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Op 17 augustus 2007 overleed broeder Virgilius Lefeber in De Beyart te
Maastricht. Hij was lid van de Nederlandse Entomologische Vereniging
van 1953 tot en met 2002. Lefeber was gespecialiseerd in angeldragende
wespen en bijen en werkte zo’n 50 jaar aan het in kaart brengen van deze
insectengroep. Hij verzamelde op vele plekken verspreid over het land,
werkte in diverse collecties om de landelijke verspreidingsgegevens van
bijen en wespen op te nemen en publiceerde veel. In 1990 ontving hij
voor deze entomologische verdiensten de Uyttenboogaart-Eliasenprijs.
Na een herseninfarct in 2000 kon hij zijn veldbiologische werk niet meer
uitoefenen, en was ook lees- en schrijfwerk voor hem te vermoeiend.
Zijn levenswerk eindigde plotsklaps, we waren hem kwijt.
Pas als je een naam hebt, ben je aanspreekbaar, aan te roepen
en soms ook te vermanen. Het noemen van een naam schept je
eerste communicatie met de ander. Je bent iemand. Je bent iets.
Je telt mee. Broeder Virgilius, Ben Lefeber, had het in zich, om
de rijkdom van de schepping nader te onderzoeken, deze te ordenen en namen te geven aan kleine onooglijke, soms irritante
schepseltjes: bijen en wespen. ‘Ik zet het werk van Adam voort:
ik geef dieren een naam’, zei Virgilius eens in een interview
(Swüste 1979). Hij was erdoor bezeten, stak er al zijn energie in
en voelde zich erbij in zijn element. Met de naam die hij van
zijn ouders had gekregen: Ben. Met zijn naam die hij ging dragen als broeder: Virgilius (figuur 1).

Levensloop
In de Ruysdaelstraat, recht tegenover de Hema in Amsterdam,
werd Ben op 5 november 1921 geboren. Hij was de eerste in de
rij van tien kinderen. Vader dreef een kapperszaak in het voorhuis. Hij verdiende de kost mede door op de Stadhouderskade
en de Postjesweg de haren van de broeders te knippen. Het
gezin woonde in het kleine achterhuis met een hoge zolder,
maar gelukkig was er een grote tuin achter de kapperszaak en
woning. Het was niet altijd eenvoudig om de touwtjes aan elkaar te knopen en om ruimte te vinden voor twee volwassenen
en tien kinderen. Toen het aantal jongens van vijf eerlijk gelijk
werd gebracht met de geboorte van de vijfde dochter, werd het
huis te vol en moest Ben tijdelijk intrekken bij opa en oma in
Amsterdam.
Ben ging bij de broeders aan de Stadhouderskade op school.
Al vroeg bleek zijn interesse voor de natuur. Als kleine jongen
verzamelde hij bij de oude iepen in de stad harige rupsen en
deed die in glazen potjes. Later volgde hij de opleiding tot natuurgids bij zijn latere medebroeder en entomoloog Theowald
van Leeuwen.

In 1933 gaf Ben aan zijn ouders te kennen dat hij broeder
wilde worden en hij vertrok naar de ULO in Zevenaar en daarna de kweekschool te Maastricht. In Zevenaar en Maastricht
bouwde hij aan zijn eerste insectenverzameling, die tijdens
de tweede wereldoorlog verloren gegaan is. Wat hem heeft
bewogen om zich als jongeman en later in 1941 als volwassen man aan te sluiten bij de congregatie van de Broeders van
de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, kortweg ‘Broeders van
Maastricht’ genoemd, is tot op de dag van vandaag een geheim.
Virgilius was er de man niet naar om over zulke persoonlijke
zaken met anderen te spreken. Zelfs zijn broer en medebroeder
Jos kon maar moeilijk tot de diepe bron van zijn oudste broer
geraken. Je kunt je afvragen of dat wel nodig is, zélfs of je een
ander hierop mág bevragen.
Na zijn professie was Virgilius korte tijd verbonden aan
de Aloysiusschool in Maastricht. In 1943 verhuisde hij naar
Helmond, waar hij tien jaar aan de lagere school stond. Op
het eind van zijn Helmondse periode in 1953 werd Virgilius lid
van de Nederlandse Entomologische Vereniging en begon hij
zich meer en meer te specialiseren in bijen en wespen. Hij gaf
daarna les in Den Haag, was korte tijd hoofd van de school in
Amsterdam en vestigde zich in 1964 in Maastricht waar hij les
ging geven op de eerder genoemde Aloysiusschool.
Helmond had een diepe indruk op hem gemaakt, getuige
zijn zes eerste artikelen onder de titel ‘Wonderen aan de rand
van de stad’ in het tijdschrift Jeugdnatuurwachter van 1956 en
1957 (Lefeber 1956a-d, 1957). Hij schreef hierover: ‘Mijn vorige
school lag op een ideaal plekje: helemaal aan de rand van de
stad. (...) Ik heb daar in die jaren heel wat leuke tochten gemaakt en veel interessants gezien en beleefd. En dikwijls
hoefde je daar niet eens voor op stap te gaan: de dieren kwamen soms zo maar binnenvliegen, in de vaste overtuiging
blijkbaar, dat ze van harte welkom waren.’ ...‘Er waren inbrekers
geweest, want daar zat onder mijn lessenaar een jonge kerkuil
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1a-b. Virgilius Lefeber (a) in waarschijnlijk de begin 60-tiger jaren en (b) in 1985. Foto's: Archief De Beyart
1a-b. Virgilius Lefeber (a) in the beginning of the 1960s and (b) in 1985. Photo: Archive De Beyart

