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De FYSISCHE ANTROPOLOGIE EN MENSELIJKE RESTEN IN HET 

TROPENMUSEUM 

 

 

Inleiding 

 

In het beleidsmatige vijfjarenplan, de collectienota Erfgoed en toekomst: een 

werkdocument (2003), inventariseert, weegt en waardeert het KIT 

Tropenmuseum zijn belangrijkste deelcollecties. Het geeft daarbij de kaders aan 

waarbinnen tot en met 2007 de voorgenomen activiteiten met betrekking tot de 

collectie gerealiseerd zullen moeten worden. We spreken dan in het bijzonder 

over acquisitie, beheer, ontsluiting, onderzoek en het voor derden beschikbaar 

stellen van kennis en nieuwe onderzoeksresultaten door middel van 

tentoonstellingen, publicaties en een groeiend digitaal aanbod. 

De beleidskaders worden getrokken door een combinatie van de eigen traditie en 

huisstijl, de afspraken en onderlinge afstemming tussen de Nederlandse musea 

die samen de Volkenkundige Collectie Nederland beheren, en de internationale 

regelgeving of normen betreffende museale politiek en ethiek.  

Bij de inventarisatie van het geheel hanteert de nota drie collectiecategorieën 

 – A, B en C – die voor het Tropenmuseum van verschillend belang zijn. 

Categorie A wordt gevormd door de regionale en thematische kerncollecties die 

voor het Tropenmuseum om verschillende redenen essentieel, onmisbaar en 

onvervangbaar zijn. Kortom: zij vormen samen het hart van de museumcollectie.  

Categorie B omvat collecties of collectieonderdelen die onder meer van belang 

zijn door hun representatieve, attractieve en documentaire waarde en de 

objecten uit de kerncollecties vaak ondersteunen en omlijsten.  

Categorie C omvat regionale en thematische collecties die niet kunnen worden 

ondergebracht bij de twee bovengenoemde categorieën en die niet (meer) 

passen in het huidige verzamelbeleid van het museum. Maar, zo formuleert de 

nota, ‘deze collecties nemen echter in het werk van het museum wel een 

belangrijke plaats in, omdat ze in aanmerking komen voor ruil, langdurige 

bruikleengeving of afstoting. Vaak betekent dit intensief overleg en 

vooronderzoek’ (Tropenmuseum 2003: 19). 

Voorzover het etnografische collecties geldt, omvat de laatste categorie objecten 

uit culturele regio’s die nooit tot het verzamelbeleid of tot de specifieke 
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aandachtspunten van het Tropenmuseum hebben behoord. Het zijn hoofdzakelijk 

verzamelingen of voorwerpen die in het verleden deel uitmaakten van de 

Collectie Artis, die in zijn geheel is overgeheveld naar het destijds nieuwe 

Koloniaal Museum en nu al bijna een eeuw in ons bezit is. Daarnaast betreft het 

voorwerpen die in de loop der jaren met andere voorwerpen, bijvoorbeeld als 

onderdelen van grotere aankopen, schenkingen of legaten, zijn meegelift en in 

de collectie zijn opgenomen. Het gaat dan, specifiek, om collecties uit alle 

gebieden die niet tot de tropen of subtropen behoren: Oost-Azië (China, Japan 

en Korea), Europa, Noord-Amerika en het arctische gebied. Voorzover ze nog 

niet afgestoten zijn in de vorm van gerichte schenkingen of langdurige 

bruiklenen aan andere Nederlandse volkenkundige musea, zal dit in de 

beleidsperiode 2003-2007 verder zijn beslag krijgen. 

Behoudens deze niet meer opportuun verklaarde etnografische collecties, is er in 

Categorie C één thematische collectie ondergebracht die echter niet bij toeval of 

door omstandigheden is verworven: de collectie Fysische Antropologie. De 

fysische antropologie is een tak van wetenschap die tientallen jaren is beoefend 

als een integraal onderdeel van het wetenschappelijke programma van zowel het 

Amsterdamse Koloniaal Museum als het Tropenmuseum. De biologische 

antropologie, die lang werd beschouwd als een essentieel en zelfs voorwaardelijk 

onderdeel van de alomvattende studie van de mens, kon niet functioneren 

zonder haar eigen tastbaar onderzoeksmateriaal: menselijke resten, die vooral in 

de beginjaren van het Koloniaal Instituut voor het merendeel afkomstig waren uit 

de Nederlandse overzeese gebiedsdelen.  

De fysische antropologie, die later tot antropobiologie werd omgedoopt en 

gemoderniseerd, is in de oude, beperkte en soms tendentieuze vorm waarin ze 

toen werd uitgeoefend voor de antropologie, maar vooral voor de 

antropologische musea, een achterhaalde subdiscipline geworden die op de 

historische rommelzolder van de wetenschap is beland. De bijbehorende 

collecties zijn dientengevolge genomineerd om te worden afgestoten. Door de 

aard van het materiaal impliceert afstoting een zeer specifieke museale 

afschrijving die onderdeel is van een wereldwijd gevoerde discussie over de 

ethische aspecten en betekenis van menselijke resten in musea. 

 

Deze nota is een stap in beleidsontwikkeling die verbonden is met het museale 

bezit, het afstoten en het definitief bestemmen van menselijke resten. We 
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beperken ons daarbij tot de resten in volkenkundige collecties. De nota begint 

met een korte schets van de geschiedenis van de fysische antropologie in het 

algemeen en die van het KIT Tropenmuseum in het bijzonder, gevolgd door een 

overzicht van huidige regelgeving en debatten betreffende de omgang met 

menselijke resten in museale collecties. Deel twee bepreekt de collectie van het 

KIT Tropenmuseum, met nadruk op de verzamelgeschiedenis en de 

samenstelling van de collectie. In deel drie worden de contouren geschetst voor 

het te volgen beleid in het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan voor 

deze collectie. 

 

 

 

 

 

 

 

Deel I – De context 

 

1            De fysische antropologie: een korte schets 

 

De term antropologie is samengesteld uit de Griekse woorden ‘anthropos’, mens, 

en ‘logos’, leer; in deze samenstelling dus: leer of kunde van de mens. Onder 

deze algemene term – ‘menskunde’ – kan vrijwel alles worden ondergebracht 

wat de mens betreft of wat hem aangaat. En dat is in het verleden, sinds de 

Middeleeuwen, ook gebeurd. Zo heeft de theologie een eigen antropologie die de 

positie of verhouding van de mens tegenover zijn Schepper bepaalt. Er is een 

filosofische antropologie die de seculiere vragen overdenkt die voortvloeien uit de 

mens als een specifieke vorm van existentie (‘Wat is de mens’?), en veel later 

ontstond een wetenschappelijke antropologie die deze metafysische vragen 

achter zich liet en zich vergelijkend bezig ging houden met de mens als concreet 

biologisch en sociaal-cultureel wezen, de mens an sich. Tussen bovengenoemde 

denkrichtingen bestond weinig onderling contact, hoewel er bruggenbouwers zijn 

geweest. Een voorbeeld is de Franse jezuïet en paleo-antropoloog Teilhard de 

Chardin die in zijn boek ‘La Phénomène Humaine’ (1955) een hoogstpersoonlijke 

synthese presenteerde van de christelijke leerstellingen en de evolutietheorie. 
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Voordat de antropologie zijn naam kreeg, en we hebben het nu verder alleen 

over de wetenschappelijke variant die gebaseerd is op waarneming en 

onderzoek, bestond er een lange voorgeschiedenis van mensgerichte speculaties, 

observaties en oordelen die men ‘antropologisch’ zou kunnen noemen. De 

Griekse reiziger Herodotus geldt altijd als de oervader van de antropologie door 

zijn nauwkeurige en systematische beschrijvingen van de lichamelijke en 

culturele vreemdeling, waaruit een oprechte verwondering blijkt en waarbij een 

drang naar kennis en inzicht zijn leidraad was. Na hem kwamen er vele anderen, 

reizigers en beoefenaars van de toenmalige wetenschappen, die hun bevindingen 

over de op een of andere manier ‘afwijkende andere’ op schrift hebben gesteld. 

Behalve geobserveerd werd vooral ook wild gespeculeerd over de bewoners van 

verre, onbekende of slechts vermoede gebieden, die totaal afwijkend zouden zijn 

van de echte mens. Tegenvoeters, cyclopen, eenbenigen, reuzen, dwergen, 

albino’s, hoofdloze borstogigen en meer varianten van het normale menselijke 

lichaam zouden de exotische landen achter de horizon bevolken. 

De overzeese expansie van Europa die aan het eind van de 15e eeuw begon, 

maakte aan deze fantasieën een eind. De zeevaarders ontdekten nieuwe 

continenten en eilanden, waarvan de bewoners een gewoon menselijk lichaam 

bleken te hebben. Doch hun kleine somatische verschillen met de Europeanen 

die wél duidelijk in het oog sprongen – huidskleur, haarstructuur, vorm van de 

schedel en allerlei vormen van lichaamsbouw en -motoriek –  zouden echter van 

beslissende betekenis worden voor een nieuwe indeling van de mensheid. 

 

De wortels van de latere fysische antropologie, waarvan sommige beoefenaars 

zich zo intens zouden gaan bezighouden met de ‘primitieve’ mens, lagen echter 

niet in de ontmoeting met vreemde volken, maar in de snijzalen van de 

anatomen en later in de Europese sanatoria waar mensen met afwijkend gedrag 

en een zieke lichamelijke constitutie waren opgenomen. Het zou nog lang duren 

voor Freud om de hoek kwam kijken en gedragsafwijkingen in verband werden 

gebracht met persoonlijke geschiedenissen en trauma’s. Vooralsnog trachtte men 

de lichamelijke constitutie van de mens, die vrijwel altijd als oorzaak werd 

beschouwd, op enigerlei wijze te verbinden met allerlei andere geestelijke 

eigenschappen, zoals aanleg, temperament en intelligentie. Dit oorzakelijke 

verband werd aangebracht op zowel het niveau van het individu als op het 
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niveau van de groep waartoe het individu behoorde of werd geacht te behoren. 

Getracht werd tot classificaties te komen, waarmee men duidelijke indelingen 

kon maken die tot een beter begrip van de menselijke verschillen zouden leiden. 

Er ontstonden wetenschappelijke benaderingen, metingen en bewijsvoeringen die 

nu als hoogst merkwaardig worden beschouwd. Een voorbeeld is de 18e-eeuwse 

‘fysionomie’, een soort aangezichts- of gelaatskunde, die door de Zwitserse 

predikant Lavater als een nieuwe wetenschap werd voorgesteld. Bondig gesteld 

komt de visie van Lavater hier op neer dat de vorm van iemands gezicht, de 

combinatie van bepaalde kenmerken, iets belangrijks meedeelt over het karakter 

van de eigenaar van dat gezicht. Zo werd iemand met een rechte gezichtshoek 

en een gebogen neus andere geestelijke eigenschappen toegedicht dan iemand 

met een terugwijkende kin en een lage haarinplant. De fysionomie was overigens 

een kort leven beschoren, maar iets ervan is blijven hangen. Zo zal de 

‘wilskrachtige kaak’ en het ‘intellectuele hoge voorhoofd’ vast uit deze periode 

stammen. 

Na de fysionomie kwam de ‘frenologie’ of ‘schedelleer’ van de Oostenrijke arts 

Gall. Kort geformuleerd stelt zijn theorie het volgende: karaktereigenschappen 

hebben hun vaste plaats in de hersenen. Als bepaalde eigenschappen sterker 

ontwikkeld zijn dan andere, dan zal dit deel van de hersenen ook sterker 

ontwikkeld zijn. Op die plaatsen dijt de schedel wat uit en vertoont bobbels. Op 

deze wijze was de frenologie in staat een hele topografie van de menselijke 

schedel samen te stellen en daarmee de karakterstructuur van de levende of al 

overleden eigenaar van de schedel. Ook deze wetenschap verdween tamelijk snel 

van het toneel, maar ook nu weer bleef iets ervan hangen, de zgn. 

wiskundeknobbel, die sommige personen verondersteld worden te hebben. 

Veel geavanceerder, maar ook weer van voorbijgaande aard was de benadering 

van de 19e Italiaanse arts-criminoloog Lombroso, die deels met gebruikmaking 

van de zienswijzen van Lavater en Gall het ideaaltypische misdadigershoofd 

definieerde, de ‘Lombrososchedel’, een uitdrukking die wij ook nu nog goed 

kennen. 

Zonder hierop verder in te gaan kunnen we constateren dat het menselijke hoofd 

of de menselijke schedel fascineerde en het middelpunt vormde van onderzoek 

dat verbanden zocht tussen de kenmerken van de menselijke anatomie en zijn 

aard en mentale vermogens. Het opvallende is dat van al deze pseudo- of 
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nonsenswetenschappen met betrekking tot het mensenhoofd altijd íets bleef 

hangen. 

 

De theorieën van de latere fysisch antropologen komen niet direct voort uit de 

bevindingen van deze primitieve psychologie, maar vertonen wel verwantschap 

met de gehele denktraditie en de geest van tijd. De toon was gezet en het kon 

niet uitblijven dat de lichamelijke uiterlijkheden van de bewoners van de pas 

ontdekte gebieden het onderwerp van onderzoek zouden worden, om wat voor 

reden dan ook. Met de opmars van de Europeanen werden nieuwe werelden 

opengelegd en wetenschappen als geografie en biologie bloeiden. Schedels van 

mensen en dieren maakten, als bezienswaardige objecten op zichzelf, al vroeg 

deel uit van de zgn. Wunderkammer en rariteitenkabinetten vol exotica, die 

overal in Europa werden aangelegd. In Nederland arriveerde al in 1610 de eerste 

Javaanse schedel, lang voordat er ook maar sprake was van antropologie  

(Vanvugt 1998: 35). Hoe meer nieuwe biologische verzamelingen binnenkwamen 

en hoe meer nieuwe soorten werden ontdekt, hoe groter de behoefte werd aan 

systematisering en taxonomieën.  

In de lange periode tot de 19e eeuw was de kennis van de nieuwe 

‘mensenrassen’ voornamelijk gebaseerd op ontmoetingen ter plaatse. In hun 

talloze beschrijvingen mengden de vroege reizigers drie afzonderlijke 

categorieën, die we nu zouden onderscheiden in somatische, psychische en 

culturele kenmerken van de mens, tot een mengelmoes van verwondering, 

verbijstering, onbegrip en bovenal waarde- en vooroordelen. Daarbij werd 

openlijk getwijfeld aan de gelijkheid tussen de rassen, en werden vooral  zwarten 

(het ‘Aethiopische’ ras) door sommigen op een lagere trap van menselijke 

ontwikkeling geplaatst. Eén ding was zeker: de ander was een achtergebleven of 

gedegenereerd wild of barbaars schepsel, dom, kinderlijk, vies, 

beklagenswaardig, wreed en een afgodendienaar. Alle voorwaarden waren 

aanwezig om dit achterlijk deel van de mensheid te verheffen en onder de hoede 

te plaatsen van de vertegenwoordigers van de blanke, christelijke, geciviliseerde 

naties. We vinden die redenering scherp terug in de debatten over de grondslag 

voor het stelsel van slavernij. Terwijl Verlichtingswetenschappers als J.F. 

Blumenbach in de Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch uit 1786 

(in het Nederlands vertaald in 1791) uiteenzetten dat er sprake was van één 

menselijke soort, waarbinnen zich geen verschillen voordeden in de fysieke 
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stadia van ontwikkeling, en die slechts opgedeeld kon worden in onderling 

verschillende rassen, werd door sommige verdedigers van de slavernij tot in de 

negentiende eeuw ten aanzien van zwarten openlijk getwijfeld aan de fysieke 

grenzen tussen mens en dier. (bronnen invoegen). 

Deze oude totaalvisie op de ander heeft naar mijn mening geleid tot het 

uiteindelijke studieobject en bijpassende inhoud van de antropologie: de 

‘primitieve mens’ en zijn speciale status als biologisch wezen en cultuurdrager. 

Antropologie werd een monstrueuze totaalstudie, waarvan Amerikaanse 

handboeken tot het vak nog steeds getuigen. Inleidingen met titels als The Study 

of Man of Man and his Works beginnen onveranderlijk met hoofdstukken over 

evolutie, afstamming en de plaats van de mens in het dierenrijk, om te 

vervolgen met ras, archeologie, het ontstaan en wezen van de taal, het ontstaan 

en de definiëring van cultuur, economie en arbeidsverdeling, politieke structuren, 

mythologie, religie, magie en rituelen, samenlevingsvormen, kunst, muziek, et 

cetera. Geen socioloog zou het in zijn hoofd halen om zijn handboek tot de 

westerse maatschappijen te laten beginnen met apen en halfapen en een 

beschrijving van Homo Sapiens en zijn stenen werktuigen. 

