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Carrière

Van 1950 tot 1985 was Theo aangesteld bij wat toen Philips-
Roxane was, het latere Philips-Duphar, Solvay-Duphar en nog 
later Solvay, in ’s-Graveland. Hij bouwde daar grote kennis en 
ervaring op over de ontwikkeling en het kweken van schadelijke 
insecten en mijten. Voor het strakke routinematige screenings-
schema van insecticiden was de kweek een cruciale zaak. Theo 
had die voortreffelijk georganiseerd. Naast het onderhouden 
van de kweek deed hij onderzoek naar werkingsmechanismen 
en effecten op organismen waarvoor de bestrijdingsmiddelen 
niet bedoeld zijn, zoals bijen, watervlooien en vissen. Voor 
dat onderzoek naar werkingsmechanismen deed hij veel his-
tologisch werk. Theo schreef in de jaren 1970 artikelen over 
de effecten van enkele insecticiden op de synthese van het 
chitinepantser van insecten. In 1986 komt hij met een artikel 
waarvan hij coauteur is in Pesticide Science uit 1973 (Mulder & 
Gijswijt 1973) op nummer één van de lijst van meest geciteerde 
artikelen ter wereld. Het werd in de week van 26 mei 1986 ‘This 
Week’s Citation Classic’. In Current Contents van die dag stond 
‘…The SCI® indicates that this paper has been cited in over  
145 publications, making it the most-cited paper ever published 
in this journal…’. Deze publicatie was een van de eerste mel- 
dingen van twee nieuwe verbindingen die als bestrijdingsmiddel 
in ontwikkeling werden genomen. 

Chalcidoidea

Vanaf z’n vroege jeugd geïnteresseerd in de natuur, begon  
hij als jong lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur- 
studie met het determineren van planten. Gaandeweg raakte  
hij nieuwsgierig naar het samenspel van planten en insecten. 
Via Dirk Piet kwam hij voor advies bij de heer J.G. Betrem te-
recht. Betrem raadde hem aan aan Chalcidoidea te gaan wer-
ken. Het werd een levenslange passie. In 1950 waren de brons-
wespen in de collecties van Amsterdam en Leiden beperkt tot 
een paar honderd exemplaren behorende tot nog geen honderd 
soorten. Nu, 65 jaar later, zijn dat er circa 100.000 behorende tot 

zo’n 1700 soorten, de meeste door Theo verzameld, allemaal 
door hem geprepareerd en gedetermineerd. Ze vormen, nu in 
Naturalis, geschonken door Theo, één van de grootste Palae- 
arctische collecties bronswespen in de wereld. Het materiaal dat 
hij verzamelde kweekte hij zo nodig uit. In Nederland verzamelde 
hij intensief, zo ook tijdens iedere zomer in het buitenland. 
Van de Canarische Eilanden tot in Spanje, Frankrijk, Grieken-
land, Hongarije, waar hij samen met z’n vrouw Jeanne en z’n 
kinderen naar toe reisde.

Met de publicatie van de ‘Naamlijst van de Nederlandse 
bronswespen’ in 2003, aangevuld in 2006 en 2011 (figuur 2), 
ontsloot Theo de Chalcidoidea van de Nederlandse fauna. In 
totaal werden daarmee 1133 Chalcidoidea-soorten voor Neder-
land bekend, waarvan 652 nieuw voor ons land. Een magistraal 
werk, het haalde de Nederlandse pers. Hij bagatelliseerde het 
belang van die publicaties, hij was daar te bescheiden over. 
Terecht trots was hij op de revisie van 155 Europese Torymus-
soorten. Hij schreef het artikel, aangemoedigd en geholpen door 
Kees van Achterberg, aan de hand van aantekeningen die de 
Chalcidoidea-specialist Marcus de Vere Graham na z’n dood had 
achtergelaten. Hij had Graham beloofd de revisie te publiceren 
en dat deed hij.

Theo werkte jarenlang hecht samen met de grootste 
Chalcidoidea-specialisten in de wereld, waaronder Dick Askew, 
Christer Hansson, Zdenĕk Bouc̆ek en de al genoemde Marcus de 
Vere Graham. Met de twee laatsten ontstond tussen de families 
een hechte vriendschap. Askew, Hansson, Bouc̆ek, Graham; ze 
profiteerden van Theo’s kennis en van zijn verzamelde mate-
riaal dat de basis vormde voor de beschrijving van vele nieuwe 
soorten. Theo zorgde er ook voor dat Bouc̆ek en Graham, die 
zich naar elkaar opstelden alsof ze elkaars vijanden waren, 
met elkaar gingen samenwerken. Theo was de trait-d’union 
tussen die beide mannen, hij was wars van concurrentie, hij 
haatte ego-gedrag. Ook daarvan hebben Bouc̆ek en Graham 
geprofiteerd.