heel rustig te slapen! De jongens vonden de nieuwe gast geweldig en spraken al af om op muizenjacht te gaan. Maar na een
interessante les over uilen begrepen ze toch wel, dat ons kerkuiltje beter vrijgelaten kon worden. Dat hebben we ’s avonds
gedaan en onder luid gejuig zocht de jonge rover zijn plaats
weer op in de toren tegenover de school.’ ...’In de klas hadden
we een grote kweekkooi voor vlinders. Dagelijks werden er
rupsen meegebracht. De jongens zorgden voor voer en de
rupsen groeiden als boerenkool. Als ze zich dan verpopt hadden, werd met spanning gewacht op de vlinders. Soms verschenen er tientallen vlinders per dag en moest ik een doek over de
kooi leggen, anders zou er van de lessen niet veel terecht gekomen zijn.’ Zijn leerlingen dienden al vroeg het verschil tussen
weg-, steek- en graafwespen te leren en niet te vergeten ook de
overeenkomsten tussen deze groepen. ...‘Zo vond ik op een warme junidag de beste voetballer van mijn klas, plat op zijn buik
liggend, in volledig voetbal-tenue, langs de rand van het veld.
Zijn kameraden stonden van verre te schreeuwen, maar dat
hoorde hij niet; hij lag daar in bewondering voor de jachtprestaties van een rood-zwarte wegwesp.’ Het valt niet te ontkennen dat Virgilius op een mooi plekje zat, want in de schooltuin
kwamen ook nog de koninginnepage en de houtbij voor. En deze
eerste artikelen tonen tevens Virgilius inlevingsvermogen en
liefde voor de veldbiologie.
Virgilius was een consciëntieus levend mens. De taken die
hij op zich nam, werden plichtsgetrouw volbracht. Zo verrichtte
hij ook zijn taken op school: lesgevend volgens het boekje,
gehecht aan orde en regelmaat. Hij ergerde zich aan collega’s
die zich niet aan gemaakte afspraken hielden en had een godsgruwelijke hekel aan vergaderen. Zijn enthousiasme voor

natuur en natuurbehoud bracht hij aan zijn leerlingen over,
zoals we uit enkele verhalen hierboven al hebben kunnen
opmaken. Hij had een warm hart voor elk van zijn leerlingen.
Rond 1968 begon het Centrum Onderwijs Service (COS) van
zijn congregatie zich te richten op vernieuwing van onderwijs
en op teamvorming. Bij bezoeken van de broeders van het COS
aan de Aloysiusschool voerde Virgilius nooit het hoogste woord.
Hij voerde de opdrachten uit die hem werden toebedeeld, maar
had duidelijk moeite met het delen van ervaringen met zijn
collega’s. Toch werd hij als een gouden kracht binnen het team
beschouwd. Hij zorgde dat kleine klusjes in en rond school werden opgeknapt. Zijn stil gevoel voor humor, zijn hulpvaardigheid en zijn serieuze wijze van lesgeven, maakten hem tot een
fijne collega. Hij begon echter steeds meer onder de last van de
onderwijsvernieuwing te lijden. Gelukkig kon hem de mogelijkheid worden geboden eerder met pensioen te gaan. Jarenlang
bleef hij zich daarna nog voor de Aloysiusschool inzetten. Hij
ruimde de gigantische zolders leeg boven het gebouw aan de
Brusselsestraat. Hij maakte het dak tochtvrij en toverde met andere collega’s de zolder om tot een prachtige toneelruimte, met
plaats voor handvaardigheid en ontspanning. Virgilius toonde
ook hier weer dat hij geen mens van veel woorden was, maar
wél van daden.
Naast zijn werk aan en voor school, was Virgilius ook een
gemeenschapsmens in de communiteit van broeders. Hij zorgde
bij feesten voor muzikale bijdragen: liederen met zeer spitse en
geestige teksten, klom op ladders om versieringen aan te brengen en hielp bij allerlei kleine zaken, zonder enige vorm van
poeha. Elke avond leegde hij in de Ludovicuscommuniteit op
De Beyart de asbakken. Hij vergaarde hiermee ook zijn eigen as,
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2. Virgilius Lefeber prepareert zijn vang-