 

De 19e eeuw was de eeuw van Darwin en het evolutionisme. De leer van de 

monogenese, het eenmalige ontstaan van de mens (‘de schepping’) werd aan het 

wankelen gebracht. De mogelijkheid van de polygenese, het op meerdere 

plaatsen ontstaan van de mens, werd naar voren gebracht, wat zou betekenen 

dat de primitieve volken niet langer beschouwd konden worden als de lichamelijk 

en cultureel gedegenereerde afstammelingen van Adam en Eva. Het is in deze 

eeuw dat de antropologie zich uitkristalliseerde tot een wetenschap die niet 

alleen aan universiteiten maar ook in de musea werd beoefend. De 

evolutionistische antropologie, die culturen en afzonderlijke objecten in vaste 

rangorden van laag naar hoog en van simpel tot ingewikkeld indeelde, kon niet 

buiten omvangrijke museumverzamelingen. Naast archeologische en 

etnografische objecten, was er ter bewijsvoering van de evolutie ook behoefte 

aan menselijke en dierlijke botten. In de tweede helft van de eeuw bestudeerde 

men de primitieve mens dan ook niet zozeer als een doel op zich, maar om beter 

inzicht te kunnen krijgen in het uiterlijk en de levenswijze van de dierlijke 

oermens, die men het allerinteressantst vond en van wie men inmiddels overal 

de biologische en culturele overblijfselen aan het opgraven was. Met de 
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vergelijking van botten en bovenal schedels, archeologische werktuigen en 

etnografische objecten vulde men de ongeschreven geschiedenis en verspreiding 

van de mens op aarde in. De antropologie omvatte bijna alles en de primitieve 

culturen, die beschouwd werden als survivals, een soort levende fossielen, 

fungeerden als een werklaboratorium voor een vergelijking met de oertijd en 

voor pseudo-historische constructies. 

De fysische antropologie kwam nu tot grote ontwikkeling. In de tweede helft van 

de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw belandden grote hoeveelheden 

menselijke resten, zowel eigentijdse als archeologische, in de Europese en 

Amerikaanse museumdepots. De resten werden onderzocht (áls ze al werden 

onderzocht, er bestond een grote verzamelwoede) met speciaal ontwikkelde 

meetapparatuur en –technieken, die soms sterk afweken van die van de gewone 

medische anatomie, om raskenmerken – erfelijke lichamelijke 

groepseigenschappen – vast te stellen en te beschrijven. Het basisonderzoek was 

beschrijvend en inventariserend, en in een wijder verband comparatief, met het 

uiteindelijke doel de wereldkaart in te vullen met mensenrassen, 

rassenspreidingen en historische rasvermengingen. In feite beoogde de fysische 

antropologie hetzelfde als de volkenkunde, die de wereldkaart invulde met 

culturen, cultuurmigraties en cultuurvermenging. Fysische antropologen waren 

racialisten, wat niet gelijk is – en dit moet benadrukt worden – aan 

wetenschappelijke of ideologische racisten. Ze vertrokken van het uitgangspunt 

dat er één menselijke soort is, die is onderverdeeld in onderscheiden rassen. Bij 

het zoeken naar wetenschappelijke verklaringen voor de grote verscheidenheid 

aan culturen was de fysische antropologie geneigd een zeer zwaar gewicht toe te 

kennen aan het belang van de menselijke lichamelijke en psychische verschillen.  

Zij namen daarbij een ander standpunt in dan hun opponenten van een andere 

denkrichting, de milieudeterministen, die de aanpassingen van de mens aan de 

vele natuurlijke omgevingen waarin hij zich had gevestigd geheel 

verantwoordelijk achtten voor het ontstaan van de verschillende rassen en 

culturele niveau’s.  

Qua methode ging de traditionele fysische antropologie sinds het eind van de 

negentiende eeuw uit van de stelling ‘meten is weten’ . Dit heeft ons ongelooflijk 

veel antropometrische coëfficiënten, getallen en tabellen nagelaten, verkregen 

uit onderzoek op levende subjecten in het veld en dode subjecten in het 

laboratorium. Met, zover ik het kan overzien, het uiteindelijke resultaat dat er 
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geen sluitende definitie van ras bleek te bestaan; volgens sommigen zijn er 

slechts drie mensenrassen, volgens anderen tientallen en volgens weer anderen 

honderden, compleet met lokale microrassen, die ontstaan zijn door langdurige 

endogamie (in Nederland bijvoorbeeld de vroegere gesloten gemeenschappen op 

Urk, Marken en in Staphorst). Een verband tussen ras, schedelinhoud en 

intelligentie is nooit afdoende aangetoond, terwijl verschillen in ‘temperament’ 

volgens moderner onderzoek het gevolg van aangeleerd, cultureel, gedrag 

bleken te zijn. In de loop van vorige eeuw veegden nieuwe ontwikkelingen in de 

wetenschap van de mens – de genetica, het bloedgroepenonderzoek en nog later 

de ontdekking van het DNA – de voorafgaande fase in de biologische 

antropologie bijna volledig van tafel. Naoorlogs archeologisch en linguïstisch 

onderzoek overal ter wereld logenstraften niet zelden vroegere theorieën over de 

ouderdom, verspreiding en culturele diversiteit van etnische groepen. 

 

Hoewel de meetmethoden van de fysische antropologie wereldwijd en dus ook op 

blanke Europeanen werd toegepast – zoals psychoanalytici bij elkaar in therapie 

gingen, zo maten de antropologen ook zichzelf en elkaar -  zijn ze vanuit het 

huidige standpunt onethisch. Ze benadrukken de ongelijke verhouding tussen 

onderzoekers en onderzochten, tussen de sterke positie van de superieur 

geachte westerse cultuur en die van hen, die door deze metingen een specifieke 

plaats in de classificatie of rangorde kregen toebedeeld. De fysische antropologie 

droeg sterk bij tot het wij-zij denken. Het was ook een bij uitstek een 

wetenschap die door de koloniale verhoudingen een grote groei doormaakte. 

Dankzij de gemakkelijke toegang tot vrijwel iedere plaats op de wereldbol 

konden de onderzoekers ongehinderd hun gang gaan met het meten en 

antropometrisch fotograferen van de koloniale onderdanen en met het 

verzamelen van hun lichamelijke overblijfselen. Het kil reduceren van mensen en 

hun skeletten tot onderzoeksobjecten ten behoeve van een inventariserende 

rasbeschrijving, een typologie of een mondiale ontwikkelings- of 

verspreidingskaart van mensentypen, heeft sterk bijgedragen tot een negatieve 

beeldvorming van de ander als ‘lager’, ‘minder’ of ‘anders’. Het ligt aan de keuze 

van het tijdperk welke van deze drie termen werden en worden gebezigd. 

Daarom is boven ook even stilgestaan bij de fysionomie en frenologie: hoe 

definitief voorbij ook een onderzoeksrichting en haar methoden, ‘er bleef altijd 
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iets hangen’. En dit geld zeker voor de conclusies van de oude fysische 

antropologie! 

 

De fysische antropologie van de 19e en het begin van de 20e eeuw werkte niet in 

een isolement, maar maakte deel uit van een groter intellectueel en 

maatschappelijk vertoog dat vooral werd gevoerd door sociaal-filosofen, 

sociologen en politieke idealisten. In het Engels worden de basisingrediënten van 

deze rechtse ideologische discussie bondig samengevat in de trits Race, Class 

and Nation. Het is in deze hele periode van sociaal darwinisme, de vorming van 

reactionaire Europese nationale identiteiten, Blut und Boden, heemkunde en 

Volksempfinden, plus de politieke en morele rechtvaardiging van de westerse 

hegemonie over de niet-westerse wereld, dat de fysische antropologie haar 

plaats had. In de handen van verkeerde denkers, onder wie zeker ook 

antropologen, werden de merendeels als objectief gepresenteerde 

antropologische bevindingen over de menselijke variaties gebruikt voor politieke 

interventies op het gebied van eugenetica en een wetenschappelijk racisme: de 

politieke rassenleer en rassenhygiëne met zijn drang naar zuiverheid van bloed 

en zijn romantisch-nationalistische gelijkschakeling van ras, volk, geschiedenis 

en cultuur, en de praktijk van de Rassenkunde (in het Duits uit te spreken), 

waarvan de meest bekende en meest extreme uitkomst de Nazi genocide van de 

Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is. Maar ook in koloniale settings 

kon deze overtuiging tot grote misstanden leiden. Na de Tweede Wereldoorlog 

had de fysische antropologie dan ook ernstige schade opgelopen, eveneens als 

zijn kernbegrip ras. Als zodanig was het een abjecte wetenschap geworden. Ze 

wist zich echter te vernieuwen. Tegenwoordig bestaat ze onder de naam 

antropobiologie of biologie van de mens voort als een legitieme en 

gezaghebbende wetenschap over de menselijke evolutie, variatie en groei. 

Erfelijkheidsleer, biochemie, ecologie en ethologie deden hun intrede en hebben 

de oriëntatie en inhoud van het vak bijna onherkenbaar veranderd in ‘a complex 

of disciplines dealing with the origins of man and his physical and biosocial 

evolution; in other words, a synthetic approach of the study of man as a 

zoological species’, zoals de omschrijving luidt in een recent overzicht van de 

geschiedenis van de fysische antropologie in Nederland (Roede 2002: 1037, 

citaat uit 1975). 
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De focus op de ‘primitieve mens’ is verdwenen, ‘raszuiverheid’ is geen thema 

meer, evenmin als het oorzakelijk gedachte verband tussen ras en begaafdheid. 

Zelfs de term ras wordt zoveel mogelijk vermeden en vervangen door andere 

termen, zoals de Engelse aanduidingen ‘genetic pool’ of ‘genetic isolates’. De 

statische rassenkaarten hebben plaats gemaakt voor correlatiekaarten die 

bijvoorbeeld het verband aangeven tussen erfelijke factoren, omgeving, 

levensomstandigheden en culturele gebruiken enerzijds en gestalte, groeicurven 

en regionale kenmerken of ziekten anderzijds. Zo is de mondiale verspreiding 

van borstkanker of vetzucht als antropobiologisch probleem gedefinieerd.  

En natuurlijk heeft de antropobiologie ten aanzien van de cultuur van de mens 

een onverbiddelijk axioma dat haar onderzoek meer dan rechtvaardigt: het 

ontstaan en bestaan van cultuur is onlosmakelijk verbonden met de unieke 

neurofysiologische ontwikkeling en structuur van het menselijke lichaam. Er zijn 

geen olifanten- of vleermuizenculturen! 

 

 

2        De fysische antropologie in het Koloniaal Museum / 

Tropenmuseum, 

          1915-1964 

 

De fysische antropologie is van 1915 tot 1964 prominent aanwezig geweest in 

het Koloniaal Instituut en zijn opvolger het Koninklijk Instituut voor de Tropen 

(KIT). Ze draaide gedurende al deze jaren slechts rond drie hoofdpersonen: Dr. 

J.P. Kleiweg de Zwaan, Dr. R.A.M. Bergman en Dr. A.J. van Bork-Feltkamp. Toch 

is het niet eenvoudig een kort en sluitend overzicht te geven van de activiteiten 

van deze verdwenen onderafdeling, die semi-autonoom was en weinig verbonden 

leek met de Afdeling Volkenkunde waarmee ze toch nauw verwant was. Kleiweg 

de Zwaan en Bergman waren, vanwege het Instituut, beiden bijzonder 

hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Vooral de gerenommeerde 

Kleiweg de Zwaan, zo is de indruk, opereerde vaker in het nationale en 

internationale universitaire milieu dan in de relatieve beslotenheid van het 

museum. Zijn naoorlogse opvolger Bergman, die in tegenstelling tot Kleiweg de 

Zwaan ook bestuurstaken in het Instituut vervulde, profileert zich duidelijker 

binnen de vier muren, terwijl Van Bork-Feltkamp – wetenschappelijk 

medewerker en rechterhand van beide hoogleraren – enigszins in de schaduw 
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blijft. Maar als ‘anatomisch assistent’ en prosector (vervaardiger van medische 

en anatomische preparaten) zal zij wel het leeuwendeel van het werk op de vloer 

voor haar rekening hebben genomen. Een deel van de oude handmatige 

documentaties van de fysisch antropologische verzameling, gesigneerd met de 

paraaf ‘vB’, komt voor haar rekening.  

 

J.P. Kleiweg de Zwaan werd al aangesteld in 1915, lang voor het huidige gebouw 

werd opgeleverd. Hij was voorgedragen door J.C. van Eerde, de eerste directeur 

van de Afdeling Volkenkunde, die in die jaren een volwaardige eigen afdeling in 

de nieuwe Amsterdamse vestiging van het Haarlemse Koloniaal Museum van de 

grond wilde krijgen. Hij wist de Raad van Bestuur en de Raad van Advies van de 

‘Vereeniging Koloniaal Instituut’ zover te krijgen, dat ze toestemden in de 

benoeming van een gedegen fysisch antropoloog; immers, zonder zo’n specialist 

zou in het toekomstige museum de antropologische wetenschap incompleet 

vertegenwoordigd zijn. En de nieuwe medewerker was zeker niet de geringste! 

Kleiweg de Zwaan (1875-1971) studeerde medicijnen in Amsterdam, Leiden, 

Berlijn en Parijs, was een tijdlang scheepsarts en daarna de assistent van twee 

hoogleraren interne geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn leven 

en carrière veranderden toen hij in 1907 als medicus kon deelnemen aan een 

Duitse wetenschappelijke expeditie naar Midden-Sumatra. In 1908 promoveerde 

hij in Amsterdam op het proefschrift Bijdrage tot de anthropologie der 

Menangkabau-Maleiers, dat gebaseerd was op het onderzoek dat hij tijdens deze 

expeditie in het veld had kunnen verrichten. Kleiweg de Zwaan verpandde zijn 

hart aan Indië. Hij reisde door Java, Bali en Lombok en vertrok in 1910 voor een 

langer veldonderzoek, dat mede gesubsidieerd werd door het Koninklijk 

Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, naar het eiland Nias voor de westkust 

van Sumatra. Zijn fysisch-antropologische studies van de Niassers, compleet met 

gipsafdukken van hun gezichten, werden destijds klassiekers van de Nederlandse 

antropologie. Nias bleef hem fascineren en tot in de jaren ’50 publiceerde hij 

regelmatig studies erover, zowel van de bewoners als hun cultuur.  

Kleiweg de Zwaan was privaatdocent in de medische cultuurgeschiedenis aan de 

Universiteit van Amsterdam toen hij door Van Eerde met succes werd benaderd 

voor een indiensttreding bij het Koloniaal Instituut. In 1919 werd voor hem een 

bijzondere leerstoel in de ‘Anthropologie en Geneeskunde van de inlandsche 

bevolking der Nederlandsche koloniën’ in het leven geroepen. In 1924 werd zijn 
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functie omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap in de ‘Anthropologie en 

Praehistorie’, in 1932 ten slotte werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar in deze 

combinatie van vakken. Hij bekleedde daarmee de eerste Nederlandse leerstoel 

in de prehistorie. 

Met Van Eerde, eveneens buitengewoon en later ook gewoon hoogleraar, vormde 

Kleiweg de Zwaan in het Koloniaal Instituut een prestigieus duo. Meer nog dan 

zijn volkenkundige collega, bracht Kleiweg de Zwaan een grote reeks van 

gezaghebbende publicaties op zijn naam en had hij zitting in het bestuur van 

vele internationale professionele verenigingen en organisaties. Hij was een tijd 

voorzitter van het KNAG, in 1922 medeoprichter van het Nederlands Nationaal 

Bureau voor Antropologie (de Nederlandse afdeling van het Franse Institut 

International d’Anthropologie) en in 1925 van het Amsterdamse sociologisch-

antropologisch georiënteerde tijdschrift Mensch en Maatschappij. Door zijn 

pogingen antropologie, prehistorie, volkenkunde en later ook volkskunde bij 

elkaar te brengen, en als initiatiefnemer van enkele grote internationale 

congressen in Amsterdam, verwierf hij in en buiten Nederland een grote naam en 

bouwde hij een belangwekkend netwerk op van invloedrijke vakgenoten. Zijn 

ideeen werkten ook door in het door Van Eerde geschreven handboek Koloniale 

Volkenkunde, dat werd gebruikt in de opleiding tot indoloog en koloniaal 

bestuursambtenaar (eerste druk 1914, vele herdrukken). 

Uit pessimisme over de wereldsituatie en door zijn angst voor een nieuwe oorlog 

trad Kleiweg de Zwaan echter in 1939 vrijwillig terug uit het universitaire leven 

en leverde zijn hoogleraarschap in. Pas later, in 1947, beëindigde hij zijn 

dienstbetrekking bij het Instituut, waar hij als honorair medewerker nog enkele 

jaren actief bleef. 

