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Levensberichten Afdeling Natuurkunde 

Levensbericht van 

Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald 
(13 november 1902 - JO juli 1982) 

door P. Marks en C.W. Drooger 

Met het overlijden van Ralph von Koenigswald heeft de Akademie een van zijn 
meest toegewijde leden, en de gemeenschap een wereldvermaard, kleurrijk en oor
spronkelijk geleerde verloren. 

In 1902 in Berlijn geboren als zoon van de toentertijd vermaarde ethnoloog G.A. 
von Koenigswald, groeide hij op in een omgeving en in een tijdsbestek waarin de stu
die van het macroscopisch waarneembare in de natuur en het mensenrijk nog in het 
middelpunt van het wetenschappelijk denken stond. Zijn vader was een groot ken
ner van de culturen van de Zuid-Amerikaanse Indianen; van hem zal zijn zoon een 
levenslange intense belangstelling voor de cultuur uitingen van de zg. "primitieve" 
volkeren overhouden. Von Koenigswald's kennis van de uit religieuze strevingen 

. voortgekomen kunstuitingen van vrijwel alle volkeren was fenomenaal, en zijn ont
zag en liefde voor de volkeren die tegenwoordig onder de "derde wereld" gerang
schikt worden, een van zijn beminnelijkste eigenschappen. Hij had het voorrecht op 
te groeien in een omgeving, waarin hij zijn aanleg en interesse voor de studie der na
tuur ten volle kon ontwikkelen; reeds als schooljongen verzamelde hij fossielen in 
het Mainzer Bekken en bezocht hij regelmatig de verzamelingen in het Senekenberg 
Museum, waar hij uiteindelijk ook zijn laatste levensdagen zou slijten. 

Tot de vriendenkring van zijn vader behoorde de hoogleraar in de antropologie 
Rudolf Martin; dit contact heeft al in een vroeg stadium de richting van zijn oplei
ding en carrière bepaald: het onderzoek naar de evolutie van de Mens. 

Hij studeerde geologie en paleontologie aan een reeks van Duitse Universiteiten: 
Berlijn, Tübingen, Keulen en tenslotte München, waar hij bij de bekende hoogle
raar in de historische geologie, Erich Kayser, in 1928 promoveerde op een geolo
gisch proefschrift over "Das Rotliegende der Weidener Bucht". 

Uit zijn eerste publikaties blijkt echter dat zijn primaire interesse gelegen was in 
de paleontologie der zoogdieren, en in zijn wetenschappelijk oeuvre dat uit meer 
dan 270 publikaties bestaat, komen wij met grote regelmaat artikelen tegen die han
delen over fossiele Mammalia: paarden, olifanten, varkens, tapirs, roofdieren, en 
bovenal, primaten. 

Na zijn promotie was hij nog een tweetal jaren werkzaam als assistent bij de 
Bayerische Staatssammlung für Geologie, maar in 1930 kreeg zijn leven een wen
ding die bepalend was voor het verdere verloop van zijn wetenschappelijke loop
baan. Omstreeks die tijd werd de Dienst van de Mijnbouw van Nederlands Indië uit
gebreid met een afdeling voor de systematische geologische kaartering van het ei
land Java, waarbij men geconfronteerd werd met de datering en correlatie van aard-
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lagen die ingewikkelde relaties vertoonden tussen mariene en continentale afzet
tingsomstandigheden. Voor de mariene lagen had men in die tijd weinig anders dan 
de door K.Martin voor het Verre Oosten ontwikkelde "percentagemethode" met 
gebruik van mollusken: de micropaleontologie was nog maar net in opkomst en zou 
zich vooreerst vooral bezig houden met de zg. "grote foraminiferen". De aanwezig
heid van lagen rijk aan vertebraten-fossielen was allang bekend, en in 1931 schreef 
L.J.e. van Es, ingenieur bij de Dienst van de Mijnbouw, een publikatie over" The 
Age of Pithecanthropus" waarin een poging werd gedaan biostratigrafie van marie
ne invertebraten te koppelen aan de voorkomens van fossiele zoogdieren, inclusief 
dat van de door Dubois gevonden Pithecanthropus. In deze publikatie refereert Van 
Es aan de ontsluitingen bij Sangiran, waar Von Koenigswald enige jaren later zijn 
meest beroemde vondsten zal doen. 