sten. Foto: Archief De Beyart
2. Virgilius Lefeber works on his collection.

Photo: Archive De Beyart

want hij was een goede afnemer van de sigarettenindustrie. Met
onnoemelijk fanatisme verzamelde hij de dopjes van de flesjes
die tijdens de recreatie werden geledigd. Die dopjes werden in
een hutkoffer in de kelder gedeponeerd en God mag nog steeds
weten of die op het stort terecht zijn gekomen, dan wel voor een
goed doel te gelde zijn gemaakt. Aan zijn huisgenoten wilde hij
vaak zijn verhaal kwijt over zijn gedrevenheid voor natuur en
natuurbehoud. Helaas vond hij hier niet altijd gehoor of werden
er slechts grappen over gemaakt.
Met zijn vijf zussen en vier broers had Ben een nauw contact. De familieleden kwamen hem trouw bezoeken. Ben genoot
van zijn vakanties bij familie en uit de etiketten in zijn collectie
blijkt dat er ook altijd wel tijd was om nog wat bijen en wespen
te vangen. Hij zond hen ook de artikelen op, die hij had gepubliceerd. Bij zijn neven en nichtjes genoot hij groot aanzien. Ze
waren diep onder de indruk van zijn verhalen over de natuur en
zijn specialistische kennis van wespen en bijen.
Als je bij Virgilius op zijn kamer kwam, waande je je in een
entomologisch museum. Een van de medebroeders die timmerman was, had een grote kast met vele laden voor hem
vervaardigd, die ruimte bood om de vele duizenden opgeprikte
bijen en wespen overzichtelijk op te bergen. Zijn omvangrijke
boeken en overdrukkencollectie maakte meteen duidelijk dat
Virgilius een serieus en erkend entomoloog was. Indrukwekkend waren ook een paar grote zelfgemaakte modellen van een
spinnendoder, een graafwesp en een bosmier op zijn kamer;
minuscuul precies in detail uitgewerkt en bijna levensecht. Dat
gold ook voor zijn tekeningen die hij van enkele bijen en wespen maakte.
De bijen en wespen in zijn collectie had hij veelal zelf gevangen. Alle gevangen dieren werden eerst opgezet op stukjes
piepschuim (figuur 2), daarna geordend en op naam gebracht
en dan opgeborgen in een van de tientallen laadjes in de kast.
Voor dit onderzoekswerk beschikte hij over een enorme gedrevenheid en bewogenheid, maar ook een sterk doorzettingsvermogen. Hoe moeilijk en moeizaam soms zijn contact met
medebroeders kon verlopen, zo sprankelend en enthousiast
verliep de communicatie met zijn vakgenoten. Naar uitwisseling van ervaringen met hen en wederzijdse bezoeken zag
Ben met verlangen uit.

