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Enkele weken voor zijn 73-ste verjaardag over¬
leed de dipteroloog Volkert Simon van der Goot
(23 september 1928-31 augustus 2001). Hij
was een vooraanstaand NEV-lid en genoot een
reputatie als kenner van met name de Syrphidae.
Door middel van een lange reeks publicaties, die
uiteindelijk zou uitmonden in zijn stan¬
daardwerk over de Noordwest-Europese
Syrphidae, ontsloot hij deze familie voor een
groot publiek. Daarnaast bestudeerde Van der
Goot een reeks kleinere families van Diptera die
hij door het schrijven van determineertabellen
toegankelijk maakte. Velen stimuleerde hij zo
tot de studie van de faunistiek van de Neder¬
landse Diptera en zijn betekenis voor de huidige
kennis van Nederlandse Diptera-fauna is buiten¬
gewoon groot.
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Enkele weken voor zijn 73s,e verjaardag overleed Volkert van
der Goot op 31 augustus 2001 in zijn woonplaats Amster¬
dam. Hij genoot nationaal en internationaal een reputatie
als kenner van de Diptera en was binnen de Nederlandse
Entomologische Vereniging een uitzonderlijk en prominent
lid.
Volkert van der Goot gaf pas op een relatief late leeftijd blijk
van een bijzondere belangstelling voor insecten. Hij werd op
23 september 1928 te Rotterdam geboren als zoon van een
stuurman op de grote vaart en een moeder die in de jaren
voor haar huwelijk lerares Engelse handelscorrespondentie
was geweest. Volkerts vader veranderde drastisch van be¬
roep toen tijdens de crisisjaren de scheepvaart stagneerde:
hij kocht in 1933 een boekhandel in ljmuiden. Toen de Duit¬
sers in 1942 bij de bouw van de Atlantikwall voor het
verkrijgen van een vrij schootsveld het woonhuis met daarin
de boekhandel van vader Van der Goot afbraken, verhuisde
het gezin (vader, moeder, Volkert en zijn ruim vijf jaar oude¬
re broer) van ljmuiden naar Oude Pekela. Hier verbleven zij
eén jaar. totdat de vader werk vond in een boekhandel in
Ede en het gezin daarnaartoe trok. In 1945, na het einde van
de oorlog, kocht vader Van der Goot een boekhandel in Alk¬
maar. Omdat het onverstandig leek de HBS-opleiding van
Volkert voor de vierde keer binnen drie jaar te onderbreken
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bleef hij in Ede achter bij de familie die tijdens de oorlog het
gezin Van der Goot had gehuisvest.
In 1946 behaalde Volkert van der Goot in Ede het eind¬
examen HBS-B. Vanaf dat jaar studeerde hij biologie aan de
Universiteit van Amsterdam, terwijl hij als spoorstudent bij
zijn ouders in Alkmaar woonde. Al vroeg tijdens zijn studie
werd hij student-assistent aan het Zoölogisch Laboratorium
bij professor J. E. W. Ihle en enkele jaren later kandidaat-assistent bij het Dierfysiologisch Laboratorium van professor J.
ten Cate. In die periode kreeg hij een gedegen opleiding als
fysioloog, wat hem te pas kwam toen hij na zijn afstuderen
in 1956 voor twee jaar een aanstelling kreeg bij de Stichting
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO) voor een studie
van de ademhaling bij sprinkhanen.
