
te onderzoeken en eventueele vondsten te brengen
in ,t Provinciaal Museum van Natuurlijke Historie
te Maastricht. Doch hij deed meer! Hij verklaarde
zich Welwillend bereid ook de onkosten, aan dit
onderzoek verbonden, te dragen. ín Woord van dank
aan Graaf de Geloes is hier zeker niet misplaatst.
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Mogen, op zijn voorbeeld, ook anderen in Limburg
zich Maecenassen betoonen! De beoefening van
Natuurlijke Historie zal er Wel bij varen., Cremers
Was van 1909 tot 1913 kapelaan van de parochie
Breust-Eijsden en Werd in 1917 door de gemeente
Maastricht aangesteld als conservator van het
Natuurhistorisch Museum. Hij Was in 1910 een van
de oprichters van het Natuurhistorisch Genootschap
en legde twee jaar later de grondslag voor het
Natuurhistorisch Maandblad en het Natuurhisto-
risch Museum.

Op 3 januari 1913 deed Cremers met dr. Goossens
van Rolduc een klein onderzoek. Slechts vijf uur
zijn ze bezig geweest Wat niet veel vondsten heeft
opgeleverd. Korte tijd later is Cremers als rector naar
Raath in Bingelrade vertrokken.Van Nederlandse
zijde werd het toen weer tien jaar stil op de archeo-
logische site van Ryckholt~Sint Geertruid.

Artfgizcten uit het Rijksmuseum vtm Oudheden die door Eugène Dubois in 1886-1887 verzameld zijn te Ryckholt-
Sint Geertruid.
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Nadat Belgische en Duitse excursies hen Waren
voorgegaan, leidde de graaf op 30 mei 1923 voor
het eerst een Nederlands genootschap rond op de
prehistorische vindplaats te Ryckholt-Sint Geertruid.
Voor de dames en heren van het Natuurhistorisch
Genootschap in Limburg, had hij met snoeimes en
houWeel paden laten aanleggen zodat de vuursteen-
ateliers, de Schone Grub, de Abri en de Henkeput
bezocht konden Worden. Hij had een ladder laten
plaatsen in de Henkeput Waardoor deze ook onder-
gronds bekeken kon Worden. Tevens had De Geloes
ter bezichtiging de vondsten bij zich die Eugène
Dubois destijds in de Henkeput had gedaan.75

De Geloes onderhield contact met talrijke Belgische
Wetenschappers, met de Nederlanders A.E van Giffen,
WGN. van der Sleen en R. Oppenheim76 die hier
hebben gegraven van 1923-1926 en met de Franse
paters Dominicanen uit Ryckholt die hier van
december 1928 tot in 1932 onderzoek hebben ver-
richt.77 Voor zijn belangstelling en medewerking aan
de opgravingen op zijn terrein Werd in 1923 door
de Belgische archeologen _]oseph Hamal-Nandrin
en Jean Servais een groot overzichtsartikel in de
'Revue Anthropologique„ onder de titel íLa station
neolithique de Sainte-Gertrude, aan hem opgedra-
gen.78 In de publicatie EFouilles à Rijckholt-
Sainte-Gertrude, van de paters Dominicanen uit
1937, Werden de graaf en de gravin postuum voor
hun steun bedankt.79 Deze Franse paters zijn in
1932, na een verblijf van een halve eeuw in
Ryckholt, terug gegaan naar Frankrijk, naar
Saint-Alban-Leysse bij Chambéryf?0

Duitse invloed op het denken van Du bois
Drie Duitse Wetenschappers hebben invloed gehad
op het denken van Eugène Dubois in verschillende
fasen van zijn leven. De eerste kennismaking met de
evolutietheorie Was rond zijn tiende levensjaar, toen
hij Werd geconfronteerd met de heftige reacties op
de lezingen die Caeogt hield in Aken (1867) en
Rotterdam (1868). Dit heeft de interesse voor de
evolutietheorie bij hem aangewakkerd. Uit de publi-
caties van de evolutionist Ernst Haeckel concludeerde
hij dat hij naar Indië moest gaan om de missing link
te zoeken. Nadat hij in Nederland Was teruggekeerd
kreeg hij van Haeckel veel steun bij de Verdediging
van zijn Pithecanthropus. De belangrijkste opponent
Van Haeckel en Dubois Was de invloedrijke Duitse
patholoog en antropoloog Virchow, die in de discus-
sies over de Neandertaler en Píthecanthropus een
bijzondere plaats innam. Hun invloed op het denken
van Dubois Wordt hier beschreven.
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Carl Vogt (1817-1895)
Door de zoöloog Caeogt is Eugène Dubois Voor
het eerst met het darWinistisch gedachtengoed in
aanraking gekomen. In zijn boek uit 1863 over 4Vor-
lesungen über den Menschen, seine Stellung in der
Schöpfung und in der Geschichte der Erde„ met de
tekst Van zijn lezingen die hij eerder in Zwitserland
hield, zette Carl Vogt zich op een militante Wijze af
tegen filosofen en de clerus, die zich volgens hem
met oneigenlijke argumenten bemoeiden met zijn
Wetenschappelijke vraagstellingen. Die lezingen heeft
hij in 1867 en 1868 voortgezet in bijvoorbeeld Aken
en Rotterdam, Waarover veel rumoer ontstond.