Broeder Virgilius leefde niet altijd gemakkelijk. Dat werd nog
eens onderstreept in zijn laatste levensfase. Eind 2000 kreeg
Virgilius een infarct met een halfzijdige verlamming waar hij
zich met bewonderenswaardige inspanning overheen zette.
Daarmee werd veldwerk echter onmogelijk en was ook lees- en
schrijfwerk te vermoeiend voor hem. Van een volwaardig lidmaatschap van de Nederlandse Entomologische Vereniging en
ook van de sectie Hymenoptera, was voor hem toen geen sprake
meer. Hij stuurde geen leuke waarnemingen meer op, reageerde
niet meer op stukken die uitkwamen, was na de Achterhoek in
juni 2000 niet meer bij excursies, verscheen niet meer op vergaderingen, en schonk zijn collectie aan Leiden. We waren Virgiel
plotsklaps kwijt.
In 2004 verscheen de atlas van ‘De wespen en mieren van
Nederland’ waarop Virgilius zolang had gewacht. Helaas kon hij
niet aanwezig zijn bij de uitreiking van die atlas op 25 november
in Naturalis te Leiden. Enkele auteurs van het boek hebben hem
echter een week later in Maastricht bezocht en hem zijn exemplaar uitgereikt. Het was voor ons ‘n zeer ontroerend moment
toen Virgilius het laatste resultaat van zijn levenswerk met
eigen ogen bekeek. Hij was blij verrast door de omvang en illustraties, en genoot zichtbaar.
Na een nieuwe opname in het academisch ziekenhuis
in Maastricht, kwam hij terug in het woonzorgcentrum op
De Beyart. Hij werd hier met veel begripvolle en deskundige
zorg omgeven. In de avond van vrijdag 17 augustus ging hij
heen in het bijzijn van medewerkers van de verzorging, lokaal
bestuur en zijn broer en medebroeder Jos.
Remco Campert (1979) maakte een kort gedicht, dat precies weergeeft wat bij het heengaan van Ben, Virgilius Lefeber,
gebeurde:
‘Als ik dood ga
hoop ik dat jij er bij bent
dat ik je aankijk
dat jij mij aankijkt
dat ik je hand nog voelen kan.
Dan zal ik rustig doodgaan.
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.’
Zo is het gegaan en zo is het.
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Uw dierbaar familielid, onze gewaardeerde medebroeder en
collega ís gelukkig. Terug bij zijn Schepper die hém zijn naam
gaf. Een naam die Hij vanaf de aanvang van zijn leven had geschreven in de palm van zijn liefdevolle hand.

Een halve eeuw bijen en wespen verzamelen
Wanneer Ben zijn eerste bijen en wespen ving, weten we niet
precies. In de EIS-databestanden vinden we van Lefeber ook al
enige tientallen vangsten van vóór 1950. Veel van die vangsten
werden echter niet verzameld door hemzelf maar door collega’s
(Peeters 2011). De oudste vangst, met een gedrukt etiket met
daarop leg. B.V. Lefeber, stond onder een koningin van de hoornaar Vespa crabro gevangen in 1933 te Zevenaar. Het was het jaar
dat de twaalfjarige Ben vanuit zijn geboorteplaats Amsterdam
naar de ULO in Zevenaar vertrok. Deze vangst was voor de jonge
natuurliefhebber vast een enorme opsteker. In Zevenaar en
later tijdens zijn verblijf en opleiding aan de kweekschool in
Maastricht bouwde Ben aan zijn eerste insectenverzameling,
die helaas tijdens de tweede wereldoorlog verloren is gegaan.
Was de hoornaar uit Zevenaar zijn enige pronkstuk dat de
oorlog overleefde? In 1941 sloot Ben zich aan bij de ‘Broeders
van Maastricht’ en in 1943 verhuisde hij naar Helmond, waar
hij tien jaar aan de lagere school stond. Op het eind van zijn
Helmondse periode in 1953 werd Virgilius lid van de NEV en
begon hij zich steeds meer te specialiseren in bijen en wespen.
Zoals we hiervoor al hebben kunnen lezen getuigen zijn eerste
artikelen (Lefeber 1956a-d, 1947) van zijn enthousiasme over
deze Helmondse periode en eerste schreden op het pad van de
angeldragers. Een waarneming uit die tijd die daar ongetwijfeld
sterk aan heeft bijgedragen, was de vangst van een mannetje
van de blauwzwarte houtbij Xylocopa violacea op 28 juli 1951 in
de schooltuin te Helmond. ‘Ik had geen vangbuis bij me, maar
daar wist ik wel raad op. Toen hij weer in de bloem [grootbloemige leeuwenbek] wegdook, kneep ik het kelkje van achter
dicht en liep er hard mee naar binnen. Als jongen heb ik menige
wedstrijd gewonnen en daar had ik nu nog plezier van, want ik
had nauwelijks de deur achter me dicht, of mijn vangst had de
bloem al doorgeknaagd en botste met hoorbaar geweld tegen
de deurruiten. Maar nu kon hij niet meer weg’ (Lefeber 1956b).
Bijzondere vangsten, de aandacht daaromtrent en de nieuwe
mensen die je daarmee ontmoet, geven voor veel mensen vaak
aanleiding, een extra stimulans om je diepgaander met die stof
bezig te houden. Was dat ook het geval bij Ben Lefeber?
In een krantenartikel uit 1971 vertelt Virgilius dat hij zich
sinds 1950 is gaan specialiseren in bijen en wespen (Anonymous
1971). De forse toename in zijn vangsten, van enkele tientallen
naar enkele honderden individuen per jaar, vanaf 1952 duidt op
deze omslag. Virgilius raakte onder andere gefascineerd door
de verspreiding van de wespen en bijen en in 1967 stuurde hij
aan collegae een enquête rond met uitgewerkte verspreidingsgegevens per soort om te komen tot een totaaloverzicht van de
Nederlandse angeldragers. Korte tijd later werd in België, Engeland en Finland de stichting European Invertebrate Survey (EIS)
opgericht, die zich bezig ging houden met het verzamelen van
verspreidingsgegevens van ongewervelde dieren. Virgilius Lefeber werd een trouw medewerker van EIS. Vanaf de oprichting
van de Nederlandse tak in Leiden in 1976 heeft hij zich ingezet
om zoveel mogelijk bijen- en wespengegevens te verzamelen
voor de EIS-databestanden. Tabel 1 geeft een overzicht van de
aantallen records die hijzelf vanaf 1951 verzamelde en noteerde
voor EIS-Nederland. Daarnaast zette hij als coördinator van de
werkgroep Hymenoptera Aculeata ook vele duizenden records
van anderen in privé- en museumcollecties op de EIS-formulieren. Een enorme klus die hij met pen en papier klaarde!
Wat bewoog Virgilius om een dergelijke hobby te beoefenen?