Pas tijdens zijn studie kwam Volkert van der Goot in
1949 te Alkmaar bij de Nederlandse Jeugdbond voor Natuur¬
studie (NJN). Hij was slechts drie jaar lid, maar tot het eind
van zijn leven nam de NJN een uiterst belangrijke plaats bij
hem in. In zijn NJN-tijd ontwikkelde Volkert een grote be¬
langstelling voor natuurstudie in brede zin, waarbij
bloembezoekende vliegen, en vooral de zweefvliegen (Syr¬
phidae), zijn speciale aandacht hadden. Hij was een van de
organisatoren van de insectenwerkgroep van de Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en ver¬
zorgde naast excursies het tijdschrift Aeshna. Zeker in de
eerste jaren van Volkerts Syrphidae-activiteiten gold Pieter
Hendrik van Doesburg als indrukwekkend en inspirerend
voorbeeld. Na zijn pensionering en repatriëring uit Indone¬
sië begon Van Doesburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
met de studie van de Syrphidae. Door zijn degelijke werkwij¬
ze wist hij zich in betrekkelijk korte tijd te ontwikkelen tot
een specialist van wereldformaat en bouwde hij één van de
grootste particuliere collecties ter wereld op. Het lijdt geen
twijfel dat Volkert aan de door hem bewonderde Van Does¬
burg een grote steun heeft gehad bij zijn eigen ontwikkeling
tot Syrphidae-expert.
Volkerts oudste vangsten van de Syrphidae zijn in het
Zoölogisch Museum te Amsterdam aanwezig. De in juni
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Na 45 jaar terug op de oude jachtgronden: Volkert van der Goot in De Wieden, 24 april 1995.
After 45 years back on the old hunting grounds: Volkert van der Goot in De Wieden, 24 April 1995.
Foto: Pjotr Oosterbroek

1949 tijdens een NJN-zomerkamp in De Wieden verzamelde
vliegen gelden als eerste vertegenwoordigers. Slechts enkele
jaren nadat hij met de studie van de Syrphidae begon publi¬
ceerde Volkert in 1952 zijn eerste artikel over deze groep,
een notitie over massasterfte onder zweefvliegen in de
Noordoostpolder. Volgens de ondertekening werd het ter
plekke geschreven in Marknesse. In 1954 verscheen de eer¬
ste druk van de Zweefvliegentabel, een publicatie die in zijn
opeenvolgende incarnaties tot de grote succesnummers van
de NJN-uitgeverij zou gaan behoren en die voor de meeste
nu actieve Nederlandse dipterologen dè aanzet is geweest
om juist deze diergroep te bestuderen.
In de vijftiger jaren volgde een reeks artikelen over de
systematiek en faunistiek van de Nederlandse Syrphidae. In
de tussentijd werd reeds voorbereidend werk verricht voor
de NJN-publicaties van de wapenvliegentabel (Stratiomyidae)
en de roofvliegen- en blaaskopvliegentabel (Asilidae en Conopidae), waarvan de eerste drukken verschenen in
respectievelijk 1959 en I960. Ook deze publicaties vonden
gretig aftrek en verschijnen tot op de dag van vandaag in
hernieuwde uitgaves. Van der Goots inspirerende werk aan
deze families bracht anderen ertoe om, net als hij, deze in¬
secten te verzamelen. Het verzamelwerk werd op een
serieuze en intense manier ter hand genomen, met als doel
zoveel mogelijk gegevens over de verspreiding en vliegtijden
te vergaren. Naast Volkert zelf werden met name Bob van
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Aartsen en Jan Lucas enthousiaste collectioneurs van onge¬
kend grote en soortenrijke verzamelingen. Door hun
samenwerking werd in de tijd van enkele decennia een ui¬
terst belangrijke hoeveelheid materiaal bijeengebracht en de
degelijke basis gelegd voor het onderzoek van de Nederland¬
se Syrphidae-fauna, dat op dit ogenblik door een nieuwe
generatie van syrphidenliefhebbers wordt uitgevoerd. Behal¬
ve de Nederlandse fauna bestudeerde Volkert ook de overige
Europese Syrphidae. Hiervoor werden verschillende excur¬
sies gemaakt naar Spanje, Corsica, Sicilië en Italië. In 1971
maakte hij samen met Jan Lucas een lange entomologische
reis door Japan. Tot aan de tachtiger jaren zou Volkert van
der Goot vooral blijven publiceren over de Syrphidae, hoe¬
wel hij daarnaast ook veel aandacht schonk aan families als
Acroceridae, Asilidae, Bombyliidae, Conopidae, Pipunculidae, Rhagionidae, Therevidae, Stratiomyidae en
Xylophagidae. Overigens duidde hij deze families bij voor¬
keur aan met een Nederlands klinkende naam.
