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Op 4 november 1989 overleed, 83 jaar oud, 

Willem Hendrik Gravestein, vele jaren de nes¬ 

tor van de studie van de Nederlandse wantsen 

en cicaden fauna. 

Hij werd geboren op 21 september 1906 te 

Surabaya, Indonesië. Na het doorlopen van de 

lagere school in het voormalige Nederlands 

Indië, volgde hij de middelbare schooloplei¬ 

ding in Nederland aan de ’Tweede 5-jarige 

HBS” te Amsterdam. Op zijn éénentwintig¬ 

ste voltooide Gravestein zijn tandartsoplei¬ 

ding aan de Universiteit van Utrecht, en kort 

daarna trouwde hij en begon een particuliere 

praktijk in Amsterdam, die hij meer dan 50 

jaar heeft uitgeoefend, in combinatie met een 

functie als tandarts bij de Gemeentelijke Ge¬ 

neeskundige en Gezondheidsdienst van Am¬ 

sterdam. 

Willem Gravestein was van jongsafaan ge¬ 

fascineerd door de grote diversiteit in de na¬ 

tuur. Collectioneur bij uitstek, bezat hij een 

herbarium, een grote schelpenverzameling en 

een kollektie insekten van verschillende orden. 

Zijn grote kollektie postzegels van dieren en 

planten was systematisch gerangschikt en werd 

steeds volgens de nieuwste Massificatie bijge¬ 

werkt. Sedert hij in 1940 begon met het verza¬ 

melen van wantsen, en later ook van cicaden, 

heeft hij zich op de studie van deze insekten 

geconcentreerd. Voor de fauna van Nederland 

en de omliggende gebieden heeft Gravestein 

het werk van A. Reclaire en D. MacGillavry 

voortgezet. 

Blijkens de vergaderingsverslagen van de 

Nederlandse Entomologische Vereniging, 

heeft Gravestein in de periode van 1950 tot 

1970 vele nieuwe soorten voor de Nederlandse 

fauna gemeld. In de vijftiger jaren bracht hij 

samen met zijn familie regelmatig de zomer¬ 

vakanties door op Terschelling, waar hij vanuit 

Willem Hendrik Gravestein, augustus 1982 

het biologisch station uit ’Vangen” ging. Bij het 

zoeken naar de vaak zeer gastheerspecifieke 

wantsen en cicaden kwam zijn kennis van de 

Nederlandse flora goed van pas. Gravestein 

heeft veel kontakt gehad met René Cobben, 

later hoogleraar Diertaxonomie aan de Land¬ 

bouwuniversiteit, Wageningen. De naamlijst 

van de in Nederland voorkomende cicaden 

(1976) is in overleg met hem tot stand geko¬ 

men. 

Gravestein’s belangstelling voor de Euro¬ 

pese wantsen en cicaden ontwikkelde zich in de 

zestiger jaren tijdens reizen naar de Oostelijke 

Pyreneeën, Portugal en Majorca, en geduren- 



162 Ent. Ber.5 Amst. 50 (1990) 

de latere reizen naar andere landen. Het beeld 

van hem aan het zonnige strand van Spanje, 

wroetend en peuterend aan de wortels van 

planten op zoek naar wantsen en cicaden, zal 

ons altijd bijblijven. Hoe opgetogen hij was 

over de vondst van een fraaie wants met gou¬ 

den eieren op de rug (Phyllomorpha laciniata), 

die hij ’’engeltje” noemde, en zo nonchalant als 

hij kon zijn over een gewone soort die ”wel leuk 

voor de vindplaats was”. 

De lijst van publikaties, die in dit artikel is 

opgenomen, laat zien dat Gravestein geen en¬ 

kele nieuwe soort zelf beschreven heeft. Hoe¬ 

wel hij op zijn excursies vele onbeschreven 

soorten heeft verzameld, en deze ook regelma¬ 

tig in het materiaal van anderen aantrof, heeft 

hij het beschrijven van nieuwe taxa steeds over¬ 

gelaten aan diegenen die in zijn ogen specialis¬ 

ten waren. Voor de wantsen had hij in de ze¬ 

ventiger jaren kontakt met Dr. Eduard 

Wagner te Hamburg, terwijl hij voor de deter¬ 

minatie van cicaden een vriendschappelijke re¬ 

latie onderhield met Dr. Wilhelm Wagner 

eveneens te Hamburg. In latere jaren werden 

veel cicaden gestuurd naar Dr. Jiri Dlabola te 

Praag, die in diverse groepen maar vooral in de 

Issidae, veel nieuwe soorten uit de Amster¬ 

damse kollektie beschreven heeft. 