Tabel 1. Aantal records per decennium met verzameldata in
Nederland en in België door Virgilius Lefeber (bronnen: EIS-Nederland
& Banque Faunique Gembloux et Mons).
Table 1. Number of records for bees and wasps per decade in The
Netherlands and in Belgium (sources: EIS-Nederland & Banque
Faunique Gembloux et Mons).

Periode

Nederland		
Bijen
Wespen
Bijen

1951-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
1991-2000

893
3.242
4.912
4.034
4.744

992
3.582
5.040
5.925
5.281

210
1.655
4.194
2.584
45

298
1.838
3.018
1.578
54

17.825

20.820

8.688

6.786

Totaal

België
Wespen

In een interview zegt hij daarover: ‘Het zal wel in je zitten’. En
iets verderop: ‘Ik ben altijd erg getroffen door de details van de
schepping. Als je bijvoorbeeld nagaat hoeveel soorten wespen er
zijn! Ieder bouwt zijn nest op een geheel eigen wijze. Ze zorgen
allemaal anders voor hun jongen. Je wordt er helemaal stil van
als je dat gaat ontdekken.’ ...‘Het boeit me op een reuze manier.
En dan vooral het opsporen van nieuwe soorten. Kijken wáár ze
gevonden zijn. Bekijken hoe ze leven en hoe ze zich voortplanten. Elk jaar, om maar weer eens een getal te noemen, worden
alleen al bijna duizend nieuwe soorten insecten op de wereld
ontdekt. Ik heb dan echt het gevoel dat je met het meest wezenlijke bezig bent, waarin je leest in het Boek van de Schepping:
‘En Adam gaf elk dier zijn eigen naam. Ieder naar zijn soort.’
Virgilius Lefeber verzamelde een tiental angeldragers nieuw
voor onze fauna en tevens diverse soorten nieuw voor België.
Maar ook van andere insectengroepen werden nieuwe soorten
voor onze fauna door hem verzameld of gekweekt. Een hoogtepunt van zijn vangsten was een spinnendoder (familie Pompilidae) nieuw voor de wetenschap. In de Maasduinen tussen
Bergen en Well in Noord-Limburg en in het Belgische Gruitrode
ving Virgilius in juni en juli 1975 diverse exemplaren van een
soort die door zijn collega Heinrich Wolf, met wie hij regelmatig
correspondeerde, in 1976 werden beschreven als Arachnospila
virgilabnormis; in de wandelgangen ook wel ‘de gekke spinnendoder van Virgiel’ genoemd. Ook de vangst van een nieuwe
goudwesp in de Drunense Duinen en de Maasduinen en de
beschrijving van deze goudwesp als Hedychridium mosadunense
door Lefeber in 1986, vormt een van zijn hoogtepunten. Pas bij
een revisie in 1995 bleek dat deze goudwesp al eerder onder de
naam H. femoratum (Dahlbom, 1854) was beschreven (SchmidEgger 1995).
De laatste bijen en wespen die Virgilius verzamelde stammen uit 2000. Zijn verzameling is opgenomen in de collectie van
NCB Naturalis te Leiden. Maar ook in andere collecties kom je
bijen en wespen tegen die door Virgilius zijn verzameld, want
hij schonk allerlei musea en liefhebbers diverse exemplaren als
vergelijkingsmateriaal. Voor de beginnende liefhebbers was het
steeds een verrassing als je een, ter controle, uitgeleend kistje
bijen en wespen terugkreeg. Vaak stak er een exemplaar van
Virgiel, van een soort die je nog niet had gevangen, tussen de
opgeprikte dieren.

