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Het Zoölogisch Museum Amsterdam 
(ZMA) is in 2011 opgeheven. De collectie 
is inmiddels verhuisd naar het Naturalis 
Biodiversity Center in Leiden. Gedurende 
de ongeveer 175 jaren van het bestaan, 
kwam het ZMA in het bezit van zo’n der-
tien miljoen items. Opgezette dieren, die-
ren ondergebracht in potten met sterk 
water of – zoals ook het geval is met in-
secten en schelpen – geplaatst in laden 
vol dozen. Verder omvat de collectie 
voorwerpen zoals een vlinderscherm, 
een schelpenvitrine, het kompas van  
Max Weber, wespen- en bijennesten,  
foto’s, tekeningen, brieven, archiefma- 
teriaal, enzovoort. De geschiedenis van 
het ZMA, en ook van de verzamel- en  
onderzoeksgebieden, wordt beschreven 
in een rijk geïllustreerd boek dat de 
kunsthistorica Ella Reitsma onder de  
titel ‘Duizend en meer verhalen op sterk 
water’ schreef. 

Toen in 1838 het Genootschap ‘Na-
tura Artis Magistra’ (de natuur als leer-
meesteres van kunst en wetenschap) 
werd opgericht, is ook de basis voor het 
museum gelegd. In de loop der jaren was 
het museum ondergebracht in diverse 
gebouwen in en rond Artis. Het museum 
heeft altijd een sterke band gehad met 
Artis, maar ook met de gemeente Am-
sterdam en de universiteit van Amster-
dam. Reitsma schrijft over de complexe 
relatie met betrekking tot onder meer 
het gebruik van de gebouwen, de finan-
ciële ondersteuning, benoemingen en 
andere personeelszaken. Maar ook de 
taakverdeling en de taakafstemming van 
het ZMA met Artis komt uitgebreid aan 
de orde. 

De geschiedenis van het ZMA is ech-
ter veel meer dan het verhaal over een 
museum met een collectie. Want hoe zijn 
alle voorwerpen er gekomen en wat is er 
mee gedaan? Reitsma schrijft over ont-
dekkingsreizigers en natuurvorsers die 
materiaal verzamelden en er op allerlei 
manieren voor zorgden dat de items in 
het museum terecht kwamen. Een be-
langrijke opbrengst leverde bijvoorbeeld 
de Siboga-expeditie die van maart 1899 
tot februari 1900 werd uitgevoerd in het 
toenmalige Nederlands-Indië onder lei-
ding van de directeur Max Weber. Uitge-
breid schrijft zij over de medewerkers die 
aan het museum verbonden waren, over 
hun werkomstandigheden en hun harts-
tocht voor het werk. 

Het ZMA kreeg pas in 1883 een zelf-
standige positie en een directeur. Dat 
was Max Weber (1852-1937). Hij wilde een 
museum creëren dat zowel een weten-
schappelijke als een maatschappelijke 
functie zou hebben. Dat museum moest 
ook toegankelijk zijn voor het publiek. 
Eigenlijk is dat pas veel later gerealiseerd 
met de oprichting van Naturalis in Lei-
den. Reitsma veronderstelt dat Weber 
zich daar ‘ongetwijfeld op had verheugd, 
praktisch ingesteld als hij was’. Weber 
krijgt in het boek veel aandacht. Hij 
wordt the founding father genoemd van 
zowel het zoölogisch museum als het 
zoölogisch onderwijs in Amsterdam. 
Reitsma schrijft dat tijdens de voorbe-
reiding van de verhuizing naar Leiden, 
diverse voorwerpen en archiefmateriaal 
werden gevonden, onder andere brieven 
van Weber. Weber correspondeerde veel 
met zijn vriend Koenraad Kerbert (1849-
1927), de directeur van Artis. Veelvuldig 
wordt uit die brieven geciteerd. Weber  
en zijn vrouw, de algologe Anna Weber-
Van Bosse (1852-1942), reisden over de 
hele wereld en verzamelden buitenge-
woon veel materiaal dat uiteindelijk in 
diverse musea terecht kwam. Ook tijdens 
de reizen schreef Weber veel brieven. Zo 
meldde hij vanaf Nova Zembla dat  
hij twee Bombus, verschillende Dipte-
ren en Hymenoptera verzamelde en in 
1881 dat hij parasieten verzamelde uit 
stinkende lijken van ‘walvischen’. De 
uitvoerige citaten uit de correspondentie 
van Weber zijn ook nu nog boeiend om 
te lezen. 