Na de beëindiging van zijn aanstelling bij ZWO was Vol¬
kert van der Goot als leraar biologie werkzaam in het
middelbaar onderwijs te Amsterdam. Die periode werd in
1962-1963 onderbroken door een eenjarige aanstelling als
dipteroloog aan het toenmalige Rijksmuseum van Natuur¬
lijke Historie te Leiden. Tot 1975 bleef hij actief als
biologieleraar, waarbij hij een grote reputatie genoot vanwe¬
ge zijn lessen die niet zelden het karakter hadden van een
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met veel verve voorgedragen one-man show. Door zijn uit¬
gesproken gedrag tijdens de lessen was hij bij velen
gevreesd, hoewel zijn soms harde humor juist anderen voor
hem innam. Het gerucht over zijn grote privé-collectie van
insecten en de mare dat hij internationaal correspondeerde
met onder anderen Russen verleenden hem in de schoolge¬
meenschap een enigszins mystiek aura. In 1975 kwam Van
der Goot in de WAO terecht en in de daarop volgende jaren
werd hij steeds actiever als Diptera-onderzoeker. Zijn om¬
vangrijke collectie van circa 40.000 exemplaren schonk hij in
de zeventiger jaren aan het Zoölogisch Museum te Amster¬
dam; sinds 1981 was hij aan het Amsterdamse museum
verbonden als honorair medewerker.
Van der Goots kennis van de zweefvliegen mondde in
1981 uit in het verschijnen van zijn standaardwerk over de
Noordwest-Europese Syrphidae. Dit door de KNNV uitge¬
brachte boek is in beginsel gebaseerd op de tabellen tot de
Syrphidae van Europees Rusland door A.A. Stackelberg. Om
deze tabellen en andere publicaties van de door hem hoge¬
lijk bewonderde Stackelberg te kunnen raadplegen, leerde
Volkert zich in korte tijd Russisch aan. Hiervoor ontwikkelde
hij een volslagen eigen methode, waaraan een zelfgemaakte
woordenlijst met een in Latijns schrift weergegeven foneti¬
sche benadering van Russische termen ten grondslag lag.
Overigens is het met zijn uitspraak van het Russisch nooit
veel geworden. Op enigerlei wijze kreeg de militaire inlich¬
tingendienst lucht van zijn vermogen Russische teksten te
lezen, wat in die periode van koude oorlog een waardevolle
maar ook verdachte vaardigheid was. Toen men hem kwam
polsen om zijn uitspraak te testen bleek al snel dat die echt
nergens naar leek en dat van Volkert van der Goot geen
staatsondermijnende acties te verwachten waren.
Stackelbergs tabellen werden voor het Zweefvliegenboek
waar nodig bewerkt om extra soorten in te voegen, zodat de
bekende Noordwest-Europese fauna in zijn geheel kon wor¬
den gedetermineerd. Onduidelijkheden en onjuistheden in
de oorspronkelijke tabellen werden zoveel mogelijk geëlimi¬
neerd en illustraties toegevoegd. Informatie over de biologie,
de verspreiding en talrijkheid in Nederland en België, en
vliegtijdgegevens werden als extra's vermeld, naast informa¬
tie over het voorkomen in Noordwest-Europese landen. Ook
werd aangegeven of materiaal van de betreffende soort aan¬
wezig was in de collecties van de grote natuurhistorische
musea in Amsterdam en Leiden. Op die manier ontstond een
werk dat alleen door een groot kenner van de familie over
een lange periode kon worden samengesteld. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat het Nederlandstalige boek in het bui¬
tenland werd aangeprezen en dat geïnteresseerden werd
aangeraden zoveel Nederlands te leren dat deze goudmijn
voor ze ontsloten kon worden. De oplage van 1500 exempla¬
ren raakte in een tijd van zes jaar uitverkocht.