Dank zij de goede contacten die zijn leermeester in de paleontologie Broili had 
met Nederlandse geologen, zoals L.M.R. Rutten, werd Von Koenigswald aan
gesteld als zoogdierpaleontoloog bij de Java kaartering, in eerste instantie ter on
dersteuning van het stratigrafisch onderzoek. 

AI direct werd hij betrokken bij het Pithecanthropus probleem, dat juist in die 
tijd een bijzondere actualiteit had gekregen. Na de sensationele vondst door Dubois 
in 1891, van de eerste schedelkap van deze "link" tussen anthropoide apen en de 
mens waren enige tientallen jaren verstreken waarin weinig nieuw materiaal aan de 
dag kwam. Juist in de tijd dat Von Koenigswald op Java aankwam, werd de wereld 
verrast door de schitterende vondsten van de "Peking-Mens" bij Chou Kou T'ien 
(Zhoukoudian) door Anderson en Black (1929); door vondsten in Zuid Afrika 
(Dart's "Kind van Taung", Australopithecus africanus, gevonden in 1925 en onder
werp van hooglopende menigsverschillen) en in Oost Afrika in de Olduvai kloof, 
waar Leakey de eerste aanduidingen vond van de aanwezigheid van prehistorische 
hominiden (1931). 

In het kader van de onderzoekingen van Van Es, en in verband met de kaartering 
van Midden Java door Ter Haar, Oppenoorth en Duyfjes, waren aanzienlijke hoe
veelheden fossiel zoogdiermateriaal verzameld, en in de beginjaren van zijn verblijf 
in Bandung was het de voornaamste taak van Von Koenigswald om dit materiaal te 
determineren en stratigrafisch te rangschikken. Ook werd hij betrokken bij opgra
vingen van de vindplaats bij Ngandong, niet ver van Trinil aan de Solo Rivier, waar 
door Ter Haar in een hoog terras menselijke schedels en beenderen waren gevonden. 
Deze Neanderthaloide schedels zijn door Von Koenigswald gefotografeerd, en kort 
daarna door Oppenoorth gepubliceerd als Javanthropus soloensis. Inmiddels leid
den Von Koenigswald's studies tot enkele publikaties over Pleistocene zoogdieren 
van Java, en hun toepassing als biostratigrafisch hulpmiddel. In 1934 bezocht hij de 
reeds bekende vindplaatsen van Jetis (Djetis in oude spelling) en Sangiran. Vooral 
de laatste, bijzonder fraaie, ontsluitingen vielen hem op door het voorkomen van 
primitieve stenen werktuigen. 

Inmiddels werkte de in 1929 begonnen economische crisis ook in Nederlands In
dië, dat voor zijn inkomsten voornamelijk afhankelijk was van de export van land
bouwprodukten, hard door. Ook toen werd de crisis voornamelijk bestreden door 
bezuinigingen die blind waren ten aanzien van wetenschappelijk rendement. De Ja
va kaartering werd stop gezet, en Von Koenigswald werd in 1935 ontslagen. In 1936 
echter ontmoette hij Teilhard de Chardin, die hij voor zijn plannen wist te interesse-
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ren, en waarmee hij tot diens dood in 1955 vriendschappelijk verbonden is gebleven. 
Teilhard de Chardin bracht hem onder de aandacht van het Camegie Institute te 
Washington, dat hem begin 1937 tot Research Associate benoemde en hem uiterst 
ruim van geldmiddelen voorzag die hij geheel naar eigen goeddunken kon besteden. 
Inmiddels was in begin 1936 nabij het dorp Modjokerto in Oost Java een vondst ge
daan van een vrijwel volledige schedel van een mens-achtig wezen, tesamen met een 
Midden Pleistocene zoogdierfauna; de directeur van Mijnwezen was zo verstandig 
om Von Koenigswald te verzoeken dit materiaal te bestuderen, wat al zeer snel leid
de tot een aantal publikaties waarin deze vondst beschreven werd als Homo modjo
kerlensis. Deze zeer complete schedel moet afkomstig zijn van een zeer jong indivi
du, ongeveer 3 tot 4 jaar oud, en de systematische positie ervan is nog steeds omstre
den, al heeft, ook bij Von Koenigswald, de mening post gevat dat het een Australo
pithecine hominide zou kunnen zijn. Vondsten uit dezelfde lagen van fragmenten 
van kaakbeenderen met grote molaren leidden tot de naamgeving Pithecanthropus 
robustus, of Homo erectus robustus. 