Het boek van Reitsma is geen ge-
schiedschrijving van directeuren. Maar 
met ere noemt zij de directeur Lieven 
Ferdinand de Beaufort (1879-1968), die tij-
dens de Tweede Wereldoorlog op slimme 

wijze de collectie redelijk ongeschonden 
kon houden en er ook voor zorgde dat 
geen enkel personeelslid werd afgevoerd 
naar Duitsland. 

De eerste drie hoofdstukken omvat-
ten de geschiedenis van het ZMA. In 
het eerste staan de expedities en vooral 
de rol van Weber centraal. Het tweede 
draagt de titel ‘Eeuwig ruimtegebrek’ en 
het derde ‘20e eeuw, einde van een tijd-
perk’. Uitgebreid beschrijft zij de strijd 
die geleverd moest worden over de de-
finitieve vestigingsplaats van het Biodi-
versiteitscentrum, dat uiteindelijk in het 
voordeel van Leiden werd beslecht. 

Het ‘materiaal’ van het Zoologisch 
Museum staat centraal in de hoofdstuk-
ken 4 tot en met 6, over respectievelijk 
evertebraten, insecten en vertebraten.  
In elk van de hoofdstukken wordt de  
geschiedenis van het wetenschapsge- 
bied binnen het kader van het ZMA en 
ook de rol van medewerkers beschreven. 
Uit de inleiding blijkt dat de positie van 
de entomologie binnen het museum niet 
onomstreden was. Wie was eigenaar van 
de collectie, waar werd die opgeslagen, 
hoe waren de omstandigheden voor de 
collectie en de medewerkers, enzovoort. 

Ook wordt aandacht gegeven aan  
diverse personen die een grote bijdrage 
aan de entomologie hebben geleverd.  
Een van hen was Johannes Cornelis  
Hendrik de Meijere (1866-1947), de eerste 
conservator voor de insecten. Hij kreeg 
deze taak in 1896. De Meijere had begrip 
voor het spanningsveld dat bestaat tus-
sen het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek en de museale taak. Hij had 
een passie voor vliegen en muggen. In 
zijn tijd was die passie ‘not done’ en hij 
moest promoveren op een onderwerp 
gewijd aan haren van zoogdieren. Na 
zijn promotie keerde hij terug naar zijn 
vliegen en muggen. Hij moest werken in 
een kleine ruimte, maar er waren bij hem 
verwachtingen gewekt dat de situatie zou 
verbeteren. Hij moest echter jarenlang 
‘creatief improviseren’ met de toege- 
meten ruimte, terwijl de collecties enorm 
groeiden. 

Ook de bibliotheek van de Neder-
landse Entomologische Vereniging (NEV) 
kreeg onderdak in het ZMA. Al voor de 
Tweede Wereldoorlog werd de afdeling 
Entomologie af en toe opengesteld voor 
liefhebbers om hun eigen verzameling 
te vergelijken met de museale, de biblio-
theek van de NEV te raadplegen of een 
conservator om advies te vragen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog kreeg de afde-
ling Entomologie een onderkomen in een 
ruimer gebouw, een oud schoolgebouw 
aan de Zeeburgerdijk nr. 21, een gebouw 
dat al snel weer te klein werd. Nieuwe 
collecties bleven toestromen, want veel 
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verzamelaars stelden hun collectie ter 
beschikking. In 1950 bestond de collec-
tie al uit één miljoen exemplaren. Voor 
een insectencollectie was het gebouw 
aan de Zeeburgerdijk allesbehalve ide-
aal. Er moest met een anderhalve meter 
hoge kolom kachels in collectieruimtes 
worden gestookt om schimmelinfecties 
tegen te gaan. In 1973 kreeg de afdeling 
Entomologie een onderkomen in de  
Plantage Middenlaan 64. Dat was een 
gebouw waar, zoals Reitsma vertelt, de 
naftalinegeuren je tegemoet komen. Naf-
taline werd gebruikt tegen insectenvraat. 
Sinds de verhuizing in 2011 naar Natura-
lis is de kankerverwekkende naftaline  
taboe en wordt een andere methode te-
gen insectenvraat toegepast. 