in de periode voorafgaand aan de publicatie van het
Zweefvliegenboek droeg Volkert de zorg van de door hem
ontworpen NJN-tabellen van Syrphidae, Stratiomyidae, Conopidae, Asilidae en Bombyliidae over aan een nieuwe
generatie van Diptera-adepten. Van de Syrphidae-tabel ver¬
schenen onder verantwoording van Aat Barendregt sindsdien
vier nieuwe Nederlandstalige drukken, waarvan de laatste
eind 2001 op de markt kwam. De Stratiomyidae-tabel werd
door Ben Brugge herzien en substantieel uitgebreid en een
tweede door deze auteur verzorgde druk verscheen in het be¬
gin van 2002. Vernieuwde versies van de NJN-tabellen voor
Conopidae, Asilidae en Bombyliidae werden door Mark van

Veen geschreven; van deze auteur verscheen in 1996 bij de
KNNV een gedetailleerde en bijzonder fraai uitgegeven publi¬
catie over de Nederlandse Asilidae. Zonder het initiërende
werk van Volkert van der Goot en zijn inzicht de verantwoor¬
delijkheid voor deze publicaties bijtijds aan anderen over te
dragen zou de kennis van deze groepen van Diptera in
Nederland niet het peil hebben bereikt dat het nu heeft.
Na publicatie van zijn Zweefvliegenboek richtte Volkerts
belangstelling zich meer en meer op andere families van
Diptera, waarbij de Sepsidae als eerste werden onderzocht.
Geïnspireerd door de tabel van Adrian Pont, die in 1979 ver¬
scheen in de serie Handbooks for the Identification of
British Insects, stortte Volkert zich vol overgave op deze tot
dan toe grotendeels verwaarloosde groep. In enkele jaren
tijd vergaarde hij door onderzoek in museumcollecties en
intensief veldwerk een grote kennis van de faunistiek van de
Nederlandse Sepsidae. Dit werk vond zijn neerslag in een
drietal publicaties waarin de ontwikkeling van de kennis van
de Nederlandse fauna werd geschetst en de meest recente
stand van zaken werd vastgelegd. Hierna publiceerde Volkert
nog drie artikelen over de Sepsidae.
Andere families die zich in zijn belangstelling mochten
verheugen waren de Micropezidae, Psilidae en Sciomyzidae.
Ook van deze families publiceerde hij eenvoudig toeganke¬
lijke maar zorgvuldig samengestelde tabellen tot de in
Nederland voorkomende soorten.
Tijdens de laatste vijftien jaren van zijn leven ging Vol¬
kert van der Goot steeds minder op excursie, maar dit
weerhield hem er niet van zijn verzamel- en determineerwoede uit te leven. Uit door anderen aangedragen
malaisevalmateriaal selecteerde hij de in zijn ogen interes¬
sante exemplaren, en dat waren er vele duizenden. Dit
materiaal werd door hem opgeweekt, geprepareerd, geëti¬
ketteerd en waar mogelijk gedetermineerd. Op de
achtergrond speelde hij in die periode een belangrijke rol als
aanjager van het onderzoek naar de Nederlandse Tachinidae. Terwijl Bob van Aartsen vers materiaal letterlijk
aansleepte, sorteerde en prepareerde Volkert het malaiseval¬
materiaal en determineerde Theo Zeegers alles. Zelf
concentreerde Volkert zich gedurende die tijd op de studie
van de Empidoidea, eerst op het genus Empis en verwanten,
later op het soortenrijke genus Hilara. Het is aan de inspan¬
ningen van Bob van Aartsen als verzamelaar in het veld en
Volkert van der Goot als verzamelaar aan tafel en bewerker
van het vergaarde materiaal te danken dat de Nederlandse
fauna van Hilara nu relatief goed bekend is. Uit het in Neder¬
land verzamelde materiaal werden negentien nieuwe
soorten voor de Nederlandse fauna aangetroffen en in
samenwerking met de expert bij uitstek van de Palaearctische Empidoidea, Milan Chvâla uit Praag, zes nieuwe
soorten voor de wetenschap beschreven. Ook bij de voorbe¬
reiding van de naamlijst van de in Nederland voorkomende
Diptera speelde Volkert van der Goot in de coulissen een
doorslaggevende rol. Deze naamlijst zal binnenkort verschij¬
nen en het is spijtig dat Volkert, die zich nauw bij dit project
betrokken wist, de publicatie niet meer mee kan maken.