 

Het is zeer opmerkelijk dat in het KIT de herinnering aan Kleiweg de Zwaan, de 

beroemdste en meest invloedrijke medewerker van de Afdeling Culturele en 

Physische Antropologie ooit, nagenoeg geheel is vervaagd. Het is daarom 

moeilijk een beeld te vormen van zijn persoon, zijn werkzaamheden op de 

afdeling en zijn relatie met de vertegenwoordigers van de hoofdrichting van de 

afdeling, de ‘gewone’ volkenkunde van Van Eerde en diens opvolger B.O.J. 

Schrieke (1938-1939). Ook de arbeidsverdeling tussen Kleiweg de Zwaan en 

‘afdelingsassistente’ Van Bork-Feltkamp – de fysische antropologie in het 

Instituut was van het begin tot het eind een tweemansbedrijf – laat zich alleen 
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maar raden. Van Bork-Feltkamp (1893 – 1970) was van huis uit biologe en aan 

het begin van haar carrière een aantal jaren werkzaam geweest op het 

‘Herseninstituut’ van de Universiteit van Amsterdam. In 1930 promoveerde zij op 

de anatomie van 60 Chinese hersenen, die als preparaten aanwezig waren in de 

verzameling van de universiteit. In de jaren dertig kwam zij in dienst van het 

Koloniaal Instituut en vervulde vanaf dat moment de onmisbare rol van 

duizendpoot. Ze maakte en verzorgde de preparaten, documenteerde, 

publiceerde, maar voerde ook de dagelijkse administratie. Haar functie leek op 

een combinatie van wetenschappelijk medewerker en directiesecretaresse. 

 

Van de vooroorlogse Afdeeling Physische Anthropologie kan worden vastgesteld 

dat haar oriëntatie en verzamelingen de theoretische benadering en 

bekwaamheden van de conservator nauw volgden. Kleiweg de Zwaan was, zoals 

overigens al zijn vakgenoten uit die tijd, een evolutionist die zijn taak breed zag: 

de beoefening van de wetenschap van de mens zoals hij was ontstaan, was 

uitgewaaierd over de aarde en zich lichamelijk en cultureel had ontwikkeld. 

Behalve menselijke resten werden ook gipsafgietsels van fossiele schedels en 

paleolithische en neolithische werktuigen aangeschaft, zowel uit Europa als uit de 

andere werelddelen. Ook waren gipsen modellen aanwezig van prehistorische 

kunst, waaronder de bekende Venus van Willendorff (nog steeds in de collectie 

aanwezig onder nr. 503-1). Vanaf 1926, het jaar waarin het Koloniaal Museum 

officieel werd geopend, was dit alles – in de ontwikkelingsgang van de vroege 

mens -  te zien op de permanente expositie ‘Anthropologie en Praehistorie’, die 

gevestigd was in een hoektorenzaal op de eerste verdieping, de hoektoren waar 

nu het model van Rumphius is opgesteld. De modellen van de fossiele 

mensenschedels en die van de niet-westerse mens werden verantwoord en op 

een voor die periode wetenschappelijk actuele wijze getoond in een anatomische 

en fysiologische ontwikkelingsreeks. Er was zeker geen sprake van een 

knekelhuiseffect, zoals in de toenmalige anatomische musea. Wel toonde de 

expositie een aantal eigentijdse en archeologische schedels die door afbinding en 

insnoering waren vervormd. In de reeks ‘Gidsen in het Koloniaal Museum’, die 

het tot de Tweede Wereldoorlogen heeft uitgehouden, publiceerde Kleiweg de 

Zwaan in 1927 zijn eigen deel: Anthropologie en Praehistorie. 

 



 

 17 

Toen Kleiweg de Zwaan in 1947 terugtrad werd hij opgevolgd door R.A.M. 

Bergman (1899-1967), eveneens van oorsprong medicus. Bergman vertrok na 

zijn medicijnenstudie in 1928 naar Nederlands-Indië waar hij docent werd aan de 

Artsen School te Surabaya. Na de Tweede Wereldoorlog was hij korte tijd 

hoogleraar anatomie en microscopische anatomie aan de Geneeskundige 

Faculteit van de Universiteit van Indonesië in Batavia. Op voordracht van Prof. 

C.Tj. Bertling, de toenmalige directeur van de Afdeling Volkenkunde, trad 

Bergman in 1949 als fysisch antropoloog in dienst van het museum. In 1950 

werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Tropische Anthropologie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Daarmee werd de leerstoel van Kleiweg de Zwaan 

voortgezet. Maar de leeropdracht was duidelijk anders. De prehistorie die vanaf 

1924 met de antropologie in het pakket had gezeten was eruit verdwenen. De 

gehele antropologie was intussen veranderd. De brede evolutionistische 

ontwikkelingsschema’s waarin de voorhistorische en de hedendaagse primitieve 

mens een positie innamen behoorden in een modern antropologisch museum tot 

een definitief voorbije periode. De oorlog en dekolonisatie hadden elk hun 

bijdrage geleverd aan de afbraak van de traditionele denkcategorieën en 

kernbegrippen van de antropologie. Zelfs de term volkenkunde, dat te veel deed 

denken aan de Duitse in diskrediet geraakte Völkerkunde, verdween 

langzamerhand uit zicht en werd vervangen door het Amerikaanse culturele 

antropologie. In het naoorlogse Tropenmuseum, dat steeds meer de nadruk ging 

leggen op sociaal-culturele verandering en de processen van acculturatie werd de 

oude fysische antropologie met haar volkstypen, rassenbeschrijving en 

anatomische specialisatie meer en meer een vreemde eend in de bijt. Er valt dan 

ook weinig opzienbarends te melden over de nadagen van deze wetenschap in 

het KIT, behalve dan dat het verzamelen van menselijk skeletmateriaal 

wonderlijk genoeg niet werd stopgezet. Integendeel: door nieuwe aanwinsten uit 

met name Nederlands Nieuw-Guinea groeide de collectie nog aanzienlijk. Ook 

verschenen aanvankelijk nog verscheidene publicaties waarin, in lijn met de 

opvattingen van Kleiweg de Zwaan / Van Eerde de fysisch antropologische en 

etnisch-culturele indeling van de bevolking van de Indonesische archipel aan het 

algemene Nederlandse publiek werd uiteengezet (Kunst 1946; Tichelman 1948). 

Bergman volgde in 1953 Bertling op als directeur van de afdeling volkenkunde en 

kreeg zo andere dingen te doen; Van Bork-Feldkamp hield de afdeling bij die, zo 

hebben we de indruk, hoe langer hoe onzichtbaarder werd. Toen Bergman in 
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1962 op zijn beurt werd vervangen door Dr. J. van Baal, oud-gouverneur van 

Nederlands Nieuw-Guinea en bijzonder hoogleraar te Amsterdam en vervolgens 

te Utrecht in de godsdienstetnologie en de antropologie van de sociale 

verandering, was het afgelopen met de fysische antropologie in het KIT. De 

vernieuwer Van Baal, die de afdeling en het museum aansloot op de moderne 

wereld, haalde de bezem door het stof en besloot in 1964 de vacature die was 

ontstaan door de pensioengerechtigde leeftijd van Bergman (die na 1962 nog in 

functie was gebleven als wetenschappelijk medewerker) niet op te vullen. De 

bestaande collecties fysische antropologie werden echter niet afgestoten. 

 

Samenvattend kunnen we stellen dat gedurende het interbellum in het Koloniaal 

Instituut de chique fysische antropologie, want beoefend door gespecialiseerde 

medici uit de anatomische hoek, volwaardig werd beoefend. De directeur-

conservator Dr. J.P. Kleiweg de Zwaan van deze museale onderafdeling doceerde 

vanwege het Instituut het vak aan de Universiteit van Amsterdam aan studenten 

in de medicijnen, biologie en etnologie (zoals de studierichting culturele 

antropologie destijds heette). De wijze waarop het vak inhoud kreeg werd geheel 

bepaald door de illustere Kleiweg de Zwaan, een voortvarend onderzoeker, groot 

publicist en talentvol organisator. Zijn reputatie reikte tot ver over de grenzen. 

Zijn antropologie stoelde op het paradigma van die dagen, nl. dat de 

alomvattende wetenschap van de mens vanuit ontwikkelings- en 

verspreidingsperspectief moest worden ingevuld en dat de biologie van de mens 

en de cultuuruitingen van de mens onlosmakelijk met elkaar waren verbonden. 

Beide componenten waren in staat ‘elkaar’ te verklaren (de ingesnoerde 

schedels!). Kennis van het ontstaan, de verspreiding en classificatie van rassen 

en subrassen was daarbij onontbeerlijk. De variaties waren belangrijk, niet van 

individuen maar van groepen. Antropologische metingen, foto’s en 

verzamelingen vormden het basismateriaal voor het groepsonderzoek. 

Het basiswerk van de museale fysische antropologie was in de eerste plaats 

beschrijvend en taxonomisch en verschilde daarin niet van het basiswerk van de 

museale volkenkunde: de gortdroge documentatie van een dolichocefale schedel 

met vooruitspringende wenkbrauwboog en prognatische gezichtshoek leek sterk 

op de documentatie van een in diagonale tweeslag gevlochten cilindrische mand 

met verstevigde bodem en uitstulpende bovenrand. Theorie kwam pas later. 
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Kleiweg de Zwaan werkte aanvankelijk in rustig wetenschappelijk vaarwater. 

Speculatief getheoretiseer over ras en intelligentie, huidskleur en temperament 

en wat dies meer zij, behoorde bij de 19e eeuw, niet meer bij de jaren ‘20 en ’30 

van de twintigste eeuw. De fysische antropologie presenteerde haar 

onderzoeksresultaten objectief en waardevrij en als ze al inhaakte op de 

brandende kwesties van de 19e eeuw, dan was dat uiterst omzichtig en met een 

grote slag om de arm. 

Aldus komt Kleiweg de Zwaan uit de hier geraadpleegde bronnen en literatuur 

naar voren als een behoudend geleerde. Hij volgde de traditionele, 

toonaangevende Duitse beschreibende en encyclopedische fysische antropologie 

op de voet, veel minder de Amerikaanse die met de school van Franz Boas al 

sedert het begin van de 20e eeuw grote vraagtekens plaatste bij het oorzakelijk 

verband tussen ras, intelligentie en cultuur en met deelonderzoeken de 

stelligheden van de 19e eeuw op losse schroeven zette. Behalve traditionalist was 

Kleiweg tevens een idealist, hij ging ervan uit dat zijn wetenschap van groot nut 

zou kunnen zijn voor de mensheid. Met instemming citeert hij in 1939 een 

publicatie uit 1919 (!) van zijn Amerikaanse vakgenoot Ales Hrdlička: 

Finally, the ultimate aim of Physical Anthropology is that it may, on the basis of 

accumulated knowledge and together with other branches of research, show the 

tendencies of the actual and future evolution of man, and aid in its possible 

regulation or improvement. The growing science of eugenics will essentially 

become applied anthropology. 

Als slotcommentaar liet Kleiweg de Zwaan hierop volgen:  

‘Zoo zij het, zij diene, de anthropologie, door vermeerdering onzer kennis 

betreffende den mensch en diens aanleg, door verbetering van het menschelijke, 

tot heil der menschheid! (Kleiweg de Zwaan 1939, p. 437). 

Dit riekt naar de dubieuze tendensen die tijdens zijn ordinariaat gaande waren 

en boven al zijn vermeld. Eugenetica had kennelijk zijn sympathie, evenals de 

sterk nationalistisch getinte Nederlandse volkskunde van zijn tijd, die nationaal 

volkskarakter en cultuur nogal gemakkelijk en met opzet verwarde. Was Kleiweg 

de Zwaan naïef en belandde hij door het tijdsgewricht in de maalstroom van 

politiek precair gedachtegoed? Waar hij in deze dagen precies stond met zijn 

vak, en waarom hij aan de vooravond van het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog zijn universitaire taken neerlegde, zal zijn toekomstige biograaf 

moeten zien uit te pluizen. Hoe het ook zij, als beoefenaar van de fysische 



 

 20 

antropologie in het Koloniaal Museum bedreef hij met zijn beschrijvingen, 

metingen en classificaties een volkomen neutraal ogende wetenschap. 

 

In vergelijking met Kleiweg de Zwaan was Bergman een gewone Amsterdamse 

hoogleraar, zonder de naam, invloed en uitstraling van zijn voorganger. Tijdens 

zijn hoogleraarschap was de oude fysische antropologie over haar hoogtijdagen 

heen en door nieuwe wetenschappelijke vragen en ontwikkelingen inhoudelijk 

vrijwel los komen te staan van de culturele antropologie, zeker zoals die door het 

Tropenmuseum beoefend ging worden. Bergman publiceerde dan ook niet meer 

over rassen of schedels, maar onder meer over deficiëntieziekten in de 

interneringskampen en het wereldbevolkingsvraagstuk. Zijn boekje Inleiding tot 

de physische anthropologie (1957) lijkt een zwanenzang. Al de oude en nieuwe 

onderzoeksgebieden van het vak worden op een sterk relativerende manier op 

een rij gezet. Het is geen vlees en geen vis, de slotconclusie gaat niet verder dan 

dat groepen mensen door genetische factoren en aanpassingsmechanismen aan 

hun leefomgeving nu eenmaal lichamelijk van elkaar verschillen. Opmerkelijk is 

wel dat Kleiweg de Zwaan in de bronvermeldingen van Bergman niet voorkomt. 

Jaren later nog zet Van Baal in zijn Mensen in verandering; ontstaan en groei van 

een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden definitief een punt achter de oude 

discussie over een vermeend verband tussen ras en cultuur . In zijn eerste 

hoofdstuk dat, het onderwerp van het boek in aanmerking nemend niet 

logischerwijze zou moeten beginnen met het begrip ras, stelt hij  

 

‘…dat de fundamentele overeenkomsten zo sterk overwegen, dat een wezenlijke 

gelijkheid in begaafdheid van de rassen als werkhypothese een heel wat 

gezonder basis biedt dan speculaties over niet aantoonbare verschillen. Dat 

betekent, dat de verschillen tussen de mensen en mensengroepen voor alles 

gezien moeten worden als verschillen in cultuur, in de verworven eigenschappen 

en vaardigheden dier mensengroepen (Van Baal 1967: 17). 

 

Ongerijmd was wel dat in het Tropenmuseum nog tot de jaren ‘60 op de oude 

voet menselijke resten verzameld werden. Nieuw-Guinea was nog tot 1962 

Nederlands gebied en voor de klassieke fysische antropologie een uitermate 

interessant gebied, getuige een citaat uit het verslag van de laatste 
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wetenschappelijke expeditie naar Nieuw-Guinea, de KNAG-expeditie naar het 

Sterrengebergte in 1959:  

 

‘Van elke volwassen Papoea, man of vrouw, wordt een groot aantal maten 

genomen, bijvoorbeeld lichaamslengte, lengte en breedte van het hoofd, lengte 

en breedte van de neus. Bovendien worden gegevens genoteerd over de kleur 

van de huid, van het haar en van de ogen, wijze van inplanting van het haar, 

enz. Al deze gegevens zijn van belang om een goede beschrijving van het ras 

van de Sibillers te geven en de verwantschap daarvan na te gaan’ (Brongersma / 

Venema, 1960, pp. 88-89). 

 

Maar na de overdracht van Nieuw-Guinea aan de Republiek Indonesië en het 

directeurschap van Van Baal, die, volgens oud-medewerker van het KIT en latere 

hoogleraar culturele antropologie Hetty Nooy-Palm, niet veel ophad met ‘dat 

schedelgedoe’, kwam met de opheffing van de Afdeling Fysische Antropologie in 

1964 aan het systematisch verzamelen van menselijke resten in het 

Tropenmuseum een eind. 

 

3          In bruikleen en terug – de karakterverandering van menselijke                                                                                                                                                    

            collecties 1973 -2003 

 

In 1973 werd besloten om de collectie fysische antropologie, verzameld tussen 

1906 en 1969, voor onbepaalde tijd af te stoten en onder te brengen bij een 

instituut of museum waar ze zou kunnen worden aangewend voor eigentijds 

onderzoek en/of als materiaal voor exposities. De collectie bestaat dan uit ruim 

1900 stuks menselijke en dierlijke resten, gipsconstructies en instrumenten, 

afzonderlijk of soms groepsgewijze gedocumenteerd onder 1055 

collectienummers. Museum Vrolik, onderdeel van de Vakgroep Anatomie en 

Embryologie van de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van 

Amsterdam, bleek bereid de collectie in langdurig bruikleen te accepteren. Het 

zou een aanvulling zijn. Van de oude collectie Vrolik maakte immers ook een 

kleine afdeling ‘etnografie’ deel uit, daar deze collectie, volgens de eigentijdse 

formulering, een verzameling wilde zijn die de ‘verschillen laat zien tussen de 

families en stammen van het menselijke geslacht’ (Baljet/Oostra 1994: 10). 
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Volgens de overeenkomst uit 1973 was het langdurig bruikleen van de fysisch 

antropologische collectie van het Tropenmuseum bedoeld om de collectie in te 

kunnen zetten ‘ten dienste van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en 

zodanig dat deze collectie een functioneel onderdeel uitmaakt van het Museum 

Vrolik’. 