Een belangrijk aspect in het onder-
zoek was en blijft de taxonomie. In het 
nawoord in het boek schrijft de laatste di-
recteur van het ZMA, Sandrine Ulenberg: 
‘Naar taxonomische kennis zal altijd 
vraag blijven. Een bladluissoort die een 
virusinfectie op een consumptiegewas 
overbrengt, moet herkend worden en niet 
voor een andere soort worden aangezien. 
Een verkeerde determinatie kan miljoe-
nen schade betekenen. De juiste naam is 
in zo’n geval veel waard’. Reitsma heeft 
in haar boek op basis van een indeling 
van Vlinders, Vliegen en muggen, Kevers 
en Varia vijf ‘portretten’ opgenomen van 
entomologen die net als De Meijere een 
passie hadden binnen de entomologie. In 
de ‘portretten’ van deze vijf entomologen 
komt men het belang van de taxonomie 
ook tegen. 

Het eerste ‘portret’ is van J.M.A. van 
Groenendael (1896-1979). Hij was een ge-
weldige verzamelaar van vlinders en liet 
(aan het ZMA) ontelbaar veel (500.000 tot 
mogelijk meer dan één miljoen) vlinders 
na; een van de grootste verzamelingen 
ter wereld. Jan van Groenendael en zijn 
vrouw A.H. Krijger vertrokken in 1931 
naar Indonesië, begonnen een huisart-
senpraktijk en gingen ook vlinders verza-
melen. Beiden kwamen in de Tweede We-
reldoorlog in kampen terecht en verloren 
al hun bezittingen. Wonder boven wonder 
werd de vlinderverzameling gespaard. 
Na de onafhankelijkheidsoorlog in 1948 
werd het echtpaar Groenendael gevraagd 
om op diverse eilanden als gezondheids-
inspecteurs te gaan werken. Dat was een 
kolfje naar hun hand. Dit reizen bood een 
extra kans om vlinders te verzamelen. 
Diverse moeilijk te bereiken gebieden 
werden door hen bezocht. Het reizen was 
beslist niet eenvoudig. Van Groenendael 
schreef daarover in zijn dagboeken die 
gelukkig zijn bewaard. Reitsma citeert: 
‘Regelmatig moest Van Groenendael zijn 
paard over wankele bruggen of glibberige 
keien slepen, omdat het dier weigerde’. 

Na vier jaar keerde het echtpaar terug in 
Nederland. De vlindercollectie ging toen 
naar het ZMA waar Van Groenendael nog 
vele jaren aan dat materiaal werkte. ‘Zijn 
aanpak was wel niet wetenschappelijk 
verantwoord maar hij zorgde er wel voor 
dat het ZMA een geweldige collectie 
kreeg’, schrijft Reitsma. 

Het tweede ‘portret’ betreft de hui-
dige collectiebeheerder Rob de Vos. Hij 
bestudeerde in Papua de tropische vlin-
ders in hun natuurlijke leefomgeving en 
ontdekte hiaten in de Indo-Australische 
groepen. De hiaten in de vlindercollectie 
van Van Groenendael zijn door de Vos 
opgevuld.

Het derde ‘portret’ is voor de man 
met een passie voor langpootmuggen, 
Herman de Jong waaraan hij al dertig 
jaar werkt tot op de dag van vandaag. 
Hij begon met de historische biografie 
van Westmediterrane langpootmuggen 
en kreeg in de loop der jaren een steeds 
beter beeld van het verspreidingsgebied 
van deze soorten.

Hans Duffels is het onderwerp van 
het vierde ‘portret’. Hij was 27 jaar hoofd 
van de entomologie. Hij wordt in het 
boek conservator en wetenschapper ge-
noemd. Als jongetje was hij al geïnteres-
seerd in waterbeesten. Van C.A.W. Jeekel, 
zijn voorganger, die een duizend- en mil-
joenpotenspecialist was, kreeg Duffels 
de opdracht met behulp van opgeprikt 
materiaal de biogeografische verschei-
denheid van zangcicaden uit te zoeken. 
‘Mannetjes maken zoveel mogelijk her-
rie’ staat er bij het ‘portret’ van Duffels. 
Hij is nu met pensioen maar werkt nog 
steeds aan zijn onderzoek, zijn passie. 