Hoe en waar verzamelde Virgilius Lefeber?
Het overgrote deel van de in totaal 38.645 records (een record is
een of meerdere exemplaren van een soort op een plek op een
dag) heeft Virgilius zelf met een handnet gevangen en daarna
opgeprikt. Daarnaast stond broeder Virgilius bekend als een verwoed kweker. De grote zolders die hem ter beschikking stonden
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3. Virgilius Lefeber met bromfiets tijdens
de 146e zomervergadering te Mechelen
in 1991. Foto: Rinus Sommeijer
3. Virgilius Lefeber with his motorbike
during the 146th summer meeting of the
Netherlands Entmological Society in 1991.

bleken daarbij een groot voordeel. Dan hoeft men niet op een
paaltje meer of minder te kijken om mee te nemen en te bewaren. Diverse bijen en wespen nestelen in oud hout, takken en
holle stengels van braam, vlier en riet en die werden verzameld
en uitgekweekt. Ook hing hij bundels van holle stengels op om
dieren te lokken en uit te kweken. Hij zocht vooral in de winterperiode naar geschikte oude weipaaltjes, boomstammetjes en
boomstronken. En deed dat alles eerst op de fiets, later op zijn
brommertje, gewapend met twee grote tassen, een stevig zaagje,
handschoenen en nijptang. Al het verzamelde materiaal ging in
oude aquaria of plastic zakken. Zo kweekte hij diverse interessante bijen en wespen maar ook andere insecten zoals bijvoorbeeld kevers, sluipwespen en vlinders. Het innerlijk leven van
een oude weipaal had voor broeder Virgilius geen geheimen! De
laatste decennia gebruikte Virgilius ook vaak een vangtent (ook
wel malaiseval genoemd) om dieren te vangen. Ook die vervoerde hij op zijn brommer, die het volgens zijn eigen verhalen,
vaak op cruciale momenten liet afweten (figuur 3). Vanaf 1984
verzamelde hij regelmatig met deze vangtenten, bijvoorbeeld
op de Wrakelberg of in de NEKAMI-groeve in ’t Rooth. In de
ENCI-groeve van de Sint-Pietersberg stonden vanaf 1984 tot en
met 2000 elk jaar een of meerdere vangtenten. Maar liefst 6903
records van angeldragers door Virgilius verzameld betreffen dieren die gevangen zijn in een vangtent.
Virgilius verzamelde gegevens van bijen en wespen verspreid over een groot deel van Nederland (figuur 4a). Vanaf 1964
was Maastricht zijn uitvalsbasis en verzamelde hij ook vaak op
aangrenzende Belgische terreinen. Hij bezocht op zijn bromfiets
vaak vaste stekken zoals groeven, ‘bergen’ en spoorlijnen in
het Zuid-Limburgse. Spoorwegemplacementen zoals Bospoort
en Simpelveld, de tuin van De Beyart en de Hoge Fronten te
Maastricht, groeven zoals de NEKAMI-groeve in ’t Rooth, de
Meertensgroeve en de ENCI-groeve, en overige delen van de Sint
Pietersberg behoorden tot zijn belangrijkste vangplekken in
Nederland. Een verspreidingskaart van zijn vangstgegevens uit
Zuid-Limburg toont dat hij daarnaast nog op heel veel andere
plekken rondstruinde (zie Peeters 2007). Maar ook bijvoorbeeld
de Maasduintjes bij Bergen in Noord-Limburg werden door hem