De bruikleenverzameling zou echter nooit museaal ingezet worden. Ze werd na 

1973 zelfs niet uit de verpakkingsdozen gehaald. In 1996 bood het 

Tropenmuseum de conservator van Museum Vrolik aan het bruikleencontract om 

te zetten in een schenkingscontract, maar een reactie daarop bleef uit.  

Inhakend op het steeds intenser wordend ‘voor en tegen’discours over de 

museale status van menselijke resten in publieke verzamelingen en de 

gecompliceerde ethische vragen daaromheen, besloot het Tropenmuseum een 

eigen koers te gaan varen en zelf een weloverwogen en verantwoorde 

eindbestemming te zoeken voor deze collectie. In 2002 werd het initiatief 

genomen om het bruikleen terug te halen. Museum Vrolik stemde van harte in, 

mede ook door ruimtegebrek, om de bruikleencollectie terug te brengen en 

faciliteerde de voorbereidingen daarvan. De collectie zou in de toekomst volgens 

de collectiebeheerder van weinig of geen wetenschappelijk nut kunnen zijn voor 

de collectie Vrolik. In 2003 werd de bruikleenovereenkomst dan ook definitief 

beëindigd en kwam de collectie fysische antropologie, op enkele onderdelen na, 

terug naar het Tropenmuseum. 

 

Tussen 1964 en 2003 veranderde niet alleen het Tropenmuseum, ook de context 

waarin de collectie nu functioneert is drastisch veranderd. In de postkoloniale 

jaren is het verzamelen van ‘uitheemse’ menselijke resten voor wetenschappelijk 

onderzoek door Westerse etnografische musea niet langer te beschouwen als een 

legitieme bezigheid. Onder de volken en etnische groepen van wier overleden 

medemensen skeletresten berusten in Westerse musea, is een groeiend 

zelfbewustzijn ontstaan, gericht op zeggenschap over wat beschouwd wordt als 

het eigen erfgoed en herstel van een eens onderdrukte of verloren gegane 

culturele of groepsidentiteit. Dit gaat gepaard aan pogingen van de inheemse 

volken tot het terugwinnen van vroegere situaties, zoals onder meer juridische 

en feitelijke restitutie van voorouderlijke gronden en stamlanden, het 

terugwinnen van de hen ontnomen rechten en het terugkrijgen van weggevoerd 

cultureel erfgoed en menselijke resten. 
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Hier beperken we ons tot de museale omgang met en de repatriëring van 

menselijke resten. Deze problematiek heeft zich intussen ontwikkeld tot een 

mondiaal vertoog dat gevoerd wordt op het niveau van internationale 

organisaties, nationale overheden, museumverenigingen, wetenschappelijke 

fora, commissies en speciaal hiervoor in het leven geroepen instanties die de 

eisen of verzoeken van de inheemse volken ondersteunen. Internationale en 

nationale richtlijnen stellen regels of geven advies aan musea hoe om te gaan 

met ‘gevoelige’collecties, in het bijzonder met menselijk materiaal (Aarts 2000). 

Daarbij gaat het om meer dan uitsluitend fysisch antropologische collecties. 

Menselijke resten hebben vele vormen en varianten: skeletten en skeletdelen, 

preparaten op sterk water, haar- en huidmonsters, natuurlijke mummies, 

archeologische grafvondsten, maar ook ‘cultureel bewerkt’ materiaal zoals 

artificiële mummies, relikwieën, voorouderschedels, gesnelde en gedroogde 

hoofden, uit botmateriaal vervaardigde gebruiksvoorwerpen en 

vereringsobjecten, huidpreparaten met tatoeages. De reeks kan eindeloos 

worden uitgebreid. Betreffende de ‘omgang‘ met museale menselijke resten zijn 

in de meeste landen nog weinig dwingende maatregelen afgekondigd, het 

merendeel betreft gedragsprotocollen. Alleen in landen als Noord-Amerika, 

Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika waar etnische groepen minderheden in 

eigen land werden – zoals de Australische Aborigines en de Nieuw-Zeelandse 

Maori – is de laatste jaren steeds meer wetgeving op dit terrein ontstaan. De 

belangrijkste nationale en internationale richtlijnen worden in bijlage XXX kort 

opgesomd.   

 

De terugkeer van de fysisch antropologische collectie van het Tropenmuseum 

brengt nu de noodzaak met zich mee precies na te gaan waaruit deze collectie 

bestaat. Daarbij is ook de herkomstgeschiedenis van de stukken van belang, 

evenals het gebruik dat er eventueel in het wetenschappelijk onderzoek van 

gemaakt is. Alleen op basis van dergelijke gedetailleerde kennis is het mogelijk 

om na te gaan in welk ‘relatiesnetwerk’ de onderscheiden collectiestukken 

verzameld zijn, en welke contacten met nationale overheden, gemeenschappen 

of musea overzee eventueel nu gelegd zouden moeten worden wanneer we 

nadenken over wat met de menselijke resten moet gebeuren. Om dit alles voor 

te bereiden is, vanaf het moment dat tussen beide musea besloten werd dat de 

collectie geretourneerd zou worden, een stagiaire in de opslag van het Museum 
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Vrolik aan het werk gegaan met de opdracht de aanwezige collectie te 

vergelijken met de inventarislijst uit de bruikleenovereenkomst van 1973. Door 

de eigenaardigheden van de vroegere collectiedocumentaties (zie beneden) bleek 

dat aanzienlijke moeilijkheden op te leveren, waardoor het er naar uitzag dat, 

ondanks het feit dat ze nooit waren uitgepakt, vele afzonderlijke collectiestukken 

niet meer te traceren waren. Vervolgens werden alle aanwezige maar ook de niet 

aangetroffen objecten aan de hand van de bijgewerkte inventarislijst op 

hoofdpunten ingevoerd in het digitale collectiebestand TMS. De volgende fase 

bestond uit het digitaal opdelen van de collectie in overzichtelijke thematische en 

geografische eenheden, de zgn. werksets. Daarna kon ieder afzonderlijk stuk 

worden geregistreerd, gevalideerd en gedocumenteerd. Het laatste bedrijf van 

deze fase, het fysiek sorteren van de geretourneerde collectie, werd in februari 

2005 ter hand genomen door twee medewerkers. Het werk werd mateloos 

opgehouden door het feit dat de series niet consequent bij elkaar waren ingepakt 

zodat een nieuwe handmatige inventarisatie nodig bleek van alle genummerde 

en ongenummerde resten, in grootte variërend van een complete wervelkolom 

met bekken en ribbenkas tot losse botscherven en bakjes met kiezen en tanden, 

verdeeld over vele tientallen dozen en kistjes. Het merendeel van de 

aanvankelijk als vermist opgegeven kwam nu tevoorschijn; de aanpassing van 

de deze nieuwe collectiegegevens werden in een tweede ronde alsnog in de 

computerbestanden ingevoerd. Op serie gesorteerd in stellingkasten en 

gelabelde dozen is de collectie fysische antropologie nu klaar voor het vervolg.  

NB: het betreft hier uitsluitend de collectie droge preparaten. De veel minder 

omvangrijke collecties natte preparaten en oude gipsmodellen, waarin Museum 

Vrolik wél belang stelt, bevinden zich nog in het depot van het AMC. Overwogen 

wordt of dit deel van de collectie geschonken kan worden. 
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Deel II - De fysisch antropologische collecties van het KIT 

Tropenmuseum  

 

4          Indeling van de collectie 

 

De verzameling fysische antropologie van het Tropenmuseum vormde een 

integraal onderdeel van de totale museumcollectie. Zoals de volkenkundige 

artefacten werden nieuwe aanwinsten van serienummers voorzien op volgorde 

van binnenkomst. De inventariskaarten werden in de algemene kaartenladen 

opgeborgen tussen de andere kaarten en onderscheidden zich alleen door de 

documentatierubriek ‘anthropologie’. 

Deze rubriek zou volgens een oude schatting hebben moeten bestaan uit ca.1250 

van serie- en volgnummers voorziene objecten. In werkelijkheid is het aantal 

afzonderlijke collectiestukken aanzienlijk groter omdat gelijksoortige menselijke 

resten uit dezelfde serie vaak één nummer kregen en gedocumenteerd werden 

op één enkele inventariskaart (‘22 Javaanse sleutelbenen, mnl.’).  

Desondanks is de antropologische verzameling in vergelijking met de enorme 

verzameling artefacten van geringe omvang. Dit mag verwondering wekken, 

zeker als we kijken naar een bijna vijftigjarige verzamelgeschiedenis. Was het 

voor de fysisch antropologen dan toch minder eenvoudig om aan menselijke 

resten te komen dan men tegenwoordig denkt? Ging men omzichtiger en 

ethischer te werk dan nu vaak wordt aangenomen? Immers, de fysische 

antropologie kon slechts haar conclusies trekken uit ruime en goedgesorteerde 

referentiecollecties, zoals de 60 Chinese hersenen uit de dissertatie van Dr. Bork-

Feltkamp, maar in de aanwezige collectie van het Tropenmuseum is hiervan niet 

altijd sprake. ‘Koloniaal’ lijkt in de vooroorlogse jaren de voornaamste noemer te 

zijn waaronder de resten kunnen worden geschaard. De menselijke resten 

kwamen vanzelfsprekend voor het grootste deel uit de koloniën en voornamelijk 

uit Indonesië, waaronder de provincie Papoea, het voormalige Nederlands Nieuw-

Guinea. De samenstelling van de collectie is verder onevenwichtig, 
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gefragmenteerd en met voor het heden moeilijk te achterhalen zwaartepunten. 

Zo ligt in de collectie de aanwezigheid van vele schedels voor de hand, maar wat 

te denken van tientallen sacra (heiligbenen) en clavicula (sleutelbenen) van 

mannen en vrouwen? En waarom zoveel losse bekkens, wervels en ribben en 

geen kniegewrichten of voetwortelbeentjes?  

Bij afwezigheid van een op papier overgeleverd collectiebeleid en andere 

archivalia – de bewaarde correspondentie in het KIT Archief, de antropologica 

betreffend is uiterst mager – kunnen geen gevolgtrekkingen worden gemaakt 

over het waarom van de specifieke samenstelling van deze collectie. Zeer 

waarschijnlijk moeten we ervan uitgaan dat een formeel collectiebeleid nooit is 

geformuleerd en dat de afdeling, naast een incidentele aankoop of opdracht, 

alles dankbaar accepteerde wat in de loop van de tijd werd aangeboden.  

In onze eigen inventarisatie zijn we uitgegaan van de indeling van de collectie in 

enerzijds dierlijk materiaal, gipsmodellen en wetenschappelijke instrumenten, 

anderzijds menselijke resten. Deze laatste groep hebben we onderverdeeld in 

‘eigentijdse’ menselijke resten en veel oudere, archeologische collectiestukken. 

Een aparte categorie, die niet tot de fysische antropologie behoort, betreft 

objecten van of met menselijk materiaal. En ten slotte maken boeken en foto’s 

deel uit van deze collectie. 

 

 

Dierlijke resten, gipsmodellen en wetenschappelijke instrumenten 

De gehele antropologische collectie omvat naast de menselijke resten nog 

afzonderlijke deelcollecties, die we hier als eerste in het kort afhandelen (De 

verzameling westerse en niet-westerse prehistorische artefacten, die, als in deel 

I uiteengezet, ooit verbonden was met de antropologie, laten we verder buiten 

beschouwing). 

 

De deelcollecties zijn te onderscheiden in: 

a. Dierlijke resten 

b. Gipsmodellen 

c. Wetenschappelijke instrumenten en hulpmiddelen. 

 

Dierlijke resten 
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Voor anatomische vergelijking is vanaf de beginjaren een verzameling dierlijke 

resten aangelegd die aangroeide tot een totaal van 112 genummerde objecten. 

Over de beleidslijn achter de samenstelling van deze deelcollectie kan geen 

uitspraak worden gedaan. De aanwezigheid van 47 apenschedels – waaronder 

orang utans, gorilla’s, chimpansees, siamangs – ligt voor de hand, maar veel 

minder die van de zestien wilde zwijnen, drie gemzen, twee hazen, twee egels, 

een koningstijger, een mol, een kiekendief, een lederschildpad en nog veel meer.  

Geheel en al raadselachtig is de museale betekenis van een gewone paardenkies 

en een paar haaientanden. Het opvallendst zijn de 14 gemummificeerde 

Sumatraanse apen, een makaak en dertien gibbons, die in 1921 werden 

geschonken door Tassilo Adam (serie 121). De documentatie van deze serie 

geeft geen uitsluitsel of het hier om gevallen van natuurlijke of artificiële 

mummificatie gaat. De naam van Kleiweg de Zwaan is verbonden met de 

acquisitie in 1932, resp. 1939 van zeventien dierlijke resten: twee schedels van 

wilde varkens, waaronder die van babi rusa, het Sulawesische hertzwijn, een 

jonge gorilla, een krokodil, een wilde hond, een paard, een gems (serie 771) en 

tien kleine apenschedels (serie 1330). De meeste mensapenschedels in de 

verzameling zijn gekocht bij de Franse firma N. Rouppert, een gespecialiseerde 

leverancier van dierlijke skeletten en preparaten voor wetenschappelijke en 

educatieve doeleinden.  

De deelcollectie dierlijke resten bevat geen natte preparaten. 

De collectie dierlijke resten is momenteel vrijwel geheel geëxposeerd op de semi-

permanente tentoonstelling ‘Oostwaarts!’ in het Tropenmuseum. 

Gipsmodellen 

De deelcollectie gipsen schedel- , hersen- en botmodellen van uitgestorven 

proto-hominiden en hominiden, evenals van de leden van enkele niet-Europese 

etnische groepen, begint bij de periode Anthropologie en Praehistorie.  

(Tekenend voor de tijd is dat Kleiweg de Zwaan al in 1919, het eerste jaar van 

zijn hoogleraarschap, samen met deelafgietsels van het Neanderthalerskelet en 

het skelet van de Pithecantropus erectus, ook de schedelafgietsels van een 

Tasmaniër, een Australische Aborigine, een ‘Bosjesman’ en een ‘Hottentot’ 

aankocht. Deze, allen jagers en verzamelaars, werden beschouwd als  

vertegenwoordigers van de meest primitieve culturen ter wereld. (Kennelijk 

dacht of hoopte men dat aan hun schedels te kunnen aflezen). De modellen, 

aangeschaft bij de gespecialiseerde firma N. Kranz te Bonn, stonden vanaf 1926 
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opgesteld in de vitrines van de permanente opstelling in het Koloniaal Museum 

waar de evolutie van Homo Sapiens werd gepresenteerd.  

De deelcollectie gipsafgietsels telt in totaal 106 genummerde objecten, waarvan 

22 stuks nog na de oorlog – in 1946, 1947, 1957 en 1959 – als schenkingen 

werden aanvaard van het Geografisch Seminarium van de Universiteit van 

Amsterdam en van een in de documentaties niet nader gespecificeerd ‘Museum 

New York’. Waarschijnlijk betreft dat het Brooklyn Museum.  

Twee schedelafgietsels van Afrikaanse voorlopers van de mens werden door ruil 

verkregen van het Coryndon Museum in Nairobi. 

 

Wetenschappelijke instrumenten en hulpmiddelen 

Fysisch antropologen gebruikten speciale instrumenten om metingen te 

verrichten aan de levende mens in het veld en aan zijn overblijfselen in het 

onderzoekslaboratorium. Beide typen instrumenten, waaronder bolpassers, 

schuifmaten en een schedelfixator zijn in deze deelcollectie van 27 genummerde  

objecten aanwezig. Tot deze rubriek behoren ook twee staalkaarten voor de 

bepaling van kleur van huid en ogen, gebruikt tijdens veldonderzoek. Zestien 

instrumenten werden in 1916 verworven als een legaat van Dr. J. Sasse, een 

medisch antropoloog die zijn onderzoek tot Nederland beperkte; de overige 

instrumenten zijn in 1922 en aan het begin van de jaren ’30 door het museum 

aangekocht bij Herman v/h Meyer en Rickenbach & Sohn, gespecialiseerde 

bedrijven (of mogelijk hetzelfde bedrijf na naamsverandering) in Zürich. 

Een aantal antropologische meetinstrumenten is momenteel geëxposeerd op de 

semi-permanente tentoonstelling ‘Oostwaarts!’.  

