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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  



160 entomologische berichten
 74 (4) 2014

zijn verspreiding. Minder opvallende  
galmakers, vaak galmijten, komen min-
der uitgebreid aan de orde. Vreemd is dat 
aan het eind van de gids nog eens een 
lijst van gallen die in de hoofdtekst niet 
voorkomen is opgenomen (p. 226-227), dit 
is nogal verwarrend, maar mogelijk een  
poging van de auteur om toch een meer 

uitgebreide lijst van veel voorkomende 
Franse gallen te presenteren. Een volledig 
overzicht valt uiteraard buiten het kader 
van een veldgids.

De inleiding van deze veldgids be-
staat uit een beknopte gebruiksaanwij-
zing en een korte inleiding waarin het 
proces van galvorming, de wisselwerking 
tussen waardplant en galvormer, het 
gebruik van gallen door de mens en de 
betekenis voor de biologische bestrijding 
aan de orde komen. Ook bevat de gids 
een sleutel naar de larvale kenmerken 
van de galvormers. Zonder meer ori-
gineel zijn de blokjes onder de titel ‘le 
saviez-vous?’ (‘wist u dat’) waarin allerlei 
wetenswaardigheden over de betreffende 
gal staan vermeld.

Hoewel de veldgids voor Frankrijk 
(Europa is een beetje teveel van het goe-
de, maar het mediterrane gebied kan  
ermee door) best de moeite van aan-
schaffen waard is, zijn er te veel za-
ken die in de categorie ‘jammer, maar 
helaas’ vallen. Jammer is dat, anders 
dan in ‘Galles de France’, galvormende 
schimmels niet zijn opgenomen. Ook is 
jammer dat literatuurverwijzingen in 
de inleiding soms ontbreken in de lite-
ratuurlijst, dus die moet je via internet 
op eigen kracht maar weten te vinden. 
Evenals in ‘Galles de France’ is de we-
tenschappelijke naamgeving van de 
galvormers soms verouderd of onjuist: 
als er synoniemen worden gegeven zijn 
dat vaak juist de geldige namen. Dit 
terwijl Dauphin coauteur was van een 
standaardwerk van Skuhravá et al. (2005) 
waar de nomenclatuur wel correct is. 

Ook de literatuurlijst is niet up-to-date. 
Van Docters van Leeuwens ‘Gallenboek’ 
wordt alleen de derde druk uit 1982 ge-
noemd zodat J. Lambinon (2013) het in 
zijn Belgische bespreking zelfs nodig 
vond te vermelden dat er ook nog een 4e 
druk in 2009 was uitgekomen… Ter illus-
tratie een kleinigheid: de berkenzaadgal-
mug (Semudobia tarda) wordt vermeld in 
Dauphin & Aniotsbéhère (1997), maar de 
foto van de gal in de veldgids wordt fou-
tief toegeschreven aan Semudobia betulae. 
Had Dauphin toch maar de 4e druk van 
Docters van Leeuwen (2009) ingekeken!
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In natuurbeheer worden steeds vaker 
grote grazers ingezet met als doel om 
plantensoortenrijke, open landschappen 
te behouden. Hierin worden de belangen 
van insecten en andere geleepotigen dik-
wijls over het hoofd gezien, ondanks het 
feit dat dit de meest soortenrijke groep 
meercellige organismen op aarde is. 

Ook op kwelders worden vaak grote 
grazers ingezet om te voorkomen dat 
de vegetatie verandert in een monotone 
dominantie van het hoge, taaie gras zee-
kweek (Elytrigia atherica). Kwelders zijn de 
buitendijkse graslanden die regelmatig 
tijdens hoge vloeden door zeewater over-
stromen. De planten en ongewervelden 
die hier leven zijn doorgaans goed aan- 

gepast aan deze extreme omstandig-
heden en de meeste soorten komen 
dan ook alleen op kwelders voor. Er zijn 
zelfs soorten die alleen voorkomen op 
de kwelders van Noordwest-Europa, en 
daarom heeft Nederland een grote ver-
antwoordelijkheid voor het behoud van 
deze soorten. 

De Nederlandse kwelders worden 
al zo’n 2600 jaar door mensen gebruikt, 
vooral in de vorm van beweiding met 
vee. Nadat in de tweede helft van de 
vorige eeuw de beweiding van kwelders 
op veel plaatsen niet meer rendabel was, 
werd er op veel plaatsen mee gestopt. 
Op de kwelders van Noord-Duitsland 
werd dit juist gedaan om redenen van 
natuurbeheer. Hierdoor werd gaandeweg 
duidelijk dat het stoppen van beweiding 
tot gevolg zou hebben dat grote delen 
van de kwelders overwoekerd zouden 
raken door zeekweek, en dat daardoor 
veel plantensoorten en de daaraan ge-
bonden insecten zouden verdwijnen. 
Om dit te voorkomen is beweiding met 

lage dichtheden met succes ingezet om 
de overwoekering tegen te gaan en plan-
tensoortenrijkdom te herstellen. Het is 
echter niet duidelijk hoe beweiding het 
beste ingezet kan worden, met vooral 
ook de in acht name van de belangen 
van ongewervelden en vogels, twee 
groepen die tot nu toe beperkt aandacht 
hebben gekregen bij beweidingsonder-
zoek.

Om deze reden is aan de Friese vas-
telandskust, in het door de Friese land-
schapsorganisatie It Fryske Gea beheerde 
terrein Noord Friesland Buitendijks, een 
grootschalige beweidingsproef opgezet 
met vijf behandelingen: paardenbewei-
ding en runderbeweiding, elk in twee 
dichtheden: één dier per hectare en een 
half dier per hectare, en rotatiebeheer 
met jaarlijkse rotatie van één rund per 
hectare en geen beweiding. De effecten 
van deze beweiding zijn in eerdere proef-
schriften onderzocht voor planten en 
vogels, terwijl in mijn proefschrift verslag 
wordt gedaan aan geleedpotigen. 