In cDarwin en de strijd om de beschaving in
Nederland, (2009) schrijft janneke Van der Heide:
'Wat in de Winter van hetzelfde jaar 1868 veel meer
opzien baarde en zelfs consternatie wekte, Was het
bezoek van de Duitse zoöloog en geoloog Kaeogt
aan Nederland.81Vogt, ook Wel spottend “Affen-Vogt,
genoemd, hield in november en december in Rotter-
dam zes goed bezochte lezingen over de dierlijke
afkomst van de mens, als Vervolg op de succesvolle
serie lezingen die hij in eigen land had gehouden.7
(_ . _)“Door zijn materialistische kijk op de mens ver-
oorzaakteVogt veel tumult.7 ( . _)'Al enige jaren eerder
Was men in Nederland geattendeerd op Vogt. Tijdens
een optreden in Aken Waren de ramen van zijn hotel-
kamer ingegooid door Woedende tegenstanders,
Waarover de Nederlandse pers verslag had gedaanfg2

Carl Vegt.
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In íDarwin in domineesland, schrijft Bart Leeuwen-
burg: cDie radicalisering Werd eind november 1868
in gang gezet door de Duitse materialistisch athëist
Karl Vogt (1817-1895), die in Rotterdam een aantal
spraakmakende lezingen over de afstamming van
de mens gaf., Dit Waren zes lezingen tussen
26 november - 12 december.83 In dit boek staan
nogal Wat gegevens over de emoties die ontstonden
rond dit bezoek en Wat de gevoeligheden Waren.
Leeuwenburg schrijft: LOfVogt al eerder in Limburg
een aantal lezingen heeft gegeven is onduidelijk. De
latere ontdekker van de aapmens van java, de arts en
paleoantropoloog Eugène Dubois (1858/1940), die
op 27 januari 1938 in een artikel in De Telegraaf
terugblikte op zijn leven, kon hier ook geen zeker-
heid meer over verschaffen. Hoe dan ook in de
heftige discussie die in december 1868 in de
Randstad ontstond, Werd niet gerefereerd aan
een eerder bezoek van Vogt aan Limburg.,84

Petra Wilhelmy beschrijft in “Der Berliner Salon im
19.]ahrhundert (1780-191407: íSie [Fanny Lewards]
War entrüstet, als Caeogt, der 1867 in Aachen
Vorlesungen über die Urgeschichte des Menschen
hielt, nicht nur den Anfeindungen des katholischen
Klerus, sondern sogar handgreiflichen Bedrohungen
durch die Bevölkerung ausgesetzt War.,85

Of hij in Limburg Was, bijvoorbeeld in Roermond
zoals Ton Lemaire geopperd heeft, valt te betwijfe-
len.86 Het tumult in Aken is Wellicht de eerste ken-
nismaking van de negenjarige Eugène geweest met
Caeogt en zijn ideeën. In het interview in De
Telegraaf zegt Dubois, dat tijdens een van de lezingen
Carl Vogt Werd toegevoegd: GHaben die Aften Kirche.
Haben die Affen Bibliotheken? Dat moet dus in
1867 in Aken zijn geweest. Dubois - zo vertelt hij
zelf- volgde met spanning de geschriften en
gesprekken die over dit onderwerp gingen.

Ernst Haeckel (1834-1919)
Dubois was een bewonderaar van de evolutionaire
ideeën van de zoöloog Haeckel uit diens jonge
jaren en heeft in 1898, bij zijn verdediging van de
Píthecanthropus, ook veel steun van Haeckel gehad.87
De militante houding die Haeckel later innam, Waar-
bij deze in de voetsporen trad van Caeogt, is door
Dubois nooit gevolgd. Tussen 1930 en 1932 had
Dubois vertrouwelijke gesprekken met zijn mede-
werker j. Bernsen, een Franciscaan, die de Dubois-
collectie bewerkte. Bernsen heeft deze gesprekken
in zijn dagboeken opgetekend. Deze dagboeken
Worden Wel vaker geciteerd, onder andere door
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Emst Haeckel.

Shipman en Theunissen. Twee passages hieruit gaan
over de Pithecanthropus en Haeckel. Respectievelijk
op 10 november 1930 en 19 januari 1931 citeert
Bernsen Dubois als volgt: “Ik heb veel op met
Darwin, dien ik nog voortdurend lees. Hij is het type
van den echten natuurvorser: voorzichtig, beschei-
den, geen materialist. Haeckel Wel. Daarmee sympa-
tiseer ik niet. De meeste onderzoekers zijn nog te
veel onder den invloed Van het darvvinisme. Ik ben
nooit Darwiníst, noch materialist geweest.7 en “Toch
heb ik er nooit over geschreven zoals Haeckel ten-
dentieus deed uit afkeer van het geloof. Nooit heb ik
mij in dien geest uitgelatenwel heb ik gesproken
van den missing-link. Maar wat is daar toch tegenï

Dubois keerde zijn geloof in zijn studentenjaren
definitief de rug toe, Vooral omdat het hem belem-
merde in zijn denken. Geloof en Wetenschap dien-
den volgens Dubois gescheiden te blijven.88 Bernsen
citeert Dubois hierover: “Mij hinderde vooral dat de
Katholieke Kerk hun menschen in hun vrijheid van
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nadenken bindt.,89 Hij ging zelf niet naar de kerk.
Wel heeft hij zijn kinderen in de roomse traditie
opgevoed.90 Als reactie op de antireligieuze houding
van Haeckel en het feit dat Dubois, in navolging van
deze, zijn ontbrekende schakel Pithecanthropus had
genoemd, had tot gevolg dat veel Duitse Weten-
schappers uit religieuze hoek, zoals de katholieke
geestelijke johannes Bumiiller, de antropoloog
johannes Ranke91 en de jezuïet Erich Wasmann, in
navolging van Rudolf Virchow, de Píthemnthropus
niet als missing link accepteerden en verdedigden
dat het een reusachtige gibbon was.92 Wasmann was
een evolutionair bioloog gespecialiseerd in mieren
en leeftijdgenoot van Dubois, die lange tijd in een
klooster teValkenburg aan de Geul heeft doorge-
bracht. De evolutietheorie Werd door Wasmann
positief ontvangen en kwam hem uitstekend van pas
bij zijn biologisch onderzoek. Hij kon echter niet
accepteren dat de evolutietheorie ook op de mens
Werd toegepast. Homo sapiens, of beter gezegd, dat
Wat er menselijk is aan onze soort, kon alleen door
God Zijn geschapen. Bernsen verwoordt dit stand-
punt als volgt: 6Naar het lichaam is de mens een dier.
Maar door zijn ziel komt hij apart van de dieren te
staan.,93 Dubois van zijn kant vond het standpunt
van Wasmann gewrongen.94