Voor talloze andere onderzoekers determineerde Theo de 
bronswespen, zodat zij namen hadden voor de dieren die ze 
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Met Theo Gijwijts overlijden verliest de entomologie een topspecialist 
op het gebied van de bronswespen (Chalcidoidea) in de wereld. Theo 
verrijkte de collecties van Naturalis en het vroegere Zoölogisch Museum 
Amsterdam met circa 100.000 bronswespen behorende tot zo’n 1700  
soorten, de meeste door hem zelf verzameld. Ze vormen, nu in Naturalis,  
één van de grootste gedetermineerde Palaearctische collecties brons- 
wespen in de wereld. In Nederland verzamelde hij intensief én tijdens 
iedere zomer in het buitenland, van de Canarische Eilanden tot in Spanje, 
Frankrijk, Griekenland en Hongarije. Met de publicatie van de naamlijsten 
van de Nederlandse bronswespen ontsloot Theo de Chalcidoidea van onze 
fauna. Gijswijt voorzag vele entomologen van namen voor de bronswespen 
die onderdeel uitmaakten van hun onderzoek. Z’n kennis zal gemist 
worden.
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onderzochten. Hieronder bevonden zich ook tientallen onder-
zoekers in de land- en tuinbouw. Zonder de namen was hun 
onderzoek nutteloos geweest en had het niet kunnen worden 
gepubliceerd. De etholoog Hans van den Assem was één van 
de mensen waarvoor Theo veel determineerde. Hans van den 
Assem, Theo en Jeanne werden vrienden. Hans kwam vaak in 
Ankeveen bij de Gijswijt-familie thuis en in Frankrijk waar Theo 
en Jeanne in de zomer verbleven.

NEV en de natuurhistorische musea

Door z’n internationale werk bouwde Theo een mooie biblio-
theek op van literatuur over Chalcidoidea. Enkele boeken kocht 
hij zodat de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging (NEV) die niet hoefde aan te schaffen. Hij schonk z’n 
boeken aan de NEV, evenals de enorme collectie overdrukken 
van artikelen over bronswespen. Hij was lid van de Vereniging 
vanaf 1950.

In 1995 kreeg Theo tijdens de viering van het 150-jarig  
bestaan van de NEV de Uyttenboogaart-Eliasen prijs als waar- 
dering voor de bijdragen die hij leverde aan de ontwikkeling  
van de Entomologie. Op 1 september 2009 overhandigde Hans 
Roskam hem het eerste exemplaar van diens revisie van 
Docters van Leeuwen Gallenboek. Roskam droeg het boek op 
aan wat hij zijn belangrijkste leermeesters in de entomologie 
beschouwt, Theo Gijswijt en Wim Nijveldt.

Als blijk van waardering is bovendien een aantal soorten 
naar Theo vernoemd: de bronswesp Tetrastichus theoi Graham, 
1991, en de schildwespen Phanerotoma gijswijti Van Achterberg, 
1990 en Gildoria gijswijti Van Achterberg, 2003.

Bij het Zoölogisch Museum Amsterdam was hij honorair 
medewerker en een zeer graag geziene gast. Het was altijd fijn 
als hij weer terug was van een van z’n lange reizen. Hij stelde 
de collectie Chalcidoidea in Amsterdam op. Schonk jaar in jaar 
uit aanvullingen op de collectie. Dat deed hij ook in Leiden. Hij 
was gastmedewerker van het RMNH en later van Naturalis. 
Toen – zo’n tien jaar geleden – zijn bezoekerspas, waarschijnlijk 
door een vergissing van de organisatie, niet meer functioneerde 
en hij zich bij de portier moest legitimeren en hij met z’n pasje 
geen toegang meer kreeg tot de collectie, ging hij linea recta  
terug naar huis en is niet meer in de collectie van Naturalis  
komen werken.

Tot slot

Theo was een buitengewoon aimabel mens, goed onderlegd in 
de Amsterdamse humor, een meesterverteller. Voor ieder die 
met hem te maken had was een ontmoeting een feest.

Theo zal door vele entomologen worden gemist. Tot  
circa twee jaar geleden werkte hij intensief aan z’n beesten.  
Z’n laatste aantekeningen zijn in de collectie te vinden, bij  
ieder problematisch dier aantekeningen over kenmerken.  
Die aantekeningen zullen de basis vormen voor verdere 
determinatie. 

Dankwoord

Arnold Grosscurt wordt bedankt voor de informatie over Theo’s 
werk bij Philips-Duphar, Kees van Achterberg voor het door- 
geven van de soorten die naar Theo zijn vernoemd.

1. (a) Theo Gijswijt tijdens een KNNV-kamp, juli 1978. Fotograaf on- 
bekend. (b) Theo Gijswijt, Marcus Graham en Zdenĕk Bouc̆ek (van 
links naar rechts) in Frankrijk, 27 august 1988. Foto: Jeanne Gijswijt
1. (a) Theo Gijswijt during an excursion of the KNNV, July 1978.  
(b) Theo Gijswijt, Marcus Graham and Zdenĕk Bouc̆ek (from left to 
right) in France, August 27 1988.
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2. De drie publicaties van Theo Gijswijt in Nederlandse Faunistische Mededelingen die de huidige naamlijst van Chalcidoidea in Nederland 
vormen.
2. The three publications by Theo Gijswijt in Nederlandse Faunistische Mededelingen forming the current catalogue of Dutch Chalcidoidea.
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Summary

In memoriam Theo Gijswijt, 10 November 1927 - 27 May 2015
With the death of Theo Gijswijt on May 27, 2015 the Entomological community lost a 
prominent specialist in the taxonomy of Chalcidoidea. Gijswijt enriched the collections 
of Naturalis Biodiversity Center and the former Zoological Museum Amsterdam (now 
in Naturalis) with 100.000 identified specimens belonging to about 1700 species mainly 
collected by him, from the Canary Islands to Spain, France, Greece, Hungary and, of course, 
the Netherlands. With his catalogue of the Chalcidoidea of the Netherlands he opened up 
this hitherto unknown fauna. Gijswijt provided many entomologists with names for the 
chalcids they collected and which were part of their research. His knowledge will be missed.
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