Von Koenigswald's ontslag uit de Dienst van de Mijnbouw bleek achteraf be
schouwd voor hem, en voor het onderzoek naar de fossiele mens, meer een zegen 
dan een ongeluk. Na op uitnodiging van het Carnegie InstÎtute een reis gemaakt te 
hebben naar Nederland, de Verenigde Staten, Japan en China, kon hij zich nu ge
heel wijden aan een gericht onderzoek op Java. Zijn feilloos instinct van verzame
laar leidde hem ertoe zijn aandacht in het bijzonder te richten op de vindplaats San
giran. Met behulp van door hem opgeleide en getrainde inheemse assistenten, en 
door de gehele bevolking in te schakelen bij speur-acties, had hij al in 1937 het suc
ces een zeer compleet schedeldak te vinden van een Pithecanthropus erectus, in alle 
opzichten overeenkomend met de vondst van Dubois, maar aanzienlijk beter be
waard. In de volgende jaren werden, naast enorme collecties zoogdierfossielen, re
gelmatig vondsten gedaan van hominiden: een erectus schedel in 1938, schedel en 
kaak-fragmenten in 1939, tenslotte een uitzonderlijk zwaar gebouwde kaak met en
kele tanden, Meganthropus paleojavanicus genoemd, later toegeschreven aan het 
modjokertensis type. 

AI deze vondsten werden uitvoerig beschreven, en legden de grondslag voor een 
wereldwijde faam. In 1939 bezocht hij, met een deel van zijn vondsten, Peking, 
waar hij met de paieoantropoloog Weidenreich rechtstreekse vergelijkingen kon 
maken met de overblijfselen van Sinanthropus. Het kon vastgesteld worden dat Si
nanthropus zeer zeker nauw verwant was aan Pithecanthropus, zij het dat de sche
delinhoud wat groter was. Dit onderzoek is achteraf van bijzonder belang gebleken; 
in 1941 zijn tijdens hun evacuatie uit het dreigend oorlogsgeweld alle resten van Si
nanthropus op mysterieuze wijze spoorloos verdwenen. 

Von Koenigswald had uitzonderlijke gaven als verzamelaar, wat inhoudt dat hij 
zonder ophouden doelgericht was in het opsporen van iedere mogelijke plaats waar 
de objecten van zijn voorkeur ook maar gevonden zouden kunnen worden. AI in 
zijn Münchense tijd had hij kennis gemaakt met verzamelingen van zg. Draketan
den, die in Chinese apotheken als geneesmiddel worden verkocht. Dit bleken fossie
le zoogdiertanden te zijn, overwegend van herten en andere runderachtigen, paar
den en varkens, maar ook van fossiele primaten en zelfs van een enkele anthropoide. 
Waar hij ook kwam, hij zou altijd Chinese apotheken bezoeken, op Java, in de 
Philippijnen, Singapore, Bangkok, Hongkong en China zelf, tot in Amerika en 
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Nederland toe. Aangezien de vindplaatsen van deze kostbare medicijn, die als 
poeder ingenomen moet worden, door de leveranciers zorgvuldig geheim worden 
gehouden, zijn deze apotheken de enig beschikbare vindplaatsen. Al in 1935 ont
dekte hij in een apotheek in Hongkong een kies van een reusachtige primaat, 
waarschijnlijk nauw verwant aan de mensachtigen. Giganthopithecus, zoals de 
vondst in 1935 gepubliceerd werd, moet nog groter zijn geweest dan de levende 
gorilla, maar wordt tegenwoordig niet meer in de afstammingslijn van de Mens 
geplaatst. Hiernaast kwamen talrijke kiezen voor van een onmiskenbare Orang 
Utan, waardoor voor het eerst werd aangetoond dat deze vorm in het Pleistoceen 
op het vasteland van Azië wijd verbreid moet zijn geweest. 