Theunissen maakt verder de volgende interessante
opmerking: “Wel lijkt het aannemelijk dat in tweede
instantie ook opportunistische overwegingen mee-
speelden. Door Haeckels geesteskind [Píthecanthropus]
materieel gestalte te geven, hoopte Dubois zich
hoogstwaarschijnlijk van diens steun bij de verdedi-
ging van zijn Vondst te kunnen verzekeren.,95 Of dat
zo,n gelukkige keuze is geweest valt achteraf te
betwijfelen. In “Darwins kleinkinderen - de evolutie
theorie in België”, schrijft Raf de Bont: '(. . .)vonds-
ten uit Chou-Kou-Tien waren effectief talrijker en
overtuigender dan die uit Trinil. Belangrijker echter
was dat de twee vondsten ook Verschillende associa-
ties opriepen. De Pithecanthropus Werd, alleen al door
zijn aan Haeckel ontleende naam, met een materia-
listisch darwinisme in verband gebracht, terwijl
Sinanthropus (althans in de Franstalige Wereld) geas_
socieerd werd met een paleontoloog [Pierre Teilhard
de Chardin] die ook een jezuïet was.'96

Met de naamgeving van Pithetanthropus ging Dubois,
gewild of ongewild, een alliantie aan met Haeckel,
de grote opponent Van Virchow in Duitsland. Wat
Dubois hiermee bereikte, was de volledige steun van
Haeckel voor zijn ideeën, maar het zette de verhou-
ding metVirchow onder druk.
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RudolfVirchow (1821- 1902)
Mijns inziens heeft dit opportunisme bij Dubois ook
meegespeeld, maar dan in relatie totVirchoW, om de
Neandertalers niet mee te nemen als Vergelijkings-
materiaal in zijn publicatie van 1894 waarin hij de
Píthecanthropus beschreef. Was het een “zoenoffef om
de gunst vanVirchoW te verwerven? De patholoog
RudolfVirchow Was in de tweede helft van de
negentiende-eeuw een vooraanstaande en invloedrij-
ke Wetenschapper, die zeer kritisch was.Virchow zag
niets in Neandertalers.Voor hem waren het patholo-
gische misvormingen en hij wees alle vondsten af.

ln 1888, in een lezing op Sumatra en in een publi-
catie die daarop volgt, neemt Dubois een ambivalen-
te houding aan met betrekking tot de Neandertalers.
Dubois schrijft: 6Zelfs aangenomen, dat de beroemde
Neanderthalschedel - van welk type men korten tijd
geleden in België nog meer exemplaren ontdekt
heeft - en de onderkaak van La Naulette en die
uit de Schipkagrot werkelijk iets anders zijn dan
pathologica - wat Wel het geval schijnt te zijn - zoo
bewijzen zij toch niets anders dan het bestaan in

Rudolf Virchow



uit eijsdens verleden nummer 120, oktober 2010

Europa, gedurende de diluviale periode, van laag-
staande, maar toch nog altijd niet eigenlijk pithecoï-
de mensenrassen; Zelfs niet eens merkbaar inferieur
aan de lagere tegenwoordige rassen.,97 Hier stelt
Dubois zich nog neutraal op met betrekking tot het
al of niet aanwezig zijn van pathologische vervor-
mingen van de beenderen. Dubois kende de publi-
catie uit 1887 van Fraipont en Lohest, van de
Neandertalervondsten uit Spy De Bont schijft: cIn
een artikel dat hij [Fraipont] in 1887 samen met
Lohest schreef voor íArchives de biologie” leek hij
daarbij te Willen anticiperen op de kritiek van
Virchow - die als één van de eerste onderzoekers
naar Luik Was gesneld om de Vondst te bestuderen.
De skeletten van Spy, zo benadrukte Fraipont,
konden in geen beding als pathologisch Worden
beschreven. Hij had de botten Voorgelegd aan maar
liefst acht hoogleraren van de Luikse geneeskunde-
faculteit, die geen van allen het minste spoor van een
morbide afwijking konden vinden. De anatomische
kenmerken die Fraipont beschreef, Waren dan ook
die van een heel “ras„ niet die van een pathologisch
individu., CHiertoe moesten de gevonden overblijfsels
niet alleen met andere Neandertaler fossielen Worden
Vergeleken, maar ook met die van Verschillende
hedendaagse rassen en van hedendaagse antropoïde
apen. In de tabellen die dit opleverde kwam “de
mens van Spy, steevast tussen de primitiefste eigen-
tijdse rassen en de meest ontwikkelde antropo'i'den
te staan. Het geheel insinueerde een evolutielijn.”98
Bij de Wetenschappers die de skeletten onderzoch-
ten waren ook de hoogleraren Frederick en Nuel
aanwezig die eerder ook betrokken waren bij het
prehistorisch veldonderzoek van Marcel de Puydt in
Rijckholt-Sint Geertruid.99 Hiermee werd de
mening van Virchow weerlegd die beweerde dat de
eigenaardige kenmerken van de Neandertaler aan
pathologische afwijkingen te Wijten Waren.