 

 

Menselijke resten  

Het belangrijkst en het grootst is uiteraard de kerncollectie van de fysische 

antropologie: de menselijke resten. Technisch beschouwd bestaat deze collectie 

voor het overgrote deel uit zgn. droge preparaten (botmateriaal) en voor een 

kleiner deel uit natte preparaten (preparaten op sterk water). Inhoudelijk gezien 

bevat ze zowel eigentijdse als, in mindere mate, archeologische resten.  

De collectie levert forse onderzoeksmoeilijkheden op. In de eerste plaats: als we 

de aantallen van de deelcollecties dierlijke resten, gipsmodellen en instrumenten 

optellen, dan zou de resterende hoeveelheid menselijke resten ongeveer op het 
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getal van 1000 uitkomen (hierbij uitgaand van de geldende telling dat de gehele 

collectie fysische antropologie uit ca. 1250 collectiestukken bestaat). Maar, zoals 

we boven al meldden, is dit niet het geval. Met de hoeveelheid afzonderlijke 

botten en delen van botten die zonder eigen nummer of met een subnummer zijn 

gerangschikt onder één hoofdnummer, wordt het totaal van 1000 

collectiestukken waarschijnlijk een aantal malen overtroffen. Een extreem 

voorbeeld kan dit illustreren. Achter collectienummer 2296-1, in TMS ingevoerd 

onder de objectnaam ‘been’ en met de titel ‘botfragmenten’, gaan onverwacht 

niet minder dan 610 genummerde botten en botfragmenten schuil en nog eens, 

om redenen die niet meer te achterhalen zijn, een paar honderd ongenummerde 

fragmenten, waaronder 134 ribben, 144 wervels, 39 onderkaken en 24 

schedelfragmenten. 

Onder collectienummer 2296-570 blijken 655 botten te zijn ondergebracht uit 

dezelfde serie, samen met het vorige collectienummer dus ruim 1200 

genummerde en ongenummerde stukken. Kortom: een hoeveelheid menselijke 

resten, vermeld onder twee collectienummers, die de geschatte omvang van de 

gehele antropologische collectie evenaart. Het betreft hier dan ook de oogst van 

een opgedolven begraafplaats in Nederlands Nieuw-Guinea. En zo zijn er meer 

voorbeelden die de vaststelling van het exacte aantal menselijke resten 

bemoeilijken. 

Een tweede merkwaardigheid is de ongelijke kwaliteit van de vroegere 

handmatige collectiedocumentaties. De documentatie van de onderafdeling 

Fysische Antropologie was, zoals gezegd, ondergebracht bij het algemene 

documentatiesysteem van de volkenkundige collectie. Het is over het algemeen 

niet meer bekend wie de voorwerpen documenteerden, de werkzaamheden 

waren anoniem. Soms werd de inventariskaart gesigneerd met een paraaf, maar 

in de meeste gevallen niet. Het staat vast dat een aantal menselijke resten door 

vakspecialisten is beschreven, het anatomische jargon is voor niet-ingewijden 

moeilijk te doorgronden. Andere documentaties van even belangrijke stukken 

volstaan echter met een eenvoudige aanduiding van het object (‘schedel, Nieuw- 

Guinea’) en geven verder geen beschrijving, technische metingen of een nadere 

aanduiding van herkomst. Mogelijk zijn deze summiere documentaties gemaakt 

door de collectiebeschrijvers van de afdeling volkenkunde, te vergelijken met de 

huidige TMS-registratoren. Dit bemoeilijkt onderzoek en het trekken van 

specifieke conclusies met betrekking tot een aanzienlijk aantal collectiestukken. 
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Maar de voornaamste hindernis, samen met het ontbreken van een stuk waarin 

het collectiebeleid van de onderafdeling Fysische Antropologie is geformuleerd, is 

de afwezigheid van wat we nu ‘de biografie van het object’ zouden noemen, d.i. 

de gehele entourage van de verzamelredenen en -activiteiten, die volgens 

huidige museale opvattingen een belangrijk aspect is van een 

betekenistoekenning. We zijn nu niet langer geïnteresseerd in het feit dat een 

Papoeaschedel in onze collectie dolichocefaal of brachycefaal is, maar wel in zijn 

collectiehistorische en culturele context: door wie, waarom en hoe hij is hij 

verzameld? Specifieker: we willen graag het antwoord weten op de vraag welke 

betekenis de schedel had voor de Papoeagroep die hem destijds uit handen gaf. 

Was het een voorouderschedel of een koppensnellerstrofee? Was het een oud, 

gekoesterd relikwie en zo ja, waarom en onder welke omstandigheden werd hij 

dan toch afgestaan? Was het onder zachte dwang of was het Europese ruilobject 

dat er tegenover stond te aantrekkelijk? En als het een gesnelde kop was, voor 

de Papoeakrijger een statussymbool en een object met kracht, waarom er dan 

toch afstand van gedaan? Of werd de schedel wellicht door de bezoekende 

ambtenaar of legerofficier geconfisqueerd omdat koppensnellen inmiddels 

verboden was?  

Maar ook de andere partij interesseert ons. Waarom wilde men dìe specifieke 

schedel? Of ging het juist om het vergaren van zoveel mogelijk schedels voor de 

collectie en het onderzoek thuis? Liep men de schedel tegen het lijf of was de 

Europese verkrijger het veld ingegaan met een wensenlijst? 

We weten het helaas bijna nooit! Aan de collectie menselijke resten kunnen maar 

zelden de antwoorden op onze huidige vragen worden ontfutseld. De fysisch 

antropologen plachten over het algemeen weinig of geen mededelingen te doen 

over hoe ze aan hun studiemateriaal kwamen en de aspecten die wij nu graag 

belicht zouden zien hielden hen niet bezig. Schedels waren voor hen geheel op 

zichzelf staande, volstrekt geanonimiseerde en gedeculturiseerde studieobjecten 

die alleen onderling vergeleken werden. En dat blijkt uit de documentaties: in de 

beste gevallen louter technisch-anatomische analyses van gedehumaniseerde 

‘voorwerpen’.  

De vragen die wij nu aan deze collectie kunnen stellen moeten zich daarom 

veelal beperken tot de samenstelling en herkomst van het materiaal, de naam 

van de verzamelaars, het tijdstip van acquisitie en eventueel de 

wetenschappelijke geschiedenis van het voorwerp na de acquisitie. De drijfveren 
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en de context kennen we, op uitzonderingen na, niet. Ook weten we niet precies 

wat er met de verzameling in al die jaren is gebeurd. Sommige collecties zijn 

onderzocht en gepubliceerd, maar de meeste niet, zo lijkt het. Hun museale rol 

of het gebruik voor het universitaire onderwijs is niet bekend.  

 

Nader beschouwd valt aan de antropologische collectie een aantal dingen op. Zo 

lijkt de groei en opbouw ervan van willekeurigheden aan elkaar te hangen, maar 

misschien is dat ook wel het gevolg van de observatie met lekenogen. 

Opmerkelijk is ook dat vrijwel de gehele collectie menselijk materiaal is 

geschonken en niet doel- of onderzoeksgericht geacquireerd blijkt te zijn. Een 

stroom van schenkingen draagt bij tot een onevenwichtige collectiesamenstelling 

en dat is dan ook wat we hier menen te bespeuren. De identiteit van de 

schenkers is in een aantal gevallen bekend, maar in veel gevallen ook niet. Er 

zijn ook donaties van instellingen.  

 

Grafiek Micaela op deze plaats !!! 

 

 

De onevenwichtigheid ten spijt, de regionale nadruk ligt vooral in de beginjaren 

sterk op Nederlands-Indië en gedurende de gehele verzamelperiode vooral op 

Nederlands Nieuw-Guinea. Misschien is dit niet alleen het directe gevolg van de 

Nederlandse aanwezigheid in de Oost, maar ook van de oriëntatie van de 

afdeling. Kleiweg de Zwaan was in de eerste plaats een fysisch antropologische 

indoloog. Uitzonderlijk is dit natuurlijk niet te noemen binnen de muren van een 

Koloniaal en later Indisch Instituut. Het gehele Instituut was Indië-gericht. De 

belangstelling voor en de aanwezigheid van relatief veel menselijke resten uit 

Nieuw-Guinea is het gevolg van de exploraties en de wetenschappelijke 

opwinding die moet zijn ontstaan toen onbekende bevolkingsgroepen met 

onbekende fysieke kenmerken werden ontdekt.  

Toch zouden we een groter aantal menselijke resten hebben kunnen verwachten 

uit de Antillen en van Surinaamse Indianengroepen of de Marrons. Ze zijn echter 

maar mondjesmaat aanwezig, behoudens dan drie Wayanaschedels en naoorlogs 

Indiaans archeologisch opgravingsmateriaal uit Suriname. 

Een ander kenmerk is dat het aandeel in de collectie van volkenkundige 

veldwerkers kleiner is dan verwacht. Een groot deel is afkomstig van de 
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medische sector. En we kunnen er bijna van uitgaan dat ook veel van de 

schenkers wier biografie ons niet bekend is daartoe behoren. Wie anders had 

menselijke skeletdelen weg te geven? 

En ten slotte kan worden vastgesteld dat de binnengekomen series vrijwel 

uitsluitend bestaan uit antropologisch materiaal; zelden is antropologica 

gecombineerd met etnologica, met uitzondering van een of twee archeologische 

acquisities uit Zuid- en Midden-Amerika.  

 

 

5          Inventaris 

 

Niet iedere schedel of afzonderlijk bot is hier vermeld. De meeste kleine 

aanwinsten, bestaande uit enkele stuks, zijn afkomstig uit Indië en geschonken 

door slechts bij naam bekende personen. Maar de navolgende lijst bevat volgens 

ons bevinden de grootste of belangrijkste antropologische series. Ze zijn 

onderverdeeld in eigentijdse en archeologische collecties. De eigentijdse 

collecties zijn op hun beurt weer geografisch ingedeeld omdat een chronologische 

indeling – naar het jaar van inschrijving – alleen van nut is als die licht zou 

kunnen werpen op een voor ons herkenbare ontwikkeling binnen de afdeling 

fysische antropologie, bijvoorbeeld door latere, systematische verwervingen uit 

andere gebieden dan de Nederlandse koloniën. Maar daar is niets van gebleken. 

Menselijke resten zijn naar onze mening veertig jaar te hooi en te gras 

verzameld en het enige dat langzaam veranderde was hun wetenschappelijke 

benadering. 

 

 

Eigentijdse collecties 

 

Nederlands-Indië  

H-3077      Collectie Haarlem, juni 1919 

West-Sumatra: ‘schedel van een Maleier’. 

[De oudste schedel uit Nederlands-Indië in de collectie. Door ene Dr. M.Th. 

Reiche in 1910 geschonken aan Kleiweg de Zwaan]  

 

Serie 47     Schenking J.F.K. Hansen, februari 1917 
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Mentawei-archipel, eiland Siberut: 8 schedels, een beschilderde hertenschedel 

met gewei, twee dierlijke schouderbladen met magische tekeningen en een 

houten gevechtsschild. 

[Dit is een van de weinige aanwinsten met antropologische en etnologische 

voorwerpen. De schedels lijken niets te maken te hebben met de artefacten] 

 

Serie 120    Schenking Dr. J. W. Poser, februari 1921 

Timor: 9 complete schedels en 5 schedelfragmenten. 

[Summiere documentatie, verder geen gegevens] 

 

Serie 269   Schenking Prof. Dr. E.R.L. Rodenwaldt, september 1925 

Sumba: 16 incomplete schedels, meest schedeldaken. 

[Volgens de documentatie ‘opgegraven’. De schedels zijn in zeer slechte conditie. 

Oorspronkelijk bestonden ze voor het merendeel uit fragmenten die aan elkaar 

gelijmd zijn, vaak met een soort plakband aan de binnenzijde. Bovendien lijken 

ze ingesmeerd met een dunne transparante lak] 

 

Serie 295    Schenking Dr. E.J. Bok, Semarang, mei 1926 

Java: natte preparaten van kinderen en foetussen. 

[Volgens de documentatie: ‘Twee groote stopflesschen met op spiritus de 

lichaampjes van een paar jonge Javaansche kinderen, benevens die van de 

onvoldragen vrucht van 6 maanden van een tweeling en drie foetes (sic), één 

van drie maanden nog met de eivliezen, één van vier maanden met de placenta 

en één van 3 à 4 maanden, alle van Java’] 

 

Serie 384   Schenking Dr. E.J. Bok, Semarang, 1927 

Java: 4 stopflessen met voldragen kinderen. 

[Geen verdere bijzonderheden] 

 

Serie 511   Schenking Militair Geneeskundig Laboratorium, Weltevreden, 

                   Januari, 1929 

Nederlands-Indië: natte preparaten van kinderen, embryo’s en foetussen. 

[Volgens de documentatie: ‘Anthropologisch studiemateriaal, zijnde 9 

embryonen, foetus en neonati (lichaampjes van pasgeboren kinderen), 

opgenomen in twee Keulsche potten met formaline’]  
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Serie 551   Schenking Dr. H.W. Lubberhuizen, december 1929 

Java: 42 paar sleutelbenen van Javaanse mannen en 13 paar idem, vrouwelijk. 

[Geen bijzonderheden vermeld. Deze resten zijn om niet bekende reden met de 

bovenvermelde natte preparaten in één serie opgenomen] 

 

Serie 652   Schenking Zoölogisch Museum Amsterdam, 1930 

Flores en Banda: 3 schedels, beenderen en haarmonsters van Florinese kinderen. 

[De documentatie geeft geen bijzonderheden] 

 

Serie 762   Ruilgift H.W. Lubberhuizen, juli 1931 

Java: 2 complete skeletten van Javaanse mannen. 

[Geen bijzonderheden. Geruild tegen 2 gipsen bustes van een Javaanse man en 

vrouw]  

 

Serie 793   Ruilgift W. Lubberhuizen, juli 1932  

Java: 2 complete skeletten van Javaanse vrouwen 

[Geen bijzonderheden vermeld] 

 

Serie 844   Schenking Dr. Th.G. van Vogelpoel, arts, november 1933  

Java: 110 sacra (heiligbenen), 21 lendenwervels, 33 bekkens en bekkendelen en 

3 natte preparaten van foetussen en een doodgeboren kind. 

[Gemengde serie, waaronder ook sacra uit Nederland. Zie beneden onder serie 

844. Verder geen bijzonderheden] 

 

Serie 1379   Schenking Dr. J.A. van Beukering, Mentawei, juli 1940 

Mentawei-archipel, eiland Noord-Pagai: vijf schedels zonder onderkaak. 

[Korte beschrijving van de slechte conditie, verder geen bijzonderheden]. 

 

Serie 1723   Ruilgift van Mw. E Sitsen-Bürnbach, januari 1946 

Java, Surabaya: 57 complete schedels. 

[De schedels zijn bijeengebracht door Dr. A.E. Sitsen, van 1913 tot 1927 

directeur der Nederlandsch Indischen Artsenschool. Op alle schedels is in 

Surabaya anatomisch onderzoek verricht, de schedelkappen zijn in het rond 

opengezaagd en met lijm, nu geel verkleurd, weer vastgezet. De collectie 
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arriveerde met 15 dozen röntgenfoto’s, sectieverslagen en meetlijsten van Dr. 

Sitsen, opgenomen als serie 1781, die nog niet aangetroffen zijn. De 

documentatie van de schedels vermeldt: ‘Een bezwaar is dat dit materiaal 

afkomstig is uit een havenstad (Soerabaja) en dus zeer gemengd moet zijn. De 

bijgevoegde gegevens over de schedels geven geen antropologische opheldering, 

ontleend aan de raskenmerken van de overledenen of kadavers’]. 

 

 

Nederlands Nieuw-Guinea 

De stoffelijke resten van Papoea’s zijn sterk vertegenwoordigd. Ze bestaan uit 

resten die verzameld zijn voor antropologische doeleinden (al is dat niet altijd 

duidelijk), veel etnografisch (expeditie-)materiaal (voorouderschedels en 

gesnelde koppen), opgravingen en door de Nederlandse overheid in beslag 

genomen trofeeën. 

 

A-6493       Schenking Artis 

Zuid Nieuw-Guinea: 1 schedel zonder onderkaak. 

[De oudste schedel uit Nieuw-Guinea in de collectie. Door Museum Artis 

verworven in december 1906. Eerste verzamelaar is niet bekend]  

 

Serie 66     Schenking W.K.H. Feuilleteau de Bruyn, februari 1919 

Schouteneilanden en Biak, Geelvinkbaai: 16 schedels. 

[De documentatie vermeldt slechts de gewone afmetingen. Verder geen 

bijzonderheden] 

 

Serie 141    Schenking Dr. H.J.T. Bijlmer, januari 1922 

Pionier-bivak, stroomgebied van de Mamberamo: 13 schedels. 