Naast zijn activiteiten als paleontoloog kon Von Koenigswald in die jaren naar 
hartelust toegeven aan zijn tweede grote hartstocht, het verzamelen en bestuderen 
van ethnografica. Zijn betrekkelijk weinige publikaties op dit gebied doen geen 
recht aan de enorme kennis die hij zich op dit gebied door literatuur studie, museum 
bezoek en eigen collectie had weten te verwerven, een kennis die zich vooral richtte 
op de samenhang en verbreiding in Neolithicum en Bronstijd van de Indonesische, 
Melanesische en Polynesische volkeren. Enerzijds verrukt van de schoonheid van de 
traditionele kunstuitingen van die volkeren - zijn woonhuis was een museum waar 
menig stad- of staatsmuseum jaloers op zou zijn - kon hij anderzijds, steunend op 
een ijzeren geheugen, verbindingen leggen tussen overeenkomstige motieven rei
kend van bronstijd China tot Paaseiland. 

Zo is het niet zozeer dat Von Koenigswald succesvoller was in het vinden van fos
siele hominiden dan zijn voorgangers of tijdgenoten-collega's; zijn grote verdienste 
ligt in de evaluatie en voortdurende herwaardering van het materiaal. Hij bezat een 
diepgaande kennis van de functionele morfologie van gebit en skelet, en een scherp 
oog voor de geringste details. Meer in het bijzonder heeft hij de aandacht gevestigd 
op de ontwikkeling van de "spina mentalis" , een klein uitsteeksel aan de binnen
kant van de onderkaaksboog, waaraan het vermogen tot gearticuleerde spraak in 
fossiel materiaal kan worden afgelezen. Een eerste aanzet tot dit anatomische feno
meen kan gevonden worden in sommige Australopithecinae en in Pithecanthropus, 
maar is pas echt goed zichtbaar in het Neanderthaloide stadium en in Homo sapiens. 
Karakteristiek is verder zijn verzameling van sub-recente geïsoleerde kronen van 
kiezen uit verspoelde begraafplaatsen, daterend uit de Middeleeuwen of vroeger, en 
plaatselijk geconcentreerd langs de hellingen rond Sangiran. 

Op deze collectie is de tandarts Korenhof in 1960 gepromoveerd, waarbij kon 
worden aangetoond dat deze "endocasten" kenmerken vertonen die bij de moderne 
mens zijn verdwenen, maar die karakteristiek zijn voor sommige anthropoide apen 
en vroege hominoïden. 

Uit vondsten, die vooral na de Tweede Wereldoorlog in snel tempo in vrijwel de 
gehele Oude Wereld zijn gedaan, blijkt dat Australopithecine en Hominine vormen 
als afzonderlijke ontwikkelingslijnen naast elkaar voorkwamen, tesamen met an
thropoide apen. Oost Afrika en Zuid-Oost Azië hebben wel de meeste fossielen op
geleverd, maar er zijn ook verscheidene vondsten uit Europa die aan deze groepen 
worden toegeschreven. In de tak van de Australopithecinen is het voorste deel van 
het gebit op merkwaardige wijze relatief gereduceerd, terwijl het hersenvolume in 
de loop der tijd geen opvallende toename lijkt te vertonen. Volgens Von Koenigs
wald is het twijfelachtig of in deze groep gebruiksvoorwerpen bewust gemaakt wer-
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den. en het is om die reden ook twijfelachtig dat in die groep de voorouders van de 
huidige Homo sapiens te vinden zouden zijn. 

Zowel in de Australopithecine groep als in de Hominine tak is een tendens aanwe
zig naar kleiner vormen, gemeten naar kaak fragmenten, kiezen en lange beenderen, 
maar in de Hominine tak nemen we in de loop der tijd wel een gestadige toeneming 
van het hersenvolume waar. 

In de geweldige veelheid van losse, fragmentarische en vaak poly-interpretabele 
vormen heeft Von Koenigswald altijd zeer goed het overzicht en de grote lijn weten 
te bewaren. Hij heeft aan zijn eigen vondsten nooit een overdreven waarde toege
kend, en deze altijd geëvalueerd en gerelateerd aan de andere. Van begin af aan 
heeft hij onderscheid gemaakt tussen de hominine lijn (Pithecanthropus = Homo) 
en de Australopithecine lijn (modjokertensis, palaeojavanicus, robustus typen). 
Ook heeft hij, wanneer nieuwe vondsten dat nodig maakten, zijn mening van tijd 
tot tijd bijgesteld. 