Verder schrijft Theunissen: LVermeldenswaard is
tenslotte dat Dubois in zijn lezing stelde dat de
Spy-vondst uit 1886 het Waarschijnlijk maakte dat
de kenmerken van de Neandertalers raskenmerken
Waren en geen toevallige afwijkingen.,100 Hij beschrijft
de publicatie van Dubois over Pithecanthropus erectus uit
1894, waarin deze zijn standpunt Verandert: 4Als laat-
ste ging Dubois in op de mogelijke afstamming van
Pithecanthropus en de mens. De pleistocene Neander-
talers, die in het laatste interglaciale tijdperk leefden,
waren al echte mensen, aldus Dubois. Dit ras ístand
auf keiner tieferen morphologischen Entwickelungs-
stufe, als jetzt lebende Menschenrassen.7 Een directe
vergelijking met de Neandertaler was echter vanwege
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de pathologische misvormingen niet mogelijk, stelde
hij nogmaals. In een voetnoot voegde hij daar nog
aan toe dat het femur van Pithecanthmpus qua dikte
en kromming zelfs menselijker Was dan de in Spy
gevonden dijbeenderen, hetgeen eens te meer
bewees dat deze beenderen, die toch van echte
mensen stamden, misvormd moesten zijn.'1"""l

Hij kiest hier de kaart van Virchow, niet die van bij-
voorbeeld de ontdekkers van Neandertaler fossielen
als Fuhlrott-Schaafihausen, Fraipont-Lohest en
Dupont. Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat
Fraipont in zijn publicatie heel duidelijk Was.
Ondanks zijn gewijzigde standpunt lukte het Dubois
niet om de steun vanVirchow te verwerven. Na het
Verschijnen van de publicatie van Dubois komt
Virchow als een van de eersten met kritiek en hij
Wijst ook deze vondsten afVoor hem waren het de
fossiele resten van een grote gibbon. Op 2.3 januari
1895 kreeg Dubois ook kritiek uit Engeland, van de
anatoom Daniel j. Cunningham, vanwege het afwijzen
van de Neandertaler.

Na een congres in Brussel was Dubois rond 1 novem-
ber 1895 in Luik, waar hij nu zelf de beenderen van
Spy bekeek. De opvatting dat de resten pathologisch
waren liet hij nu varen. In een lezing op 20 november
1895 in Dublin, gaf hij zijn vergissing openlijk toe.102
Virchow heeft daarentegen zijn standpunt nooit
aangepast, ook niet ten aanzien van de Neandertalers.
Toch oordeelt Dubois na de dood vanVirchow
positief over hem, ondanks alle tegenwerking die hij
vanVirchow jarenlang kreeg bij zijn verdediging van
de Píthecanthropus als de ontbrekende schakel. Dubois
zegt hierover in 1908: GOok kan ik verklaren, in
mijn appreciatie van Virchow als patholoog en als
antropoloog niet veranderd te zijn. Maar ook niet
veranderd is de vereering, die ik voor dien waarlijk
genialen en grooten man koester, om zijn baanbre-
kend pathologisch, ja algemeen biologisch levens-
Werk. Ik reken het mij tot een geluk met dien man
steeds in de meest aangename persoonlijke relaties
gebleven te zijn, niettegenstaande alle verschil van
meening, waardoor ik herhaaldelijk, tweemaal ook
in den kring der Anthropologische Gesellschqft te
Berlijn, met hem een lans gebroken heb. En het
heeft mij altijd gehinderd, dat sommige anthropolo-
gische dwalingen van Virchow, die mij nu al een
goede vijf-en-twintig jaar wel bekend zijn, in en
buiten Duitschland een stroming hebben doen
ontstaan van veelal bedekte verguizing(...)”103
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Geluk
Door de omgeving Waar Dubois opgroeide, zijn
gedegen natuurwetenschappelijke en medische
opleiding, het veldwerk in Zuid-Limburg, zijn ken-
nis van de darWinistische literatuur, de invloed van
zijn leraren in Roermond en Amsterdam, Waaronder
de geneticus Hugo de Vries, de fysioloog Thomas
Place en de anatoom MaX Fiirbringer,104 Was hij in
staat om op logische gronden een goed onder-
boq plan uit te Werken op basis Waarvan hij zijn
onderzoek op Sumatra begon. Hij Was ook goed op
de hoogte van de resultaten van opgravingen van
andere onderzoekers uit de negentiende eeuw, dat
blijkt uit het artikel dat hij schreef en de lezing die
hij hield op Sumatra begin 1888.105 Na zijn teleur-
stellende resultaten op Sumatra en de ervaring die
hij daar had opgedaan, Werden nieuwe weloverwo-
gen keuzes gemaakt die hem uiteindelijk brachten
bij Trinil op java, waar hij de missing link vond die
hij zocht. Het Was zijn genialiteit, organisatietalent,
durf en doorzettingsvermogen, die hem brachten tot
dit succes.

Theunissen schrijft: iNatuurlijk kon Dubois zijn
bijdrage slechts leveren doordat hij onwaarschijnlijk
geluk had dat hij in zijn opzet slaagde.,106 Verder
veronderstelt hij dat Dubois zijn kans van slagen
extreem klein inschatte.107 Vaak Wordt gesteld dat
Dubois met de vondst van de Pithecanthropus geluk
heeft gehad. Dat geluk Werd echter afgedwongen op
basis van kennis en door een goede voorbereiding
Van het onderzoek voordat hij op Java begon en hij
heeft zeker geen pech gehad zoals de met Duits geld
gefinancierde Selenka-expeditie na hem, die zijn
Werk in 1907 en 1908 bij Trinil heeft Voortgezet.
Men vond veel beenderen van een pleistocene fauna
maar geen resten van menselijke fossielen. Het
onderzoek in de jaren twintig van de vorige eeuw
door Andersson 86 Black in Choukoutien nabij
Peking in China en van Ter Haar öc Oppenoorth in
Ngandong en van Von Koenigswald in Sangiran op
Java, uit de jaren dertig van diezelfde eeuw, Waren
daarentegen Wel weer bijzonder succesvol Wat de
menselijke fossielen betrof.108

Actualiteit
Dubois' speurtocht naar de ontbrekende schakel is
nog altijd actueel. In 2008, de Viering van zijn hon~
derdvijftigste geboortejaar en in 2009, het jaar van
de Darwin herdenking, Werden in Nederland drie
tentoonstellingen aan Dubois en zijn Vondsten
gewijd, te Weten het Streekmuseum Leudal in
Haelen (2008), Naturalis in Leiden (2008) en het
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Abeelding:

Natuurhistorisch

Museum-Maastricht.

Expositie De aapmens van Dubois, in het
Natuurhistorisch Museum te Maastricht.