[Een gecombineerde serie, bestaande uit 22 schedels waarvan 13 afkomstig van 

Nieuw-Guinea, 7 van Lomblen en 1 van Timor, beide Kleine Sunda-eilanden.  

De documentatie van de schedels vermeldt de herkomst, zoals dorpen en het 

stroomgebied van rivieren. Historisch is deze collectie van belang omdat ze werd 

verzameld tijdens de Wetenschappelijke Centraal Nieuw-Guinea Expeditie van 

1920, waar Bijlmer deel van uitmaakte. Het antropologische onderzoek is 

gepubliceerd in Nova Guinea, Vol. VII: Ethnography, Livraison 4. 
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De schedels zijn willekeurig over de collectie verdeeld: de nummers 141- 6 en 7 

zijn altijd als etnografica in eigen depot gebleven en behoorden niet tot het 

bruikleen aan Museum Vrolik] 

 

Serie 163    Schenking Dr. L.F. de Beaufort, oktober 1922 

Noordkust Nieuw-Guinea: 4 etui’s met haarmonsters voor microscopisch 

onderzoek. 

[Volgens de documentatie is het haar verzameld tijdens de Nederlandsche 

Noord-Nieuw-Guinee-expeditie in 1903, onder leiding van Prof. Wichmann. De 

preparaten zijn gemaakt op het laboratorium van Prof. R. Martin te Zürich. 

Martin werd beschouwd als een van de grootste coryfeeën van het vak] 

 

Serie 216    Schenking Comité voor het Wetenschappelijk Onderzoek in  

                    Nederlandsch-Indië te Batavia, juli 1924 

Humboldtbaai: 89 schedels. 

[Verzameld door Paul Wirz tijdens zijn veldwerk in Noord Nieuw-Guinea. De 

documentatie vermeldt: ‘Een 89-tal schedels van Papoea’s van Noord Nieuw-

Guinee (Humboldtbaai), afkomstig uit een ravijn (zielenland van een Berg 

Papoea-stam), waarin de lijken neergestort werden. Daar door Dr. P. Wirz en 

zijne echtgenoote verzameld’. Over de schedels worden verder geen  

bijzonderheden vermeld. Metingen ontbreken. Over de relatie tussen Paul Wirz 

en het schenkende comité is niets bekend] 

 

Serie 383    Schenking Dr. A. Kalthofen, juli 1927 

Zuidkust, omgeving Merauke: 10 schedels zonder onderkaak van de Marind en 

een bundel van drie losse onderkaken die met rietvezel ‘als een soort van 

trophee’ aan elkaar zijn vastgesnoerd.  

[Geen verdere bijzonderheden, geen metingen. Hoogstwaarschijnlijk Marind-of 

Yei-anim] 

 

Serie 779    Schenking Dr. H.J.T. Bijlmer, september 1932 

Zuid Nieuw-Guinea: 21 schedels. 

[Expeditiemateriaal. De documentatie vermeldt uitgebreider de herkomst, zoals 

‘uit het knekelhuis van Eramboe’ of  ‘in 1931 vermoord aangetroffen in Tanah 

Merah’. De serie, waaronder waarschijnlijk veel gesnelde koppen, is eerder van 
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volkenkundige dan van antropologische aard. De schedels zijn willekeurig over 

de collectie verdeeld: de nummers 779 – 1, 2, 3, 4, 7 en 9 zijn altijd in eigen 

depot gebleven en behoorden niet tot het bruikleen aan Vrolik] 

  

Serie 1153   Schenking Dr. H.J.T. Bijlmer, september 1937 

Zuid Nieuw-Guinea, Etnabaai: 8 schedels. 

[Geen verdere bijzonderheden, geen metingen] 

 

Serie 1398   Schenking Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap,  

                    Juli 1940 

Centraal Bergland: 1 nagenoeg volledig skelet van een Dani en 18 schedels van 

Bergpapoea’s en bewoners van de Mimikakust. 

[Belangrijk historisch volkenkundig expeditiemateriaal, voorzien van oude labels 

met vermelding Centraal Nieuw-Guinea Expeditie, KNAG 1939. Met 

gedetailleerde gegevens over waar ze ‘gevonden’ zijn. De Mimikaschedels zijn 

voorouderschedels uit mannenhuizen] 

 

Serie 2132   Schenking Dr. J. van Baal, Hollandia, februari 1952 

Nieuw-Guinea algemeen: 14 schedels. 

[Op de documentaties slechts de vermelding ‘een schedel’, verder geen 

bijzonderheden. Etnografisch, geen antropologisch materiaal. Zeer waarschijnlijk 

door ambtenaren van het Kantoor Bevolkingszaken, waarvan Van Baal het Hoofd 

was, in beslag genomen koppensnellerstrofeeën van de Zuidkust, het laatste 

gebied waar in de jaren ’50 nog actief werd gesneld. 

De schedels zijn willekeurig verdeeld: de nummers 2132- 4 en 12 zijn altijd als 

etnografica in eigen depot gebleven en behoorden niet tot het bruikleen Vrolijk]  

 

Serie 2296   Schenking Dr. J.A. van der Hoeven, Biak, december 1953 

Noordkust, Wari: 1225 schedels, botten en botfragmenten. 

[Opgegraven ‘oud Papoeakerkhof’, waaronder behalve menselijke resten ook 

enkele voorwerpen, zoals fragmenten aardewerk, porselein en een armbandje. 

Op de documentatie slechts een lange opsomming van het aanwezige, verder 

geen bijzonderheden. De grote hoeveelheid resten zijn zowel genummerd als 

ongenummerd] 
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Serie 2468   Schenking Ministerie van Overzeese Rijksdelen, december 1955 

Nieuw-Guinea algemeen: 44 schedels. 

[Documentaties vermelden dat de resten afkomstig zijn van het Kantoor 

Bevolkingszaken in Hollandia. Waarschijnlijk in beslag genomen trofeeën, telkens 

slechts aangeduid als ‘een schedel’. Etnografisch, geen antropologisch materiaal. 

De schedels zijn willekeurig verdeeld. De nummers 2468- 31, 32, 33, 35, 37 t/m 

44 zijn als etnografica in eigen depot gebleven en behoorden niet tot het 

bruikleen aan Vrolik] 

 

Serie 2600    Schenking Ministerie van Overzeese Rijksdelen, maart 1957 

Nieuw Guinea algemeen: 58 schedels. 

[Zie serie 2468, doch nu soms met specificaties over herkomst, zoals Jamsap, 

Amjirer, Amsehbereh. Waarschijnlijk alle afkomstig van het Asmatgebied. Enkele 

schedels zijn versierd met verdroogde stroken palmblad. Van deze serie zijn 5 

schedels in eigen depot gebleven en behoorden niet tot het bruikleen aan Vrolik] 

 

 

Nieuw-Guinea, Tweede Wereldoorlog 

Bij het archief van het KIT berust een gespreksverslag in Den Haag, 25 

september 1950 (archiefnummer?), tussen de Algemeen Secretaris en de 

gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea, S.L.J. van Waardenburg, waarin 

wordt vermeld dat de gouverneur tijdens zijn vorige bezoek aan Nederland door 

Prof. Bergman is benaderd voor Jappen-schedels (sic.): ‘Inmiddels zijn bij 

Manokwari schedels gevonden van personen, gestorven in Japanse uniformen. 

Maar dit kunnen ook wel Koreanen, Formosanen of Heiho’s zijn. Onder dit 

voorbehoud wil de Gouverneur die schedels gaarne laten toesturen. Bij 

afwezigheid van prof. Bergman antwoordt Mevrouw Van Bork, dat dit stellig op 

prijs gesteld zal worden. Afgesproken wordt, dat prof. B. nog deze week 

daarover aan de Gouverneur zal schrijven’. 

De antropologische verzameling verkreeg vijf maal de resten van gesneuvelde 

soldaten in Japans uniform. 

 

Serie 2077    Schenking Dr. S. Franken, Kota Baru, Nieuw-Guinea, mei 1951. 

Biak: schedel van een Japanner. 
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[Documentatie geeft een technisch anatomische beschrijving van de schedel. 

Vermeld wordt de aanwezigheid van twee Japanse legerschoenen en een 

ondergoedknoopje. De schoenen zijn niet aangetroffen, wel de restanten van 

leren beenkappen] 

 

Serie 2122    Schenking Dr. J.A. van der Hoeven, december 1951. 

Noordkust Nieuw-Guinea, Sarmi: vrijwel compleet skelet van een Japanner, 

bestaande uit 153 fragmenten. 

[Zeer summier, maar technisch gedocumenteerd. Bij het skelet behoort ook een 

stukje ijzer] 

 

Serie 2213    Schenking Dr. J.A. van der Hoeven, Biak, Nieuw-Guinea,  

                      December 1952. 

Nieuw-Guinea algemeen: 244 skeletresten, vermoedelijk van Japanse soldaten. 

[Documentatie geeft technische, maar korte opsomming van de skeletdelen, 

waaronder schedelfragmenten en onderkaken. Vermeld wordt de aanwezigheid 

van ‘resten van drie leren schoenen waarin nog kootjes zitten, het geheel 

doorgroeid met plantenwortels. Voorts een parelmoeren knoopje met vier gaten, 

een dunne ijzeren helm, een platgedrukt stuk metaal en een metalen scherf’. Al 

deze onderdelen zijn niet aangetroffen] 

 

Serie 2286    Schenking Dr. L.D. Brongersma, november 1953. 

Nieuw-Guinea algemeen: 4 Japanse schedels en 2 botten, 6 Papoeaschedels, 2 

schedeldaken en 14 andere resten. 

[De documentatie geeft slechts een opsomming van de resten, verder geen 

bijzonderheden] 

 

Serie 2815    Schenking P.J. van Oosterhout, arts, Amsterdam, augustus 1959. 

Nieuw-Guinea algemeen: gebroken schedel en skeletdelen van een Japanner. 

[Documentatie geeft slechts een opsomming van de fragmenten. Vermeld wordt 

de aanwezigheid van ‘een paarlmoeren knoopje met 2 gaatjes als gebruikt bij 

ondergoed Japanse soldaten’] 

 

China 

Serie 675     Schenking Prof. Joseph Shellshear, Hongkong, maart 1931. 
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China: dertig verduurzaamde hersenen van Chinezen van beider geslacht en van 

uiteenlopende leeftijd. 

[Verder geen bijzonderheden. Op de documentatie de vermelding van drie 

publicaties van Dr. Van Bork-Feltkanp] 

 

 

Afrika 

De collectie bevat slechts drie menselijke resten uit Afrika. 

 

H-3078      Collectie Haarlem, juni 1919 

Afrika: ‘schedel van een Afrikaan’. 

[Door Dr. M.Th. Reiche in 1919 geschonken aan Kleiweg de Zwaan] 

 

Serie 2215   Bruikleen van Hr. Van Gasteren, december 1952. 

Sahara: een nagenoeg compleet skelet. 

[Tientallen botfragmenten. Van de schedel is alleen de onderkaak aanwezig. 

Oppervlaktevondst. Door bruikleengever, destijds werkzaam bij een 

internationaal bedrijf, opgeraapt en meegenomen] 

 

Serie 3028   Schenking Dr. J.A. van Beukering, Bloemfontein, juni 1961. 

Republiek Zuid-Afrika: schedel van een Bantoevrouw. 

[Vaktechnische beschrijving van de dolichocefale schedel van ‘een wat oudere 

vrouw’. De schedel werd zoals blijkt uit een dankbrief van Van Bork-Feltkamp 

aan Van Beukering, aanwezig in het KIT Archief (nr. 7485), verkregen door 

bemiddeling van de Nederlandse ambassade te Kaapstad. Over het waarom van 

deze specifieke verwerving, die in de brief een belangrijk geschenk wordt 

genoemd en die besteld lijkt door de afdeling, is niets bekend. Met de schedel 

werden ook twee snoeren kralen geschonken] 

 

 

Amerika 

Serie 1693   Schenking Dr. A.B. Drooglever Fortuyn, september 1947. 

Suriname: Wayana Indianen: een enveloppe met 27 haarmonsters. 

[Verder geen bijzonderheden. De documentatie vermeldt de publicatie van deze 

monsters door schenker in Mededelingen LXIX, no. 22, van het Instituut]  
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Serie 1809   Schenking Dr. D.G. Geyskes, Paramaribo, 1948. 

Suriname, Wajana Indianen: 3 schedels. 

[Volgens aantekening van de schenker, vermeld op de documentaties, zijn de 

schedels verzameld uit een oud graf van een verlaten dorp langs de Loë-kreek 

(Litani), augustus 1939] 

Nederland 

Serie 36a    Legaat Dr. J.Sasse, 1916 

Nederland: 12 Keulse potten en stopflessen met ca. 130 verduurzaamde 

hersenen.  

[In het verleden al afgeschreven] 

 

Serie 764    Schenking W.A. Engel, januari 1928 

Wormerveer: 7 schedels en 7 skeletdelen. 

[Volgens de documentatie ‘omstreeks 15 oktober 1928 gevonden te 

Wormerveer, binnendijks tegenover de Zaanbrug, tezamen met enkele Spaanse 

munten en een dolk, welke voorwerpen een aanwijzing kunnen inhouden voor 

den ouderdom der gevonden skeletdelen’] 

 

Serie 770    Schenking Prof. Dr. Kleiweg de Zwaan, juli 1932  

Amsterdam: 3 beenderen, opgegraven in Amsterdam. 

[Geen enkele bijzonderheid vermeld] 

 

Serie 844    Schenking Dr. Th. G. van Vogelpoel, arts, november 1933 

Nederland: 91 sacra (heiligbenen) van mannen, vrouwen en kinderen. 

[Gemengde serie. Waaronder ook sacra, andere resten en natte preparaten uit 

Java. Zie Nederlands-Indië, serie 844]  

 

Serie 2636   Schenking Prof. Dr. G.J. Kloosterman, Kweekschool voor  

                    Vroedvrouwen, Amsterdam, juli 1957 

Nederland: 5 stopflessen met 5 foetussen. 

[Geen bijzonderheden vermeld] 

 

 

Archeologische collecties 
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Serie 877    Aankoop Dr. W.G.N. van der Sleen, februari 1934 

Peru: 4 kunstmatig gedeformeerde pre-Columbiaanse schedels. 

[De schedels zijn willekeurig verdeeld. De nummers 877-3 en 4 zijn altijd in het 

depot gebleven en hebben nooit behoord tot het bruikleen aan Vrolik] 

 

Serie 961    Schenking Dr. W.G.N. van der Sleen, april 1935 

Peru: 13 pre-Columbiaanse schedels en schedelfragmenten. 

[Op de schedels, waaronder gedeformeerde exemplaren, is met inkt de periode 

aangeduid, zoals Chin-Chin, Pachacamac, Calama, Tambo de More]  

 

Serie 1168   Schenking Zoölogisch Museum Artis, oktober 1937    

Aruba: stopflesje met resten van een pasgeboren kind. 

[Volgens documentatie zijn de resten gevonden in een opgedolven urn te 

Sabaneta] 

 

Serie 1728   Bruikleen Ir. Schols en Dr. D.G. Geyskes, Paramaribo, 1947 

Suriname: 1 schedel en ca. 10 skeletdelen  

[Geen vermelding van bijzonderheden] 

 

Serie 1728   Bruikleen Dr. D.G. Geyskes, Paramaribo 1947 

Suriname: 14 genummerde kistjes met botten en botfragmenten. 

[De afzonderlijke resten zijn niet genummerd. Veel kleine fragmenten. Afkomstig 

van de pre-Columbiaanse Indiaanse ‘Kwatta-cultuur’ (ca. 800-1400 n.C.). Het 

materiaal is wel verzameld door Geyskes, maar niet altijd door hem zelf 

opgegraven. Mededeling Ad Verbeek, februari 2005] 

 

Serie 2040   Schenking Dr. H. Feriz, november 1950 

Pre-Columbiaans Amerika, Peru: 7 schedels, schedelfragmenten en een stuk 

hout. 

[Een van de schedels is in eigen depot gebleven en behoort niet tot het bruikleen 

aan Vrolik] 

 

Serie 2114   Schenking Dr. H. Feriz, november 1951 

Pre-Columbiaans Amerika: 64 schedels, schedelfragmenten en gemummificeerde 

lichaamsdelen. 
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[Collectiestukken 2114- 63 en 64 zijn in depot gebleven en hebben nooit tot het 

bruikleen aan Vrolik gehoord] 

 

Serie 2214   Schenking Dr. H. Feriz, december 1952. 

Noordwestelijk Amerika (Canada, USA?): aantal archeologische (?) botten. 

[Documentatie vermeldt slechts ‘menselijke botten’ zonder aantal of afmetingen] 

 

Serie 2344   Schenking Dr. H. Feriz, juni 1954. 