Von Koenigswald huldigde de opvatting, dat noch Oost-Afrika, noch Zuid-Oost 
Azië het ontwikkelings-centrum van de Mens geweest kan zijn, maar zocht naar een 
daartussen gelegen gebied, dat naar hij dacht vermoedelijk in de Siwaliks, een voor
gebergte van de Himalaya in Noord-India. gelegen kon zijn. In verband daarmede 
ondernam hij in later jaren met studenten enkele expedities naar dat gebied, waar
bij wel interessante vondsten van fossiele laat-Tertiaire zoogdieren werden gedaan, 

. maar duidelijke aanwijzingen voor Hominiden achterwege bleven. 
De periode 1937-1942 was aldus het hoogtij van Von Koenigswald's wetenschap

pelijke loopbaan. Daar kwam abrupt een einde aan door het uitbreken van de 
oorlog met Japan. Von Koenigswald had de Nederlandse nationaliteit verkregen, 
diende loyaal als landstormsoldaat, en kwam in krijgsgevangenschap. 

Na de oorlog kwam hij, mede door zijn goede relaties met Weidenreieh, en met 
steun van de Rockefeller en Wenner-Gren Stichtingen, in Amerika, waar hij van 
1946 tot 1948 in het American Museum of Natural History Aziatisch materiaal kon 
vergelijken met vondsten uit Afrika. 

In 1948 accepteerde hij de benoeming tot hoogleraar Stratigrafie en Paleontologie 
aan de Universiteit van Utrecht, waar voor het eerst deze leerstoel was ingesteld. 
Hier startte hij onderzoekingen naar fossiele tertiaire zoogdieren in Spanje, een 
uiterst vruchtbaar gebleken onderzoeksterrein, waaruit verscheidene goede proef
schriften zijn voortgekomen, en waarbij de gehele zoogdierstratigrafie van het Jong 
Tertiair volledig geordend en vernieuwd werd. Deze onderzoekingen duren nog 
steeds voort, en hebben er toe bijgedragen dat de Utrechtse school een wereldfaam 
heeft gekregen. 

Hoewel deze activiteiten ter wille van de studenten meer gericht waren op fossiele 
zoogdieren in het algemeen, bleef hij ook in zijn Utrechtse periode nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van het denken over onze voorouders. In dit verband maakte 
hij verschillende reizen naar Oost-Afrika en het Verre Oosten, en naar de Verenigde 
Staten. Als merkwaardigheid kunnen wij opmerken, dat hij geruime tijd na de oor
log, zeer tot zijn spijt, persona non grata was in het jonge, republikeinse Indonesië. 
Met name onder het bewind van Soekarno werden de vondsten van Pithecanthropus 
door opeenvolgende Ministers van Cultuur etc. opgeëist als cultureel erfgoed van 
Indonesië; Von Koenigswald ging er echter van uit dat hij deze vondsten gedaan had 
als privé persoon, als research Associate van Carnegie, en weigerde pertinent om ze 
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af te staan. Ook al omdat de toenmalige museale omstandigheden in Indonesië op 
zijn zachtst gezegd weinig vertrouwen opwekten dat het materiaal goed en duur
zaam zou worden opgeslagen en ter beschikking zou zijn aan buitenlandse 
geleerden. 

Wel zijn de Ngandong schedels (Homo soloensis) die rechtens eigendom waren 
van de Dienst van de Mijnbouw, maar door toedoen van Von Koenigswald en zijn 
vrienden de oorlog en bezetting hadden overleefd, geretourneerd. Zo konden eerst 
in 1976 Von Koenigswald en zijn vrouw nog een laatste bezoek aan Indonesië bren
gen, waar hem een eredoctoraat van de Universiteit van Indonesië werd verleend. 