Natuurhistorisch Museum in Maastricht (2009-
2010). Bovendien Werd in 2009 in het bestuursge_
bouw van de Universiteit Maastricht, door Ludo
Hellemans een tentoonstelling ingericht onder
de titel 5Darwin 86 Maastricht7 die gewijd Was aan
Charles Darwin,]oseph de Bosquet, Eugène
Dubois en Erich Wasmann.Verder verscheen in
2010 de documentairefilm íDubois - de zoektocht
naar de ontbrekende schakelfl gemaakt door film-
maker Robin Peeters en cultuurhistoricus Kris
Förster, in samenwerking met co-uitvoerend
producent Wiel Schins.

De geschatte ouderdom van de Pithecathropus van
Trinil is één miljoen jaar. Dit fossiel Wordt tegen-
Woordig ondergebracht bij de soort Homo erectus.
Door recent onderzoek in Spanje blijkt dat de
oudste bewoning van mensachtigen in Europa ook
al minstens 1,2 miljoen jaar oud is. Spectaculair zijn
Vroege Homo erectus (Homo georgicus) fossielen
uit Georgië in de Kaukasus, op het kruispunt van
Afrika, Azië en Europa, Waar nog steeds gegraven
Wordt. Die zijn meer dan 1,8 miljoen jaar oud en
daarmee de oudste fossielen die bekend zijn van
deze mensachtige.109 Verder is er een nieuwe
menselijke soort ontdekt op het eiland Flores in
Indonesië. Een dWergvorm met primitieve kenmer-
ken die slechts één meter lang is, is mogelijk een
doodlopende tak die ontstaan is uit de vroege
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Reconstructie van de jeugdjaren van Eugène Dubois in de
authentieke apotheek van zijn vader.

aanwezigheid van Homo erectus op dit eiland. Het
voorkomen van dit soort geïsoleerde mensachtigen
Was al in zijn lezing in 1888 door Dubois voor-
speld. Hij zei: 'ofschoon men bijna overal in de
Wereld de mensch reeds in het diluvium tamelijk
hoog ontwikkeld gevonden heeft, is het toch zeer
Wel mogelijk dat terzelfder tijd in de tropische
bossen van de maleische landen nog tusschen-
vormen geleefd hebben, die den naam van mensch
eigenlijk nog niet verdienden. () [Z]1j kunnen nog
lang in stand gebleven zijn, Waar slechts de noodige
isoleering bestond.”110

Dubois ging eind 1887 naar Indonesië met het idee
dat de mensWording in Azië had plaatsgehad. Als
gevolg van de vele vondsten van vroege mensachtigen
en hun voorgangers in Oost- en Zuid-Afrika in de
twintigste eeuW is het idee gegroeid dat dit Afrika
moet zijn. Door de recente vondsten, die hierboven
zijn genoemd, Wordt het nu toch Weer mogelijk
geacht dat de Homo erectus in Azië ontstond.
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Eugène Dubois en zijn landgoed De Bedelaar
Sjra van Horne

Binnen Nederland waren Eijsden,
Roermond, Amsterdam, Haarlem
en Haelen plaatsen van belang voor
Eugène Dubois (Eijsden 1858-Haelen
1940). ln Eijsden werd hij geboren en
heeft hij zijn jeugd doorgebracht, in
Roermond studeerde hij aan de
Rijks-HBS, in Amsterdam was hij
hoogleraar aan de universiteit en
in Haarlem woonde hij en was hij
conservator bij het Teylers Museum.
ln Haelen creëerde hij een bijzonder
landgoed, De Bedelaar, waar hij in
rust zijn vakanties doorbracht, stu-
deerde en waar hij in 1937 permanent
ging wonen. Op dit Landgoed overleed
hij in 1940, op 82-jarige leeftijd.

Ligging De Bedelaar
Het ven De Bedelaar Was gelegen
in het buitengebied van de Voor-
malige Gemeente Haelen in
Midden-Limburg aan de toen
nog doorgaande grintWeg van
Horn naar Heythuysen. Deze
Weg kreeg overigens in 2009 de
naam Professor DuboisWeg.
Hemelsbreed ligt De Bedelaar
3 km VerWij derd van het centrum
van Haelen, 2 km van het cen-
trum van Heythuysen, 3,5 km
van het centrum van Horn en
2,5 km van het centrum van
Baexem. Een locatie derhalve ver
van de bewoonde Wereld aan de
rand Van het Leudal, aan een
doorgaande Weg en langs de hui-
dige spoorlijn Weert-Roermond
bij Wachtpost no. 22.Toentertijd
had deze spoorlijn de naam Spoor-
lijn Antwerpen (B)-Gladbach (D),
ook Wel de Ijzeren Rijn genoemd.

De ligging van De Bedelaar, 1900.
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Sage De Bedelaar
Aan de navolgende sage zou De Bedelaar zijn naam ontlenen.

Op de plaats van het ven lag vroeger een trots kasteel.
De bewoner deed aan God nog gebod. Hij richtte bij
voorkeur op grote kerkelijke feesten grote braspartijen
aan op het kasteel. Naast de meest liederlijke taal
braakten de slotheer en zijn kornuiten allerlei gods-
lasteringen uit. Het was kerstavond en het vroor dat
het kraakte. Tegen de kieren van de staldeuren had
men bossen stro geplaatst om het vee tegen de kou te
beschermen. Ook had men wat hooi en stro buiten
gelegd teneinde de zegen van het Kerstkindje te
krijgen. Dit hooi en stro voerde men dan op kerstdag
aan het vee en men meende hierdoor van veeziekte
gevrijwaard te blijven.
Op deze kerstavond was het weer een drukte van
belang bij het kasteel door de aanwezigheid van de
kornuiten van de slotheer. lben in het dorp de klokken
luidden voor de nachtmis, was het feest weer in volle
gang en overtrof men elkaar weer in liederlijleheid en
godslasteringen.
Plotseling werd aan de poort van het kasteel geklopt
en een bedelaar, rillend van de kou in zijn schamele
kleding, vroeg om een aalmoes. De slotheer; hiervan op
de hoogte gebracht, ging kijken. Hi]I herkende in de
bedelaar zijn eigen broer, die jaren geleden het kasteel
verliet en tot de bedelstafgeraakte. De slotheer ontstak
in woede en joeg zijn broer weg zonder hem ook maar
iets te geven. De bedelaar sprak vervolgens over het
kasteel, zijn bewoners en feestvierders een vloek uit
en sjokte moeizaam en wankelend van uitputting en
ondervoeding verder. Niet ver van het kasteel viel hij
dood op de hard bevroren grond neer. Plotseling, terwijl
in de kerken te middernacht het kerstmysterie gevierd
werd, opende zich de aarde en het kasteel met feest-
vierders en al verdween in de diepte.
Ieder jaar in de kerstnacht luidt om twaalf uur nog
altijd de klok van de slotkapel in de diepte van het
venAls men haar wil horen dient men eerst een rijks-
daalder in het water van het ven te gooien.