Het laatste entomologische ‘portret’ 
is van de Duitse hersenspecialist, zenuw-
arts, hypnotherapeut en experimenteel 
onderzoeker Oskar Vogt (1870-1959). Hij 
was tevens een hartstochtelijke verza- 
melaar van hommels. Hij verrichtte  
vergelijkend onderzoek aan hersenen  
en betrok in de vergelijkende anatomie 
de uiterlijke variatie van hommels.  
G. Kruseman, hoofd van de afdeling Ento-
mologie in Amsterdam interesseerde zich 
voor deze hommels en ontfermde zich na 
diens dood over de omvangrijke collectie 
van Vogt. 

Op pagina 112 staat een foto van het 
ZMA met boven de deur een gevelsteen 
met de tekst ‘Ontleedkundig Labora-
torium’. Sandrine Ulenberg, de laatste 
directeur, is bijna onzichtbaar in de 
deuropening te zien. Symbolisch: sluit 
zij de deur? In een nawoord van het boek 
schrijft zij dat de collecties van het ZMA 
zijn afgestoft, hun nieuwe plek hebben 
gevonden in Naturalis waar veel mede-
werkers van het ZMA, die in het boek zijn 
genoemd, zijn opgebloeid. 

Aan het eind van het boek worden 
lijsten gepresenteerd met namen van 
hoogleraren, directeuren en hoofden,  
publicaties, tentoonstellingen, de bijdra-
gen aan het onderwijs en een biografie. 
De namen van die invloedrijke entomo-
logen (en andere zoölogen) kom je daarin 
tegen.

Het boek van Reitsma is zeer vlot en 
onderhoudend geschreven en kan fun-
geren als leesboek, als naslagwerk, maar 
ook als ‘plaatsjesboek’. Wat het laatste 
betreft mag niet ongenoemd blijven dat 
de zeer vele illustraties afkomstig zijn 
van de fotografe Ella Snoep. Zij leverde 
fotografische juweeltjes aan. Beesten in 
potten of liggend op de tafel, brieven en 
laden vol insecten, koppen van neus-
hoornvogels, zweefvliegen of een sabel-
sprinkhaan op een speld. Te veel om op 
te noemen. Een reden om het boek bij de 
hand te houden en steeds weer door te 
bladeren. Voor mij is Duizend en meer 
verhalen op sterk water een juweel in 
mijn boekenkast, een aanrader! Op deze 
wijze leeft het ZMA voort.

Rinny E. Kooi 
Instituut Biologie Leiden
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Nadat in 1997 door P. Dauphin, samen 
met J.-C. Aniotsbéhère de tweede uitgave 
van ‘Galles de France’ was uitgebracht, 
een gallenboek dat vooral voor de seri- 
euze liefhebber is bedoeld, is nu een po-
pulairwetenschappelijke veldgids voor de 
gallen van Frankrijk uitgebracht. De gal-
len worden als gebruikelijk per waard-
plant behandeld. De waardplanten zijn 
echter, minder gebruikelijk, eerst via tab-
bladen onderverdeeld in de categorieën: 
(1) varens, (2) grassen en overige gras- 
achtige monocotylen, (3) kruiden, en (4) 
houtige gewassen. Binnen deze catego-
rieën staan de waardplanten in alfabeti-
sche volgorde volgens hun Franse naam. 
Hierdoor moeten deze voor niet-Fransen 
via de index van waardplanten achterin 
de gids worden opgezocht. Zijn de waard-
planten eenmaal gevonden, dan komt 
men via duidelijke foto’s al snel bij de 
galmaker. Per twee bladzijden wordt 
doorgaans één galmaker uitvoerig be-
handeld. Niet alleen worden de gallen  
afgebeeld, maar ook details met daarin 
de galvormer. Voorts worden de gallen 
beschreven en gegevens gepresenteerd 
over de biologie van de galmaker en  