Naast al deze activiteiten kreeg Von Koenigswald steeds meer belangstelling voor 
de zg. "tectieten", merkwaardige glas-meteorieten die over een enorm gebied, van 
de Balkan tot Australië, in Pleistocene lagen voorkomen, en die in Indonesië allang 
bekend waren als "Billitonieten" . Deze vrij kleine, obsidiaan-achtige objecten ver
tonen een merkwaardige sculptuur, karakteristiek voor het vondstgebied. Von Koe
nigswald ontwikkelde zich tot vooraanstaand specialist op dit terrein, en had zeer 
oorspronkelijke gedachten betreffende afkomst en ontstaan van de vormen en et
sing. Aangezien dit zich afspeelde in een tijd dat ruimtevaart, en in het bijzonder de 
Maanreis, in het middelpunt van de belangstelling stonden, werd hij regelmatig hier
voor door NASA geconsulteerd. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een twaalftal 
"Tectite Studies", verschenen in de Proceedings van de Akademie. 

In de twintig jaren dat Von Koenigswald hoogleraar is geweest in Utrecht heeft 
hij een onderwijs en onderzoeks groep gesticht die in de opbouwen activiteiten van 
de huidige Vakgroep nog steeds de oorspronkelijke opzet verraadt. Naast de door 
hem van de grond af opgebouwde studies en onderzoeksrichting van de Zoogdierpa
leontologie, stimuleerde hij de uitbouw van de traditionele Utrechtse specialisatie 
van de Micropaleontologie. 

Enthousiasme van studenten en medewerkers voor deze vakgebieden was zijn be
langrijkste norm voor het geven van steun, en dan hoefde het onderwerp of de ge
bruikte methodiek niet identiek te zijn aan die van hem zelf. De breedte van het on
derzoeksveld onder zijn leiding blijkt uit het skala van onderwerpen van de ongeveer 
twintig dissertaties waarbij hij als promotor optrad. Het aantal kan voor die jaren 
als een respectabelonderzoeksrendement worden beschouwd. Uiteraard bleek bij 
zijn colleges zijn persoonlijke voorkeur, en had de behandeling van de Historische 
Geologie nog de kleur van zijn eigen leermeester Kayser. Het verhaal werd verleven
digd doordat al bij de behandeling van het Paleozoicum een voorproefje werd gege
ven van de bouwen samenstelling van gewervelde dieren en zoogdieren. Het liefst 
stelde hij, voor de werkelijk geinterresseerden, in persoonlijke gesprekken zijn gehe
le ervaringsgebied ter beschikking. 

De combinatie van erkend autoriteit op het gebied van paleoantropologie, en per
soonlijke charme, hadden hem een enorm netwerk van goede vrienden op het vakge
bied en aangrenzende disciplines bezorgd. Ook daarvan hebben studenten en mede
werkers kunnen profiteren. 

Na zijn emeritaat in 1968 keerde Von Koenigswald naar zijn geboorteland terug, 
enigszins teleurgesteld dat men in Nederland onvoldoende ruimte en geldmiddelen 
ter beschikking kon of wilde stellen voor zijn ambities met betrekking tot verder on
derzoek en optimaal gebruik van zijn collecties. Met steun van zijn vriend De Terra, 
toentertijd directeur van de Werner Reimers Stichting, kon het Naturmuseum 
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Senckenberg in Frankfurt am Main die middelen wel, en op royale wijze, verlenen. 
Zijn collecties werden de basis van een paleo-antropologische afdeling, waarover 
hij het beheer behield, en waar hij ongestoord al zijn aandacht aan verder weten
schappelijk onderzoek kon besteden. Tot kort voor zijn dood, na een kortstondig 
ziekbed, in zijn woonplaats Bad Homburg in de Taunus, bleef hij wetenschappelijk 
actief; zijn laatste bijdrage dateert van 1982. 

Van zijn hand verschenen ook enkele zeer leesbare, voor de leek geschreven boe
ken over het ontstaan van de Mens, o.m. Die Geschichte des Menschen (1960, 2e 
druk 1968), ook in het Engels en Nederlands vertaald. 

Von Koenigswald was lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie sinds 1950. 
Hij was verder Erelid van de New York Academy of Sciences (1959), en van de 
National Academy of the USA (1972). 

Hij was drager van de Gouden Medaille van de Asiatic Society of Bengal, Calcut
ta (1954), de Darwin Plakette der Deutsche Akademie der Naturforscher "Leupol
dina" , Halle (1959), de Thomas Huxley Medaille van de Anthropological Society 
of Great Britain and Ireland (1964). In 1966 verwierf hij de Werner Reimers Stich
tings prij s. 
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