Het Tiglien
Het meest aansprekende onderzoek dat Dubois in
Nederland deed Was het onderzoek naar de flora en
fauna van Tegelen. In 1897 vernam hij van de student
Laurens Steijns, dat in kleigroeves in de omgeving
van Tegelen de beenderen van fossiele zoogdieren
Waren ontdekt. Steijns had hier veel verzameld.
Dubois verwierf deze rijke collectie voor het Tevlers
Museum en kocht ook beenderen via de eigenaren
van de groeves en de arbeiders die in de groeves
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Werkzaam Waren. Hij bezocht Tegelen voor het eerst
in 1902, tijdens een excursie met twee studenten
naar de Sint Pietersberg bij Maastricht. Een eerste
publicatie van zijn hand, met vondsten uit de groeve
Canoy-Herfkens, die tussen Tegelen enVenlo lag,
verscheen in 1904 onder de titel 'Over een equivalent
van het Cromer Forest Bed in Nederland'. Het
Engelse echtpaar Clement en Eleanor Reid hebben
de vondsten uit deze groeve aan een nader onder-
zoek onderworpen en ze kwamen tot de conclusie
dat deze aanmerkelijk ouder Waren dan het Engelse
Cromer. Zij introduceerden voor de Tegelse fase het
begrip Teglian, later veranderd in Tiglien, een geo-
logische fase uit hetVroeg-Pleistoceen. Er is in de
loop van de tijd een rijke flora en fauna verzameld,
Waaronder een aap, de Florentijnse makaak (iMacaca
gïflorentinus). De Tegelenflora, uit een Waterrijke
omgeving, heeft Dubois geïnspireerd om zijn eigen
prehistorisch natuurpark te stichten.

Oriëntatie Dubois in Midden-Limburg
Hoewel geboren in Zuid-Limburg heeft Dubois,
tijdens zijn schooltijd in Roermond, kennis geno-
men van de landschappen in Midden-Limburg en
deze leren Waarderen. Hij had een duidelijke voor-
keur voor een terrein met Water. Dat zal ook de
reden zijn geweest dat hij hier met name gezocht
heeft naar een aan te kopen gebied. In eerste
instantie had hij zijn oog laten vallen op een gebied
bij SWalmen-Asenraij.Toen hij echter geen mede-
Werking kreeg om ter plaatse de ligging Van een
beek te Wijzigen, besloot hij in Haelen het heide-
ven De Bedelaar met omliggende grond aan te
kopen. Dit ven maakte voorheen onderdeel uit van
de bezittingen van baron Charles de Keverberg van
Kasteel Aldenghoor te Haelen. Na zijn overlijden
in 1903 Werd alles openbaar verkocht. Bij de open-
bare verkoop van deze bezittingen in 1904 kwam
het ven de Grote Bedelaar in bezit van dokter
Smits uit Heythuysen, die het op 20 juni 1906
Weer doorverkocht aan Dubois. Houthandelaar
Timmermans uit Kessel kreeg bij de Openbare
verkoop de Kleine Bedelaar in eigendom. Ook
hij verkocht dit door, na er het kaprijpe hout uit-
gehaald te hebben, aan Dubois. In eerste instantie
behelsden deze eerste aankopen in 1906 een
oppervlakte van ongeveer 20 ha. Hij betaalde hier-
voor 1800 gulden ofWel 90 gulden per ha. Nadien
Wist Dubois dit landgoed middels vele aankopen uit
te breiden tot 40 ha. Deze terreinen Werden kadas-
traal geklassificeerd als struWelen, Water, moeras,
dennenbos, hakhout en heide. In 1908 liet Dubois
nabij het ven een boshuis en een achtkantige
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Het Groene huis.

uitkijktoren bouwen. Dit boshuis diende als onder-
komen en Werd nadien door hem het 'Groene huis'
genoemd. Dit Groene huis staat er nog en doet in
aangepaste vorm dienst als Vakantiewoning Voor de
achterkleindochters van Dubois.Vanuit de uitkijk-
toren, die niet meer aanwezig is, had hij toen nog
een Vvijds uitzicht over de omgeving.

Omvorming ven
Bij zijn eerste aankopen trof Dubois ter plaatse een
open heidelandschap met hoge grove dennen en een
voedselarm ven Van vier hectare aan.