zeer vaak met de brommer vanuit Maastricht bezocht. Favoriete
vangplekken in de aangrenzende delen van België waren onder
andere het Belgische deel van de Sint Pietersberg, Plombières,
Kelmis, de heidegebieden van Mechelen, Gruitrode, de bermen
van het Albertkanaal, Petit Lanaye, Opkanne. Helaas heeft Virgilius van zijn vangsten op Belgisch grondgebied nauwelijks overzichtspublicaties gemaakt. Hij gaf zijn Belgische waarnemingen
wel trouw door voor de databank in Gembloux. Een overzicht
van zijn vangplekken en de hoeveelheid data die hij verzamelde
op Belgisch grondgebied geven tabel 1 en figuur 4b. De gegevens
op de verspreidingskaarten (figuur 4a-b) geven helaas een ietwat vertekend beeld, omdat gegevens verkeerd zijn opgenomen
of bij de oude records geen onderscheid gemaakt werd tussen
verzamelaar en determinator.
Enkele malen verzamelde Lefeber buiten Nederland en België, namelijk in Luxemburg 1965 en 1987, Frankrijk 1978, 1979
en 1982, Marokko 1988 en in Spanje 1993, 1995 en 1998, (zie ook
Peeters 2011).

Publicaties
Virgilius vertelde jaarlijks over zijn entomologisch werk op bijeenkomsten van de Nederlandse Entomologische Vereniging en
vaak maandelijks bij het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Vanaf 1966 verschenen regelmatig overzichten van zijn
vangsten en kweekresultaten in Entomologische Berichten en
het Natuurhistorisch Maandblad.
In zijn Maastrichtse periode raakte hij al snel bevriend met
enige Belgische specialisten zoals Jean Petit en Jean Leclercq.
Zijn artikelen getuigen echter tevens van vele contacten met
collega’s in andere delen van Europa en zelfs daarbuiten.
Broeder Virgilius schreef slechts zelden artikelen samen met
anderen. Zijn artikelen dragen meestal een geheel eigen karakter en we kunnen ze verdelen in een aantal categoriën:
a.	verhalende stukken met een educatieve boodschap (de
onderwijzer);
b.	meldingen van leuke vangsten en kweekresultaten (de
verzamelaar);
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443 hokken

CFF 2.1 - 2006

b

4a-b. (a) Uurhokken (5 × 5 km) in Nederland met vangstgegevens

a

c.	soortenlijsten van bijen en wespen in bepaalde biotopen (spoorlijnen, kalkgraslanden, stad Maastricht,
groeves) en gebieden in Nederland en België (de
inventarisatiemedewerker).
d.	atlassen (de werkgroepcoördinator van EIS-Nederland).
Een raadsel was steeds weer hoe hij van locaties en regio’s
de soortenaantallen in cijfertabellen wist om te zetten en de
manier waarop hij in zijn notities begrippen zoals bedreigd en
zeldzaam hanteerde.
Het verzamelen van de Nederlandse gegevens voor EISNederland resulteerde al snel in atlassen. Zijn ‘Verspreidingsatlas van 64 soorten Nederlandse graafwespen’ verscheen in 1979,
en in 1988 verscheen de ‘Verspreidingsatlas van de Nederlandse
spinnendoders’ samen met Peter van Ooijen. Intussen had Virgilius ook al manuscripten voor atlassen over de Crabroninae
en Pemphredoninae ingeleverd bij EIS, maar die werden nooit
gepubliceerd. In het begin van de jaren negentig van de vorige
eeuw werd het plan opgevat om alle wespen en bijen te behandelen in één atlas. Maar ook dit ambitieuze plan werd na enkele jaren verlaten. We gingen een wespen- en mierenatlas en
een aparte bijenatlas maken. Virgilius schreef de basisteksten
over de goudwespen, spinnendoders, plooivleugelwespen en
graafwespen. Toch gingen er nog vele jaren voorbij voordat een
team van schrijvers het basiswerk van Virgilius zou omzetten
in een nieuw overzichtswerk. Dat verscheen in 2004 als nummer 6 in de serie Nederlandse Fauna: De wespen en mieren van
Nederland.
Voor zijn langdurig verzamelwerk, zijn enorme bijdrage aan
het opnemen van verspreidingsgegevens van bijen en wespen
in Nederlandse collecties en zijn vele publicaties werd broeder
Virgilius gelauwerd door zijn vakgenoten. In 1990 ontving hij
de ‘Uyttenboogaart-Eliasenprijs’ van de Nederlandse Entomologische Vereniging. Deze wordt om de vier jaar uitgereikt aan
personen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt

van Virgilius Lefeber (bron: EIS-Nederland). (b) Hokken (10 × 10 km)
in België met vangst- en determinatiegegevens van Virgilius Lefeber
(bron: Banque Faunique Gembloux et Mons).
4a-b. (a) Topographical squares (5 × 5 km) where Virgilius Lefeber
recorded specimens in The Netherlands (source: EIS-Nederland).
(b) Topographical squares (10 × 10 km) where Virgilus Lefeber recorded
specimens in Belgium (source: Banque Faunique Gembloux et Mons).

op het gebied van de entomologische wetenschap in Nederland.
Met de toekenning van deze prijs is Virgilius op een geweldige
wijze geëerd. Het was een kroon op zijn werk.

Tot slot
Met Herman Teunissen († 1992), Jaap van der Vecht († 1992),
Klaas Vegter († 1998), Gijs van der Zanden († 1999), Henny Wiering († 2001), Fred Moussault († 2002) en Virgilius Lefeber is in
15 jaar tijd bijna een hele generatie specialisten van bijen en
wespen overleden. Gelukkig hebben zij allen een nieuwe groep
liefhebbers geïnspireerd en op weg geholpen om de studie aan
bijen en wespen in ons land voort te zetten.
Op 23 augustus hebben we, samen met familieleden, medebroeders en een groepje entomologen, Virgilius naar zijn laatste
rustplaats op het kloosterkerkhof begeleid. Het definitieve eind
van het aardse bestaan van Ben, Virgilius Lefeber en de noeste
arbeid die hij 50 jaar lang met hart en ziel als entomoloog verrichtte. Zijn bijdrage aan de faunistiek van de Nederlandse wespen en bijen is enorm en daar zullen we nog lang de vruchten
van kunnen plukken.
Virgiel, je hebt een warm plekje in ons hart!

Dankwoord
De gegevens uit de Banque de Données Faunique de Gembloux
et Mons werden beschikbaar gesteld door Yvan Barbier. En voor
de gegevens uit de databank van EIS-Nederland zorgde André
van Loon. Ron Beenen assisteerde bij de zoektocht naar de
foto’s. Scans van de foto’s werden ons op verzoek toegestuurd
door broeder Frans Turkenburg, archiefbeheerder van De Beyart
te Maastricht, en door Rinus Sommeijer. Allen onze hartelijke
dank voor jullie bijdragen.
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Summary
Virgilius Lefeber (1921-2007), half a century of faunistic research on wasps and bees
Friar (‘Broeder’) Virgilius or Ben Lefeber died 17 August 2007 after half a century of bee and
wasp faunistics. Born on 5 November 1921 in Amsterdam as oldest child of a family of ten
children, he had a life long interest in nature, especially in insects. Instead of choosing the
profession of his father (hairdresser) or becoming a biologist he opted at the age of 11 for a
religious education. In 1941 he became a member of the ‘Friars of Maastricht’ and worked
as a teacher at several elementary schools. He started with collecting when he was a boy,
but his first entomological collection was lost during World War II. Since 1953 he was a
member of the Dutch Entomological Society and concentrated on Aculeata (excluding ants),
especially bees and sand wasps. He collected mainly in The Netherlands and some adjacent
areas in Belgium. He amassed during his life nearly 40.000 records of Dutch and more than
15.000 records of Belgium bees and wasps and found a spider wasp new to science in The
Netherlands and Belgium. In 1976 this species was named in honour of him (as Arachnospila
virgilabnormis) by Heinrich Wolf. In 1990 he received the Uyttenboogaart-Eliasen price of the
Netherlands Entomological Society. In 2000 he had to stop with his entomological activities
because of a severe brain infarct. His output consisted of many papers (mainly in Dutch)
and an enormous amount of work in compiling a database on the distribution of Dutch
Aculeata, which is now incorporated in the database of the European Invertebrate Survey - Nederland. This will be a goldmine for further work on the faunistics of Dutch wasps
and bees. His entomological collection has been largely deposited in the NCB Naturalis at
Leiden.
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