Gravestein heeft zich altijd zeer verbonden 

gevoeld met het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie (Zoölogisch Museum), Amsterdam, 

waarvan hij sedert 1971 honorair medewerker 

was. Toen hij nog full-time praktijk hield als 

tandarts, maakte hij een middag in de week vrij 

om in de kollektie van het museum te werken. 

Na zijn pensionering bij de Gemeentelijke Ge¬ 

neeskundige en Gezondheidsdienst, werkte hij 

twee dagen per week in de Amsterdamse kol¬ 

lektie, sedert 1981 samen met J. H. Woudstra. 

In al die jaren heeft hij een zeer groot aandeel 

gehad in de determinatie en de rangschikking 

van de Nederlandse en Palaearctische Hetero- 

ptera en Homoptera. Enkele jaren geleden 

heeft hij zijn hele kollektie aan het Instituut 

voor Taxonomische Zoölogie geschonken. 

Door zijn eigen verzamelactiviteiten en het sti¬ 

muleren van anderen tot het verzamelen van 

wantsen en cicaden heeft Gravestein in belang¬ 

rijke mate bijgedragen aan het tot stand komen 

van de omvangrijke kollektie Nederlandse en 

Palaearctische Homoptera en Heteroptera van 

dit instituut. Vriendelijk maar dwingend ver¬ 

zocht hij familieleden, vrienden en patiënten 

om op buitenlandse reizen wantsen en cicaden 

te verzamelen. Met onbedwingbare nieuwsgie¬ 

righeid en aanstekelijk enthousiasme inspec¬ 

teerde hij dan later de buit van de succesvolle 

verzamelaar. 

Wim Gravestein, ’’Haas” voor veel van zijn 

vrienden, was door zijn vriendelijkheid, humor 

en kennis van insekten zeer populair in de 

kring van de Nederlandse Entomologische 

Vereniging, waarvan hij reeds in 1941 lid werd. 

Hij bezocht doorgaans de landelijke vergade¬ 

ringen van de vereniging en was een vaste be¬ 

zoeker van de bijeenkomsten van de afdeling 

Noord-Holland en Utrecht. Hij heeft veel ge¬ 

determineerd, voor iedereen, ook grotere kol- 

lekties afkomstig van oecologisch onderzoek 

werden met een opgewekte voortvarendheid 

op naam gebracht. Vele leden van de Neder¬ 

landse Entomologische Vereniging zullen zich 

herinneren dat ze met de hulp van Gravestein 

de eerste verkenningen op het gebied van de 

entomologie, of in de studie van de wantsen en 

cicaden, gedaan hebben. Hij stond direct klaar 

voor iedereen. Wanneer verzoeken van zijn 

kant niet onmiddellijk gehonoreerd werden, 

begreep hij dat vaak niet. 

Vele vrijetijds- en beroepsbiologen waren 

vaste bezoekers van de Rubensstraat. Vooral op 

werkdagen na afloop van de particuliere prak¬ 

tijk en op zondagmorgen was het huis van Wim 

en Atie een trefpunt voor vrienden en bekenden. 

Na het overlijden van zijn tweede vrouw, 

Atie Gravestein-Raaff, op 14 juni 1981 is Wim 

Gravestein wel iets van zijn elan kwijtgeraakt; 

de zorg waarmee zij hem dertig jaar lang om¬ 

ringd heeft, kon hij niet missen. Voor familie en 

vrienden was het niet altijd mogelijk om hem 

de aandacht te geven waar hij om vroeg. Toen 

hij de laatste jaren van zijn leven tengevolge 

van lichamelijke klachten nog maar weinig 

buitenshuis kwam en niet meer in staat was om 

op het museum te werken, was hij blij met 

bezoek. Gesprekken over excursies en interes¬ 

sante vangsten bleven favoriet. Een dierbare 

vriend van velen is overleden. 
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