.41.13
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. maar

Het ven.

i Op al zijn aantekenboekjes en op het 'Groene huis'
staat de tekst 'Kallilimne' hetgeen 'schoon meer'
betekent in het Grieks. Een Van zijn uitdagingen
was dan ook om Van zijn Voedselarm ven een
schoon Voedselrijk ven te maken. Daartoe heeft hij
na gedegen onderzoek en metingen ter plaatse
geconcludeerd dat het Waterpeil verlaagd diende te
worden om de oorspronkelijke toestand te benaderen.
Hij Was Van mening dat door de ontbossing ter
plaatse, waardoor er geen verdamping meer optrad
door de bomen, de oorspronkelijke Waterstand een
meter lager was geweest. Het was duidelijk zijn
bedoeling om de vegetatie te veranderen. Hij Wilde
dit bereiken door te ontwateren, door ontzuring Van
het Venwater en door de toevoeging van mineraal
voedse1.Vanaf 1912 maakte hij plannen om Van De
Bedelaar een landschap te reconstrueren uit het
Tiglien, de periode die bekend is Van de klei Van
Tegelen. Om hier een door hem gewenst prehisto-
risch natuurpark te kunnen creëren Was het nodig
dat de waterstand in het ven verlaagd Werd. Zijn
eerste plan om een verbinding te maken met de
lager gelegen Tungelroyse beek op 650 meter afstand
Van het ven heeft hij moeten laten varen vanwege
de hoge kosten. Hij liet in 1906 in het ven Vervol-
gens een putboring aanbrengen door de kleilagen
heen, tot in het dikke grindpakket op een diepte
Van 17 meter, en plaatste hierin een buis met filters.
Door deze maatregel zakte het Water in het Ven de
Groote Bedelaar met de gewenste meter. Een bij-
komend negatief effect Van deze boring Was dat de
Kleine Bedelaar, het Ven dat ernaast lag, droogviel.
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Eugène Dubois op zijn landgoed De Bedelaar.

In zijn plannen Voor de omvorming Van het ven naar
een voedselrijk Ven Was ook Voorzien dat minerale
stoffen zouden Worden toegevoegd. Daartoe Verrijkte
hij het Water met bijvoorbeeld 8500 kg kalkmengsel,
1400 kg phonolietmeel, 1300 kg fosfaat en 100 kg
ijzeren staatjes. Ook plantte hij grote hoeveelheden
Waterplanten in het ven, zoals slangenwortel, grote
egelskop, kleine lisdodde, pijlkruid en grote Water-
weegbree. Deze aanplant deed hij ook om de visteelt
te bevorderen in het Ven.Vooral Waterpest Werd daar-
toe aangeplant. In 1914 zette hij in het ven 1000
rietvoorns en 600 Masurische zeelten uit.
Bijzonder is ook dat er zich in het ven een vijftal
drijvende eilandjes bevonden met daarop struiken
en mossen die verplaatst konden Worden. Zij Waren
vastgelegd aan palen.

Omvorming heideterrein
Ook het omliggende heideterrein Wilde Dubois
omvormen naar een natuurpark. Daartoe liet hij
greppels graven om het Water af te Voeren en Werd
het terrein omgespit.Vervolgens liet hij het terrein
aanplanten met bomen en heesters.Vooraf had hij
reeds vele metingen verricht, het Water geanalyseerd,
de geologische situatie van het terrein bestudeerd en
een plan gemaakt Voor aanplantingen en bemestingen.
Naast de talrijke inheemse soorten liet hij vele
exotische bomen planten, met name coniferen, thujas,
ceders en loofbomen. Zo liet hij ook de Sequoia
gigantia planten (in het najaar van 2009 is daar de
top uitgeWaaid).Veel zaden en planten kreeg hij uit
Siberië, China, Korea,]apan, Canada, Chili, Amerika,
Noorwegen, de Balkan en de Kaukasus. Hij heeft de
gevonden fossiele planten uit het Tiglien opnieuw
Willen introduceren. Speciaal voor de Vogels liet hij
een Vogelbosje aanleggen. Ook legde hij een proef-
tuin Voor fruit aan in het bos. Uit zaad, zonder
Veredeling, trok hij perzik-, pruimen- en appelbomen.
Zijn reeds jong verworven kennis Van de natuur
breidde hij uit door studie en contacten met
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deskundigen. Hij Was onder andere bestuurslid van
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
Waar zijn vriend jac. RThijsse lid Was van het
dagelijks bestuur.

jac. P. Thijsse (l) met Eugène Dubois op
De Bedelam; 1930.

Bouw Villa De Bedelaar
Op zijn landgoed bij de oude doorgaande Weg van
Haelen naar Baexem liet hij in 1910 een Villa bou-
wen. Deze Was ontworpen door architect Wagemans
uit Roggel. Zowel met het ontwerp als de techni-
sche details bemoeide Dubois zich intensief, zo
blijkt uit bewaard gebleven aantekeningen.

Deze Villa Werd aanvankelijk alleen in de vakantie-
tijd en in andere, kortere, Vrije periodes Van Dubois
aan de Amsterdamse Universiteit door hem
beWoond.Aan deze universiteit Was hij hoogleraar in
de kristallografie, mineralogie, geologie en paleonto-
logie. Daarnaast Was hij nog curator Van de geologi-
sche afdeling Van het Teylers Museum in Haarlem
en directeur van de 'Collectie Dubois' in het
Natuurhistorisch Museum te Leiden (nu Naturalis).
In dit laatste museum bevond en bevindt zich zijn
collectie met meer dan 30.000 fossielen die hij mee-
bracht Van zijn reis naar java en Sumatra. Na zijn
pensionering en emeritaat in 1928 ging hij vaker in
zijn Villa in Haelen Wonen. In Villa De Bedelaar,
gelegen in een rustige omgeving, Vond hij de
broodnodige rust om te studeren en te schrijven.

Bijzondere bouwwerken op het landgoed
Dubois laat op zijn landgoed enkele bijzondere
gebouwen Verrijzen. Zo laat hij een ijskelder, een
Vleermuistoren en een uilentoren bouwen. Deze
gebouwen zijn nog steeds op het landgoed aanwezig
en inmiddels bestempeld als Rijksmonument.



De villa.

De ijskelder
Om ook in de zomermaanden etenswaren en
dranken te kunnen koelen liet Dubois in de Winter-
maanden ijsplaten uit het ven zagen en sloeg deze
op in de ondergrondse ijskelder. Om onbekende
redenen heeft hij deze ijskelder later van een
ontluchting voorzien en gebruikte hij deze als
fruitbewaarplaats.