Pre-Columbiaans Amerika: 332 archeologische voorwerpen en grafvondsten, 

waaronder 19 verlengde en getrepaneerde schedels. 

 [De schedels zijn willekeurig verdeeld. Twee exemplaren zijn in eigen depot 

gebleven en hebben nooit behoord tot het bruikleen aan Vrolik. De 

documentaties van de schedels geven geen enkele bijzonderheid, vermelden 

slechts ‘schedel’]  

 

Serie 2584   Schenking Dr. D.G. Geyskens, Paramaribo, februari 1957. 

Suriname: 112 skeletdelen. 

[Geen bijzonderheden vermeld] 

 

 

 

Serie 2727   Schenking Dr. H. Feriz, september 1958. 

Pre-Columbiaans Panama en Bonaire: 308 archeologische voorwerpen, 

waaronder bundels met menselijke beenderen.  

[Grafvondsten.Vier kleine botfragmenten – 2727-118, -121, -127 en 145 zijn 

altijd in eigen depot gebleven en hebben nooit behoord tot het bruikleen aan 

Vrolik]. 

 

Serie 3842   Schenking Dr. H. Feriz, september 1969. 

Pre-Columbiaans Amerika, voor het merendeel uit Peru: 1433 archeologische 

voorwerpen, waaronder 8 menselijke resten, zoals botfragmenten, losse tanden 

en kiezen en een gemummificeerde hand. 

[ Grafvondsten. De objecten 3842-722, een voorhoofdsbeen van een kind met 

kunstmatige deformatie, en 3842-1366, een gemummificeerde hand, zijn altijd in 

eigen depot gebleven en hebben nooit behoord tot het bruikleen aan Vrolik]  
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Objecten vervaardigd van of met menselijk materiaal 

 

Los van de bruikleencollectie aan Museum Vrolik dient hier nog een relatief klein 

aantal gebruiks- en rituele voorwerpen vermeld te worden dat voor het 

merendeel is vervaardigd uit menselijk bot en dat behoort tot de 

artefactencollectie van het museum. De gebruiksvoorwerpen werden niet 

gerubriceerd onder de categorie ‘Anthropologie’ omdat het menselijke materiaal, 

net als bijvoorbeeld hout of katoen, slechts diende, en ook zo door het museum 

werd beschouwd, als basismateriaal waarvan het object was gemaakt. 

Te noemen valt: 

- een aantal dolken uit mensenbot, afkomstig van de zuidkust van Papua. 

- enkele voorouderbeelden met menselijke schedel (korwars) uit Noord- 

  Papua. 

- versierde ‘losse’voorouderschedels, soms gemodelleerd met klei, uit 

  Papua en Papua-Nieuw-Guinea. 

- koppensnellerstrofeeën uit Nieuw-Guinea en Zuid-Amerika. 

- oorlogsschilden uit Kalimantan met bosjes mensenhaar. 

- ceremoniële objecten uit Tibet, zoals een fluit uit een pijpbeen, een schedeldak 

  als drinkbeker en een priesterkostuum met een applicatie van stukjes bewerkt 

  mensenbot. 

- een antiek nat preparaat van een Indiaanse foetus uit Suriname, het  

  zogenaamde ‘Indiaantje op sterk water’. De foetus is voorzien van 

  een hoofdtooi, schoeisel en sieraden; het is een curiosum uit de tijd van de 

  pre-museale rariteitenkabinetten.  

 

 

 

Foto’s met betrekking tot de fysische antropologie, aanwezig in de historische 

fotocollectie van het Tropenmuseum 

Deze collectie, die beschouwd kan worden als een onderdeel van de collectie 

fysische antropologie, bestaat uit ca. 150 geposeerde opnamen - portretten en 

foto’s ten voeten uit van ‘mensentypen’-, technische opnamen en foto’s van 

onderzoekers aan het werk. Het merendeel van de foto’s dateert uit de eerste 
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helft van de twintigste eeuw en is afkomstig van Nederlands-Indië en Nederlands 

Nieuw-Guinea. WORDT NOG GESPECIFICEERD 

 

Fysisch antropologische vakliteratuur 

Het betreft hier een aanzienlijk aantal voornamelijk vooroorlogse publicaties dat 

vanouds opgenomen is in Centrale Bibliotheek van het KIT. Over de bestemming 

van de uitgebreide privé-boekencollectie van Dr. R.A.M. Bergman, die na zijn 

overlijden is vermaakt aan het Instituut, is geruime tijd geaarzeld. De tegenzin 

om de titels in de bibliotheek op te nemen en daarmee de openbare collectie 

fysisch antropologische literatuur uit te breiden, viel samen met de periode dat 

het doek viel voor de fysische antropologie in het KIT en de collectie menselijke 

resten in bruikleen werd gegeven aan Museum Vrolik. Inmiddels, nu de fysische 

antropologie als discipline een nieuwe status heeft verworven, is een deel van de 

collectie Bergman alsnog als historisch bronnenmateriaal in de collectie van de 

KIT-bibliotheek opgenomen.  

 

 

 

6 Belangrijkste schenkers  

 

Het overgrote deel van de schenkers van menselijke resten waren artsen / 

fysisch antropologen en biologen. Cultureel antropologen, archeologen, 

bestuursambtenaren, militairen en reizigers droegen ook bij aan de collectie, 

maar in mindere mate. Een deel van de collectie menselijk materiaal werd samen 

met volkenkundige artefacten verzameld tijdens wetenschappelijke expedities.  

 

Adam, T (1878-1955) 

Duitser. Tabaksplanter in Deli, Sumatra (1899-1921). Was gefascineerd door de 

Batak-cultuur en legt in die jaren een grote verzameling voorwerpen en foto’s 

aan, die in 1921 wordt aangekocht door het Koloniaal Museum. Tussen 1921 en 

1929 verblijft hij op Java en Europa. Vestigt zich in 1929 in Amerika, waar hij tot 

1933 conservator Oosterse kunst is in het Brooklyn Museum in New York. 

 

Baal, J. van (1909-1992) 
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Indoloog, cultureel antropoloog. Assistent-controleur te Merauke (1936-1938), 

daarna hoofd Kantoor Bevolkingszaken te Hollandia (1951-1952). Gouverneur 

Nederlands Nieuw-Guinea (1953-1958). Vanaf 1960 buitengewoon hoogleraar in 

Amsterdam en bijzonder hoogleraar godsdienstetnologie in Utrecht. Vanaf 1969 

gewoon hoogleraar in Utrecht. Directeur van de Afd. Culturele en Physische 

Antropologie van het Tropeninstituut (1962-1969). 

 

Beaufort, L.F. de  

Bioloog. Nam deel aan de Noord Nieuw-Guinea Expeditie van 1903. Gedurende 

de jaren twintig directeur van het Zoölogisch Museum in Amsterdam en 

hoogleraar aan de UvA. 

 

Beukering, J.A. van  

Fysisch antropoloog. Promoveerde in 1947 in Utrecht op de antropologie van de 

Mentaweiers. Deskundige op het gebied van de Indonesische bloedgroepen. 

Later werkzaam in Zuid-Afrika. 

 

Bok, E.J.  

Arts in Nederlands-Indië. 

 

Brongersma, L.D. (1907-1994) 

Bioloog. Medewerker Zoölogisch Museum Artis (1928-1934) en Directeur 

Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie in Leiden (1958-1972). Buitengewoon 

hoogleraar Leiden (1964). Teamleider van de Sterrengebergte-expeditie naar het 

Centrale Bergland van Nederlands Nieuw-Guinea (1959).  

 

Bijlmer, H.J.T. (1890-1959) 

Arts en fysisch antropoloog. Was een tijdlang gouvernementsarts in Nieuw-

Guinea. Nam in 1920 deel aan de Nederlandsche Wetenschappelijke Centraal 

Nieuw Guinee Expeditie naar het centrale bergland. Leider van de Mimika-

expeditie in 1937 in Zuid Nieuw-Guinea. Was geïnteresseerd in de evolutionaire 

positie en cultuur van de dwergvolken. Later privaatdocent aan de UvA. Schonk 

belangrijke collecties aan het museum, waaronder veel artefacten en foto’s. 

 

Dammermann, K.W. (1885-) 



 

 47 

Bioloog. Directeur van het Zoölogisch Museum en Laboratorium (1919) en van ‘s 

Lands Plantentuin (1932) te Buitenzorg. 

[Schonk Indonesisch schedelfragment 270-2 a/f. Niet in inventaris.] 

 

Drooglever-Fortuyn, A.B.  

Arts en fysische antropoloog. Na de Tweede Wereldoorlog werkzaam aan de 

Geneeskundige School te Paramaribo. 

 

 

 

Feriz, H. (1895-1970) 

Oostenrijks arts. Werkte aanvankelijk als docent pathologische anatomie aan de 

UvA, was later scheepsarts en ten slotte huisarts in Amsterdam. Na de Tweede 

Wereldoorlog belangrijk amateur-archeoloog met grote interesse in de 

verdwenen culturen van Zuid- en Midden-Amerika. Deed opgravingen in 

meerdere gebieden. Vanaf 1955 honorair wetenschappelijk medewerker voor de 

Amerikaanse archeologie aan het Tropeninstituut. Schonk in 1969 zijn gehele 

collectie van 1400 artefacten, toen al in bruikleen, aan het museum. 

 

Feuilleteau de Bruyn, W.K.H. (1886-   ) 

Bestuursambtenaar in Nieuw-Guinea. 

 

Geyskes, D.G. ( ) 

Archeoloog. Eerste directeur Surinaams Museum 1954-1965. 

 

Hansen, J.F.K.  

KNIL-officier en auteur van volkenkundige artikelen. Voerde van 1910-1911 een 

KNIL-detachement aan op de Mentawei-archipel. 

 

Hoeven, J.A. van der  

Arts. Gouvernementsarts in Nederlands Nieuw-Guinea in de jaren vijftig 

en zestig van de twintigste eeuw. 

 

Kalthofen, A.  
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Gouvernementsarts in Merauke, Zuid-Nieuw-Guinea, gedurende de jaren twintig 

van de twintigste eeuw. 

 

Kleiweg de Zwaan, J.P. (1875-1971).  

Medicus en fysisch antropoloog, verbonden aan het Koloniaal Instituut. Vanaf 

1932 gewoon hoogleraar in de Anthropologie en Praehistorie aan de UvA. 

Voorzitter van het Nederlands Nationaal Bureau voor Anthropologie; 

ondervoorzitter van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap; 

ondervoorzitter van de Commissie voor toezicht en behartiging der 

Vroedvrouwenwensch. 

 

Kloosterman, G.J. (1915- ) 

Vrouwenarts. Hoogleraar gynaecologie en directeur van de Kweekschool voor 

Vroedvrouwen te Amsterdam. 

 

Koenigswald, G.H.R. von (1902-1982 ) 

Duitser. Paleo-antropoloog bij de Geologische Dienst in Nederlands-Indië. 

Beroemd geworden door zijn opgravingen en onderzoekingen van de 

Pithecantropus erectus. Later hoogleraar in de paleontologie en stratigrafie aan 

de Rijksuniversiteit van Utrecht  (1948- ). 

[Schonk gipsen masker 1239-1. Niet aangetroffen, niet in inventaris] 

 

Lubberhuizen, H.W.  

Arts. Directeur Militair Geneeskundig Laboratorium in Weltevreden 

 

Poser, J.W.   

Gouvernements- of zendingsarts op Timor (?) 

 

Rodenwaldt, E.R.L. (1878-1965) 

Duitser. Tropenarts en epidemioloog. Deed onderzoek in Afrika en Azië naar de 

omgevingsfactoren van en de voorwaarden voor epidemische ziekten. Was van 

1921- 1934 in Nederlandse gouvernementsdienst als sociaal-geneeskundige 

werkzaam in Nederlands-Indië. Daar onderzoek naar o.a. de condities voor de 

verspreiding van malaria en cholera. Bekend in antropologische kringen om zijn 

onderzoek bij de mestiezen van het eiland Kisar, Oost-Indonesië. Hoogleraar in 
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de hygiëne aan de universiteiten van Kiel (1934-1935) en Heidelberg (1935-

1951). Wordt door Penny en Bunzl betiteld als ‘prominent nazi anthropologist’ (p. 

196). 

 

Sasse, J. (1862-1916) 

Arts. Verrichtte fysisch antropologisch onderzoek in Nederland, o.a. op Urk en 

Terschelling in het begin van de 20e eeuw. Initiatiefnemer van de oprichting van 

de Nederlandsche Anthropologische Vereeniging in 1898, waarvan hij ook de 

secretaris werd. 

 

Schols, Ir. 

Directeur Geologisch Mijnbouwkundige Dienst, Paramaribo. 

 

Sitsen, A.E.  

Arts en fysisch antropoloog. Directeur van de Nederlandsch Indischen 

Artsenschool (NIAS) te Surabaya (1913-1927). 

 

Sitsen-Bürnbach, E.  

Weduwe van A.E. Sitsen. 

 

Sleen, W.G.N van der (1886-1967) 

Scheikundige. Leraar Middelbaar onderwijs en directeur van een scheikundig 

laboratorium in Haarlem. Rusteloos wereldreiziger en veelgevraagd spreker en 

docent op Volksuniversiteiten en bij geleerde genootschappen over zijn reizen in 

en buiten Europa. Publiceerde in boekvorm een aantal van zijn soms 

maandenlange zwerftochten.  

Vogelpoel, Th. G. van  

Arts. Van 1922 tot 1938 de eerste secretaris van het Nederlandsch Nationaal 

Bureau voor Anthropologie, een vereniging met het doel de bestudering van en 

het onderricht in de antropologie in Nederland zo ruim mogelijk te bevorderen. 

 

Wirz, P. (1892-1955) 

Zwitsers volkenkundige. Gedurende bijna veertig jaar regelmatig lange 

veldwerkperioden in Nieuw-Guinea. Kenner van de culturen van de zuidkust 

rondom Merauke, het Sentanimeer-gebied en het Sepikbekken in Papoea-Nieuw-
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Guinea. Vruchtbaar auteur en onvermoeibaar verzamelaar en fotograaf. Had een 

speciale band met het Tropenmuseum en liet bij zijn leven en na zijn overlijden 

belangrijke, omvangrijke etnografische collecties na aan het museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel III – Naar een bestemmingsplan voor de fysisch antropologische 
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                 collectie 

 

 

7            Moeten de koppen rollen of steken we ze in het zand? 

 

Op basis van bovenstaande inventaris van de aanwezige menselijke resten in de 

collectie van het Tropenmuseum kan worden gesteld dat de rubriek ‘antropologie’ 

in het verleden nogal ruim werd geïnterpreteerd. Ze heeft bij nadere 

beschouwing een ongelijksoortige inhoud, met als enige constante dat de 

gedocumenteerde humane collectiestukken restanten zijn van overleden mensen. 

Als we de collectie ‘antropologie’ nauwer interpreteren als de collectie ‘fysische 

antropologie’, dus als het zuiver wetenschappelijke, geanonimiseerde humane 

studiemateriaal voor de vergelijkende anatomie of fysiologie ten behoeve van het 

bepalen van raskenmerken – crania, clavicula, tibia, sacra, hersenen, femuren, 

foetera – dan blijkt dat dit materiaal binnen het geheel van de 

antropologiecollectie wellicht de kleinste helft is. Veel groter is het aantal 

menselijke resten dat een culturele, historische en archeologische context heeft 

en dientengevolge ook op een andere wijze in het museale systeem gerubriceerd 

had kunnen worden. Een oude gepatineerde koppensnellerstrofee van de Marind- 

of Yei-anim uit Zuid-Nieuw-Guinea, bestaande uit drie met rotan 

aaneengebonden vijandelijke onderkaken (in serie 383), had evengoed onder de 

rubriek ‘Oorlog en strijd’ of nog een andere rubriek geclassificeerd kunnen 

worden aangezien de koppensnellerij sterk godsdienstige en rituele aspecten 

had. En dit geldt ook voor een door de nazaten gladgewreven en gekoesterde 

schedel van een voorouder die in een mannenhuis werd bewaard (in serie 1398). 

Of voor een kunstmatig gedeformeerde schedel of gemummificeerde hand uit 

een oud Peruviaans graf, aangetroffen tijdens een opgraving. Dat deze objecten 

onder de noemer ‘antropologie’ bijeengebracht zijn samen met een aan elkaar 

gebonden sliert heiligbenen van Nederlanders en Javanen, Amsterdamse 

foetussen op formaline en de gelichte schedels van de overleden patiënten uit 

een koloniaal ziekenhuis is ongerijmd en alleen te verklaren uit de omstandigheid 

dat in het Koloniaal Museum de discipline fysische antropologie werd beoefend, 

en dat deze afdeling kennelijk over alle verworven menselijke resten ging, 

ongeacht de bron en de culturele of historische context van de aanwinst. 
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Als gevolg daarvan is het Tropenmuseum nu verantwoordelijk voor een 

ongesorteerde historische collectie antropologie, die in feite een collectie appels 

en peren is waarin zeldzame etnologische, archeologische en zelfs politiek 

gevoelige, recente menselijke resten (‘de onbekende Japanse soldaat’) zijn 

samengebracht met hoogstwaarschijnlijk nutteloos geworden en anoniem 

medisch botmateriaal.  