Voor zijn stimulerende werk als veldbioloog, verzame¬
laar, publicist en spreker werd Volkert van der Goot op 22
november 1986 onderscheiden met de Uyttenboogaart-Eliasenprijs van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Zijn 50-jarig jubileum als dipteroloog werd op 28 juni 1999
luister bijgezet tijdens een bijeenkomst aan de afdeling
Entomologie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Bij
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deze gelegenheid werd Volkert als dank voor zijn uitzonder¬
lijke bijdrage aan de verrijking van de collectie de
legpenning Natura Peperit Scientiam uitgereikt door de di¬
recteur van het Museum. Geschat wordt dat door Volkerts
werk de Diptera-collectie toenam met circa 100.000 keurig
geprepareerde, geëtiketteerde en gedetermineerde vliegen.
Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de KNNV-afdeling
Amsterdam werd Volkert van der Goot vanwege zijn bijzon¬
dere verdiensten op 4 november 2000 verheven tot erelid
van de KNNV; in maart 2001 werd hij erelid van de Afdeling
Amsterdam van die vereniging.
Door zijn inspirerende publicaties en vele persoonlijke
contacten heeft Volkert van der Goot op een unieke wijze
een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de dipterologie en de algemene entomologie in Nederland. Bij degenen
die hem persoonlijk hebben gekend zal hij altijd in herinne¬
ring blijven als een enthousiast en enthousiasmerend expert
van de Diptera. Allen, ook zij die hem nooit hebben ontmoet,
kunnen tot ver in de toekomst blijven genieten van zijn zorg¬
vuldig bewerkte materiaal en zijn waardevolle publicaties.

Graag wil ik de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan
dit artikel: Bob van Aartsen, Aat Barendrecht, Pjotr Oosterbroek en
Nico Schonewille lazen een manuscriptversie van dit artikel en
voorzagen het van commentaar. Pjotr Oosterbroek en Nico
Schonewille leverden de bij dit artikel geplaatste foto's. Lynn
Meijerman scande de literatuurlijst uit Van der Goot (1981) en legde
zo de basis voor de onderstaande lijst met publicaties.
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Summary
A few weeks prior to his 73rd birthday Volkert Simon van der
Goot (23 September 1928-31 August 2001) passed away. He was
most famous for his contributions to the knowledge of the Syr¬
phidae. In a long series of papers Van der Goot discussed the
systematics and faunistics of the group, mainly focusing on the
fauna of The Netherlands. His lifelong dedication to the hoverflies culminated in 1981 in the publication of his standard work
on the Northwest-European Syrphidae. Based on Stackelberg's
keys to the Syrphidae of the European part of the former Soviet
Union, this book contained a body of knowledge accumulated
over a period of more than 30 years. Although written in the
Dutch language, it was the first comprehensive account on the
Syrphidae of Northwest Europe and the book was used by many
scientists abroad. Besides studying Syrphidae, Volkert van der
Goot also devoted his time to unlock other families of Diptera.
He preferred to publish in Dutch, thus staying close to the public
he wanted to reach. Many families of the lower Brachycera were
dealt with, while during the later years he concentrated especial¬
ly on the Empidoidea, which resulted in 2000 in the publication
of an extensive review of the Dutch species of Hilara. The im¬
mense collection of Diptera gathered by Van der Goot is
deposited in the Zoölogisch Museum Amsterdam.

7(1): 1-3.
1998. Plastic tegen museumkevervraat. De Vliegenmepper 7 (1): 4-5.

Entomologische Berichten 62(2) 2002

53