De vleermuistoren
Waarschijnlijk had Dubois op zijn landgoed last van
muggen, mede door de aanwezigheid van het ven.
In navolging van dr. Campbell in Texas in de
Verenigde Staten Wilde hij deze biologisch bestrijden.
Campbell had ter bestrijding van de malariamug
succesvol vleermuisonderkomens laten bouwen.

De ij'sleelder.

De vleermuistoren.

Ook Dubois ging er van uit dat door de bouw van
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veilige verblijfplaatsen vleermuizen zich hier perma-
nent zouden vestigen, zich ter plaatse sterk zouden
vermenigvuldigen en het aantal muggen zouden
terugdringen. Bijkomend voordeel Was dat Waarde-
volle mest, Guano, van de vleermuis geproduceerd
zou Worden. Naast de apart gebouwde vleermuisto-
ren uit 1916 liet hij ook aan het Groene huis, in de
torenkamer van zijn Villa en nadien in de uilentoren
verblijfplaatsen voor vleermuizen inrichten. De
gerestaureerde vleermuistoren is bouwkundig nog in
uitstekende staat.

De uilentoren
Een zeer bijzonder bouwwerk dat Dubois in 1937
op zijn landgoed liet bouwen Was een zogenaamde
uilentoren. Dit stenen bouwwerk, met een grond-
plan van 4 m X 4 m en een hoogte van 15 m, heeft
Vier etages. Beneden liet hij een stookplaats aan-
brengen met een stookkanaal door alle etages heen
tot op het dak om ook in de Winter ten behoeve
van de vleermuizen een constante temperatuur in
de toren te kunnen bereiken. Bovenin is een nestge-
legenheid aangebracht voor uilen en torenvalken en
een etage lager voor zWaluwen. Het grootste gedeel-
te is echter als verblijfplaats voor vleermuizen

De uilentoren.

48

bestemd. Deze uilentoren is in verval geraakt door
vernielingen en weersinvloeden.

De zonderlínge professor Dubois
Op zijn landgoed had de professor Veel personeel in
dienst. In het huishouden, om bijvoorbeeld bood-
schappen te doen en vissen te voeren, Werkten bij
hem meerdere dienstmeisjes.Voor de werkzaamheden
in het bos had hij de beschikking over enkele tuin-
mannen.Allen waren afkomstig uit de omliggende
agrarische dorpen.Van hen en via overlevering zijn
nog vele verhalen bekend over de professor, die een
beeld schetsen van zijn bijzondere gewoonten. Een
greep hieruit laten We volgen.

In de overwegend katholieke omgeving van Haelen
Was het bijzonder dat Dubois niet meer gelovig was.
Hij had afstand genomen van het r.k.-geloof.
Impliciet betekende dit dat hij niet geloofde in de
scheppingsleer, maar in de evolutietheorie.

De contacten met de buitenwereld op De Bedelaar
verliepen via briefwisselingen. Dubois was elke dag
benieuwd naar de post, die de dienstmeisjes in
Haelen dienden op te halen. Ook Verpakte mense-
lijke ledematen Werden hem toegestuurd, ingepakt
in vetvrij papier. Herinneringen aan uitlekkend
menselijk vocht in de zomer uit deze pakjes zijn nu
nog levendig. Ook het gegeven dat de bosarbeiders
deze botten dienden schoon te maken, zodat hij er
onderzoek aan kon doen, maakte indruk.

Als er familie op bezoek kwam met kinderen, had
hij veel interesse in de afinetingen van de schedel
van de kinderen, die hij pardoes ging opmeten.

Zijn dagelijkse behoefte deed de professor bij de
fiuitboompjes en bemestte deze aldus zelf.

Het badhuísje.
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De professor zwom elke dag in het ven vanuit het
speciaal gebouwde en nu nog bouwvallig aanwezige
badhuisje. Dat hij geheel naakt zWorn werd uiteraard
door de goegemeente veroordeeld. Hij Was een
goed zwemmer en overhoorde tijdens het zwem-
men Vaak studenten. Dezen namen plaats in zijn
roeiboot en hij stelde dan een vraag.Vervolgens
dook hij onder de roeiboot door en verwachtte het
antwoord als hij Weer boven kwam.

In het ven dat toch wel twee meter diep was, bracht
hij zelf allerlei bijzondere planten aan. Dit deed hij
Vanuit een duikersklok die door een personeelslid
zeven minuten onder Water gehouden kon worden.
Daarna was er te Weinig zuurstof en kwam hij Weer
boven.

Dubois Was ook gecharmeerd van egels in zijn
natuurpark. Tegen betaling van een kwartje liet hij
de Haelense schooljeugd egeltjes vangen en naar
hem brengen, waarna ze werden uitgezet. Door de
jeugd werden dezelfde egeltjes natuurlijk meerdere
keren gevangen. Om dubbelbetalingen te voorko-
men merkte hij deze egels later aan de onderzijde
met Oost-Indische inkt.

Overlijden Dubois
Eugène Dubois overleed op zijn landgoed te Haelen
op 16 december 1940.Vanwege zijn minder goede
verstandhouding met de Rooms-katholieke Kerk

Het graf van Eugène Dubois in Venlo.

mocht hij niet in Haelen op het kerkhof begraven
Worden en is om die reden is hij inVenlo op het
ongewijde gedeelte van de Algemene Begraafplaats
begraven. Op zijn grafzerk, die nog aanwezig is,
Werd een schedelkapje met daaronder een tweetal
gekruiste botten uitgebeeld, beenderen, die verwij-
zen naar zijn vondst van de Pithecanthropus erectus.

Na zijn overlijden werd de villa bewoond door zijn
dochter, mevr. Hooijer-Dubois. Zij bleef er wonen
tot 1947. Daarna werd de villa met 3 ha grond ver-
kocht. Het restant Van het landgoed, 37 ha, is een
natuurpark geworden en behoort toe aan twee ach-
terkleindochters van professor Eugène Dubois.

Voor de samenstelling van deze bijdrage werd gebruik
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