Op deze gronden kunnen we de opmerking van Museum Vrolik, dat de collectie 

‘geen wetenschappelijk nut meer heeft’, bestrijden. Maar dat museum plaatste 

deze kanttekening vanuit zijn specialisatie in de historische pathologie van de 

westerse mens. Men had het wellicht bij het rechte eind voorzover we de 

collectie beschouwen uit zuiver anatomisch of fysisch antropologisch oogpunt. 

Het Tropenmuseum is zelf ook inconsistent geweest is in dezen, hetgeen blijkt uit 

de kunstmatige opdeling van objecten uit dezelfde series die in eigen 

verzameling bleven als etnografisch voorwerp en de objecten die in bruikleen 

werden gegeven als antropologisch voorwerp en nu op de lijst staan om te 

worden afgestoten. Die verdeling gebeurde op arbitraire gronden. Kennelijk werd 

een schedel uit Nieuw-Guinea als etnografica met cultuurhistorische waarde 

beschouwd als hij versierd was met stroken palmblad of de beschadiging 

vertoonde van een slag met een knots op het slaapbeen, en werd hij een 

antropologisch object als hij gaaf en onversierd was. Maar die indeling ging 

voorbij aan de verzamelgeschiedenis als cultuurhistorisch gegeven. Zo bevinden 

zich in de bruikleencollectie schedels – zowel voorouderschedels als de schedels 

van omgebrachte individuen – die verzameld zijn tijdens de klassieke expedities 

naar de onbekende binnenlanden van Nieuw-Guinea in de jaren ’20 en ’30 van 

de vorige eeuw. Een aantal is zelfs voorzien van een oud label waarop de 

expeditie is vermeld. De bekendste en best gedocumenteerde is de kostbare 

KNAG-expeditie naar Centraal Nieuw-Guinea in 1939 onder leiding van C.C.F.M. 

Le Roux, de man die door het Tropenmuseum recentelijk is bedacht met een 

levensgrote figuur op ‘Oostwaarts’. De schedels van deze expeditie in het 

Tropenmuseum zijn geheel uit het zicht geraakt. Ze zijn dus ook niet vermeld in 

het boek bij de KNAG-jubileumtentoonstelling in 2003 (Wentholt 2003). 

Geplaatst in de context van de overige expeditiecollecties en –publicaties zijn ze 

echter beslist van grote cultuurhistorische waarde. 
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Hoe nu verder? Uit voorgaande inventarisatie zal duidelijk zijn dat de collectie 

menselijke resten om een gedifferentieerde aanpak vraagt. De eerste stap die we 

dan ook willen zetten, is het bijeenroepen van een expertmeeting. Aan de 

deelnemers van deze bijeenkomst willen we de volgende overwegingen 

voorleggen. 

 

 

 1.   De collectie menselijke resten wordt ingedeeld in vier categorieën,  

         voor welke verschillende beleidslijnen gelden 

 

 

1 Fysisch antropologische resten in de nauwe betekenis van het woord. Ze zijn  

   vrijwel uitsluitend aangeleverd door artsen, zoals Dr. Sitsen of Dr. Vogelpoel,  

   en medische instellingen, zoals het Militair Geneeskundig Laboratorium te    

   Weltevreden, de Nederlandsch Indische Artsenschool te Surabaya en de 

   Kweekschool voor Vroedvrouwen in Amsterdam. 

 

2 Etnografische resten, verzameld in het veld door individuele onderzoekers,  

   expedities, of in beslag genomen door de koloniale overheden, zoals het  

   Kantoor Bevolkingszaken in Hollandia. 

 

3 Archeologische resten, minimaal 200 jaar oud, ter plaatse opgegraven door de  

   schenkers en bruikleengevers, zoals Dr. H. Feriz en H. Geijskes. 

 

4  Recente historische resten uit de Tweede Wereldoorlog, gevonden in 

   Nederlands Nieuw-Guinea. 

 

2         Het museum kiest niet rigoureus voor afstoten dan wel behouden, 

maar neemt beslissingen per collectie-categorie, en daarbinnen per 

collectie-item. 

 

Behouden betekent: opnemen (of handhaven) in het depot van het 

Tropenmuseum; openbare collectie-informatie op het Internet; informatieplicht 

op basis van aan het museum gestelde vragen; geen pro-actieve 

informatieverstrekking; tentoonstellen volgens ethische richtlijnen SVCN. 
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Afstoten kan betekenen (de alternatieven staan naast elkaar en zijn niet 

volgtijdelijk): 

- Vernietiging door crematie of door teraardebestelling 

- Vernietiging middels ter beschikkingstelling aan wetenschappelijk 

onderwijs (snijmateriaal, DNA-onderzoek en - oefenmateriaal) 

- Schenking aan een binnen- of buitenlands museum dat de resten wil 

opnemen voor een zinvolle wetenschappelijke bestemming 

- Repatriëring.  

 

 

3        Vernietigen 

 

Voorgesteld zal worden om de eerste, fysisch antropologische, categorie af te 

stoten of te vernietigen. Dit betreft zowel de natte preparaten, die 

achtergebleven zijn in Museum Vrolik, als de droge preparaten. De droge 

preparaten – schedels, delen van schedels en beenderen in vaak gelijksoortige 

reeksen (heiligbenen, wervels, sleutelbenen et cetera) zijn nu 

hoogstwaarschijnlijk van geen enkel wetenschappelijk nut meer. Bovendien 

verkeren veel van deze resten in een slechte, in ieder geval ontoonbare conditie. 

Er is veel breuk en vergruizing door ouderdom. De resten zijn volslagen 

anoniem. Verbranden of begraven lijkt de voor de hand liggende en enige optie. 

Doch bij gebrek aan expertise zullen we gebruik moeten maken van een second 

opinion van (een) terzake deskundige(n). 

Ook hebben we antwoord nodig op de vraag of het ethisch verantwoord is om dit 

materiaal eventueel te gebruiken als oefenmateriaal in het wetenschappelijk 

onderwijs. 

 

4         Herijken 

 

Veel stukken uit de tweede, etnografische, categorie vragen om nadere studie. 

Het gaat dan om het bepalen van hun relatie tot andere etnografische resten die 

van meet af aan als vaste collectiestukken in het depot worden bewaard. Ook 

gaat het om historische stukken die verbonden zijn met bekende momenten in 

de geschiedenis van de Nederlandse volkenkunde, zoals de Nieuw-Guinea-

expedities uit de twintigste eeuw, of met bekende namen zoals de 
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gouvernementsarts-antropoloog Dr. H.J.T. Bijlmer. Het is te vroeg om nu te 

bepalen wat er met deze gedocumenteerde collectie moet gebeuren. Ook deze 

categorie bevat overigens resten die er slecht aan toe zijn en die geen 

opwindende of zelfs maar bekende verzamelgeschiedenis hebben. Herijking van 

dit materiaal moet een goed beeld opleveren van de uiteenlopende etnografische 

en historische betekenis van de onderdelen. Het onderzoek hiernaar zal moeten 

aanvangen met het raadplegen van de literatuur, zoals etnografische studies en 

expeditieverslagen. 

Hetzelfde geldt voor een deel van de derde, archeologische, categorie. 

 

5         Behouden of restitueren? 

 

Het is de vraag of de archeologische collectie menselijke resten uit Peru en 

andere gebieden, geschonken door Dr. H. Feriz behouden of gerestitueerd 

moeten worden. Voor enkele series artefacten, geschonken door Feriz, geldt dat 

het Tropenmuseum volgens een notariële schenkingsakte uit 1969 formeel 

verplicht is de onderdelen bij elkaar te houden. Voor andere series, waaronder de 

menselijke resten, is geen akte opgemaakt. 

Los daarvan is het wel merkwaardig om uit de gehele series grafvondsten, 

waaronder aardewerk-, terracotta- en weefselfragmenten, juist de menselijke 

resten daarvan los te maken. Bovendien heeft een aantal schedels door hun 

kunstmatige deformaties een extra culturele dimensie. 

 

6         Restitutie  

 

Enkele archeologische series bestaan uit oude bruiklenen aan het 

Tropenmuseum, waaronder de kistjes met opgegraven menselijke resten uit de 

pre-Columbiaanse Surinaamse Kwatta-cultuur (serie 1728) en het skelet uit de 

Sahara (serie 2215). Deze kunnen geretourneerd worden aan de 

bruikleengevers, waaronder het Surinaams Museum in Paramaribo. Dr. A. 

Verbeek, die lang archeologisch onderzoek heeft verricht in Suriname, en dat 

periodiek nog steeds doet in samenwerking met het Surinaams Museum, heeft in 

2005 in het Tropenmuseum de resten van Kwatta-cultuur geïnspecteerd, en 

verzekerd dat de resten in het Surinaams Museum, liefst vergezeld van alle 

archiefstukken daarover in het KIT-archief, op de juiste plaats zijn. Met het 
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Surinaams Museum kan besproken worden of ook de Surinaamse archeologische 

collecties die wel eigendom zijn van het Tropenmuseum eveneens overgedragen 

kunnen worden. 

 

Restitutie zal ook aan de orde zijn bij het bundeltje menselijke pijpbenen uit het 

noordwesten van Amerika, waarschijnlijk Canada, in de collectie Feriz (serie 

2214). Ook deze resten, al in 1952 geschonken aan het museum, vallen niet 

onder notariële bepalingen. De beenderen kunnen mogelijk worden gerepatrieerd 

via de speciale instanties in Canada of de USA die zich hiervoor hebben 

gecommitteerd en die internationaal actief zijn. Een eventueel DNA-onderzoek 

ter plaatse kan dan uitkomst bieden over waar de laatste rustplaat van de resten 

zou moeten zijn. 

 

De menselijke resten uit het Nederlandse Wormerveer, die mogelijk stammen uit 

de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), zouden kunnen worden overgedragen aan 

provinciale of gemeentelijke instanties in Noord-Holland die het streekerfgoed 

beheren. Te denken valt aan het Zaans Museum in Zaanstad, de gemeente 

waartoe Wormerveer behoort.  

 

Alle skeletresten uit de vierde, historische, categorie zouden moeten worden 

gerepatrieerd. Het betreft de skeletfragmenten van Japanse of onder de Japanse 

wapenen gebrachte militairen, die op Nieuw-Guinea zijn gesneuveld tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Ze zijn tussen 1951 en 1959 aan het museum 

geschonken, sommige zelfs op het verzoek van Prof. R.A.M. Bergman, destijds 

Directeur van de Afdeling Culturele en Physische Anthropologie, en door 

bemiddeling van de gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea. Een nu 

onbegrijpelijke transactie, te meer daar van deze resten slechts één schedel 

technisch is gedocumenteerd, waarna er blijkbaar niets meer mee is gedaan, 

noch met de resten van de overige militairen. Deze resten mogen niet meer in de 

collectie blijven. Van alle gesneuvelde Japanse soldaten in de Pacific is niet meer 

dan ongeveer de helft teruggevonden of geïdentificeerd. Overwogen zou kunnen 

worden om eerst DNA-onderzoek te laten verrichten om vast te stellen om 

hoeveel individuen het precies gaat (want uit de documentatie wordt dat niet 

helemaal duidelijk) en tevens om de juiste nationaliteit vast te kunnen stellen 

aangezien er ook sprake kan zijn van Koreanen, Taiwanezen of Indonesiërs.  
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8      Procedure 

 

Uitgezet in stappen in de tijd zou het hele traject er als volgt uit kunnen zien: 

 

1.   Expertmeeting, afstemmen van de vervolgstappen voor de verschillende 

collectieonderdelen: januari 2006. 

 

2.   Het inpakken en ompakken van de collectie menselijke resten met 

inachtneming van de voorgestelde verschillende eindbestemmingen. Dit gebeurt 

in fases: vanaf oktober 2005 tot medio 2006.  

 

3.   Het definitief scheiden van de fysisch antropologische resten uit de eerste 

categorie van de etnologische, archeologische en historische resten uit de 

overige categorieën, met assistentie van een externe deskundige uit een van de 

Nederlandse universitaire anatomisch-embryologische laboratoria, met als 

einddoel een eventuele crematie of begrafenis van de droge preparaten en de 

overdracht van de natte preparaten aan Museum Vrolik. Vervolgens kan deze 

collectie worden afgeschreven. Het betreft dan ca… collectienummers met 

ca. … menselijke resten. 

 

4.   Hierna, of gelijktijdig, het retourneren van het bruikleen van 1949, de 

archeologische resten van de Surinaamse Kwatta-cultuur aan het Surinaams 

Museum. Het skelet uit de Sahara kan, indien mogelijk, eveneens worden 

geretourneerd 

 

5. Hierna, of gelijktijdig, verrichten van DNA-onderzoek op de resten van de 

soldaten uit de Tweede Wereldoorlog en de resten van de Noord-Amerikaanse 

Indianen (tegenwoordig om politieke en identiteitsredenen The First Nations 

genoemd). In overleg met de betreffende autoriteiten kan het Tropenmuseum 

hier pro-actief te werk gaan. De wereld is niet op de hoogte van de aanwezigheid 

van deze resten in onze collectie en we zijn dan ook nooit benaderd door 

regerings- en andere instanties om eigen bezit te doorvorsen of tellingen van 

internationaal gevoelig liggend materiaal te verrichten. Het Tropenmuseum moet 
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hier de rol van klokkenluider op zich nemen en de juiste publiciteit zoeken. Hoe 

we dat gaan doen en volgens welk stappenplan (zoals het openbaar maken van 

het bezit van deze resten, een eventueel DNA-onderzoek, het benaderen van 

ambassades en andere instanties, waaronder een Amerikaanse of Canadese 

repatriëringinstelling, et cetera) moet zorgvuldig en in nader overleg worden 

bepaald 

Streefdatum voor de voltooiing: eind 2006. 

 

6. Op basis van vervolgonderzoek wordt vastgesteld wat er zou moeten 

gebeuren met de overige collecties.  

 

 

 

Publicaties over de collectie menselijke resten, zoals vermeld op de 

handmatige documentaties  

 

Bork-Feltkamp, A.J. van, 

‘Considerations on Brain Mechanics. An Account of a Peculiar Asymmetry in Ten 

Human Brains’, in: Proceedings Kon. Akad. v. Wetenschappen, Vol. XXXV, no. 3. 

Amsterdam, 1932. 

[serie 675, China] 

 

Bork-Feltkamp, A.J. van, 

‘Recherches sur 88 Cerveaux de Chinois’, in : l’Anthropologie, Tome XLIII, no. 5-

6, 1933. 

[serie 675, China] 

 

Bork-Feltkamp, A.J. van, 

‘Review of the Frontal Operculum and the Burial of (?) in Sula’, in: Psychiatrische 

en Neurologische Bladen 1934, no. 3 en 4. 

[serie 675, China] 

 

Bijlmer, H.J.T., 
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‘Anthropological Results of the Dutch Scientific Central New-Guinea Expedition of 

1920, followed by an essay on the Anthropology of the Papuans’, in: Nova 

Guinea, Vol. VIII, Ethnography, Livraison 4., 1923. 

[serie 141, Nieuw-Guinea] 

 

Drooglever Fortuyn, A.B., 

Some Data on the Physical Anthropology of Oajana Indians (Koninklijke 

Vereeniging Indisch Instituut, Med. LXIX; Med. Afdeeling Volkenkunde 22), 

Amsterdam, 1946. 

[serie 1693, haarmonsters van de Wayana, Suriname] 

 

Kleiweg de Zwaan, J.P., 

‘Bijdrage tot de anthropologie der Mentaweiers’, in: Tijdschrift Koninklijk 

Aardrijkskundig Genootschap, tweede serie, deel XXXIV 1917, No. 6. 

[serie 47, Mentawei-archipel, eiland Siberut] 

 

Kleiweg de Zwaan, J.P., 

‘Oude urnschedels van Melolo (Oost-Soemba)’, in: Vergaderingsverslag Ned. 

Nationaal Bureau voor Anthropologie,  Mensch en Maatschappij 14, 1938. 

[serie 269, Sumba] 

NB. Deze publicatie is op 21.3.2005 aan de documentatie toegevoegd 

 

 

Sande, G.A.J. van der, 

Ethnography and Anthropology. Nova Guinea III, Leiden, 1906. 

[serie 163, Noord-Nieuw-Guinea] 
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