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Het bericht van het overlijden van René Cob¬ 

ben heeft grote verslagenheid teweeggebracht 

bij zijn talloze collega-entomologen in binnen- 

en buitenland. Het betekende niet alleen het 

verlies van een van de meest ervaren wantsen¬ 

specialisten ter wereld, maar voor velen ook 

het verlies van een sympathieke vriend en col¬ 

lega. 

Cobben behoorde tot de weinige entomolo¬ 

gen die bekend zijn met de wereldfauna van 

een hele insektenorde. Als specialist van de 

Geverwantsen (Leptopodomorpha) gold hij als 

een absolute autoriteit. Zijn grote veldervaring 

stamt reeds uit zijn middelbare schooltijd, toen 

hij regelmatig lessen verzuimde om wantsen te 

kunnen verzamelen in de omgeving van Roer¬ 

mond. In enkele jaren tijd inventariseerde hij 

de hele wantsenfauna van Limburg, en en pas¬ 

sant ook een groot deel van de cicadenfauna. 

Tijdens zijn studie aan de Landbouwhoge¬ 

school schreef hij zijn eerste publikaties. Na 

zijn studie werd hij aangesteld aan het Labo¬ 

ratorium voor Entomologie, waaraan hij sinds 

1954 permanent verbonden was. In die periode 

maakte hij ook verschillende verzamelexpedi- 

ties waarvan die naar de Nederlandse Antillen 

(1956/1957) en Ethiopië (1969) de belangrijk¬ 

ste waren. 

Op grond van zijn wetenschappelijk onder¬ 

zoek over de systematiek en evolutiebiologie 

van Heteroptera genoot Cobben een wereld¬ 

wijde reputatie. Niet alleen publiceerde hij in¬ 
drukwekkend veel over een breed onderwerp, 

ook illustreerde hij zijn werk zelf met talloze 

tekeningen van een grote artistieke kwaliteit. 

Het meest bekend in de wetenschappelijke we¬ 

reld zijn ongetwijfeld zijn studies over “Evolu¬ 

tionary trends in Heteroptera”. Hiervan zijn 

twee volumineuze delen verschenen. Het 

eerste, dat over eistructuren en embryologie 

handelt, vormde tevens zijn proefschrift 

waarop hij in 1968 cum laude promoveerde. 

Wegens de bijzondere kwaliteiten van deze pu- 

blikatie werd hem in 1970 hiervoor de prijs van 

het Landbouwhogeschoolfonds toegekend. In 

het tweede deel, over monddelen en voedselop- 

name, ontwikkelde Cobben de theorie dat alle 

deelgroepen van de Heteroptera afstammen 

van carnivore voorouders, en dat de fytofage 

levenswijze pas in latere fasen van de evolutie 

is opgetreden. Aangezien de Heteroptera, in 

een nog vroeger stadium, gemeenschappelijke 

voorouders hebben gehad met de Homoptera, 

zou dit kunnen betekenen dat de Homoptera 

ook afstammen van carnivore voorouders. 

Deze gedachte ging lijnrecht in tegen de heer¬ 

sende opvatting dat binnen de Homoptera, die 

uitsluitend uit fytofage soorten bestaan, carni- 
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vorie nooit is voorgekomen. Voor zijn derde 

boek, over reproduktie, had Cobben reeds vele 

aantekeningen en schetsen verzameld. Of de 

bewerking van dit materiaal ooit zal worden 

voltooid, is zeer de vraag. De daarvoor vereiste 

kennis van een grote en diverse diergroep als de 

Heteroptera, zoals Cobben die bezat, kan men 

alleen verwerven door tientallen jaren van stu¬ 

die met veel toewijding en doorzettingsvermo¬ 

gen. 

Zijn belangstelling voor fundamentele pro¬ 

blemen in de taxonomie gold ook de biosyste- 

matiek. Reeds vroeg maakte hij kennis met de 

ideeën van Ernst Mayr, de geestelijke (peet)va- 

der van het biologisch soortbegrip. René Cob- 

ben’s biosystematische belangstelling richtte 

zich met name op een deelgroep van de Homo- 

ptera, nl. de cicaden (Auchenorrhyncha). Van¬ 

uit zijn rijke veldervaring met zowel Cicadelli- 

dae als Delphacidae was hij vele taxonomische 

probleemgroepen tegengekomen, waarvan een 

goede analyse alleen via een experimentele bio- 

systematische benadering mogelijk zou zijn. In 

de loop der jaren heeft zich daaruit een funda¬ 

menteel onderzoekprogramma ontwikkeld 

over variabiliteit, reproductieve isolatie en 

soortvormingsprocessen bij delphaciden. Een 

centraal thema daarin betrof de specificiteit 

van akoestische communicatiesignalen en hun 

betekenis voor de reproductieve isolatie van 

soorten. Diverse promovendi hebben onder 

zijn leiding hierover proefschriften bewerkt. 

Ook speelde hij een stimulerende rol bij het tot 

stand brengen van internationale contacten 

tussen cicadenonderzoekers, en was hij een van 

de initiatiefnemers tot de 3-jaarlijkse Auche- 

norrhyncha-Meetings. Zelf organiseerde hij de 

derde meeting in Wageningen, in 1978. Zijn 

laatste wetenschappelijke activiteit betrof het 

voorbereiden van een lezing over waardplant- 

keuze bij Auchenorrhyncha, die hij zou hou¬ 

den ter gelegenheid van de laatste meeting in 

Turijn, die in september van het afgelopen jaar 

plaatsvond. Helaas was hij niet meer in staat 

deze bijeenkomst zelf bij te wonen en werd zijn 

lezing door een van zijn medewerkers gepre¬ 

senteerd. 

Naast het onderzoek vervulde Cobben ook 

een belangrijke taak in het onderwijs. Van 1970 

tot 1980 was hij lector in de Entomologie, en 
vanaf 1980 hoogleraar in de Diertaxonomie. 

Door zijn grote kennis van vormen en leefwij¬ 

zen bij insekten maakte hij de vele veldexcur- 

sies die hij begeleidde steeds weer tot een bele¬ 

venis voor zijn studenten. Velen zullen zich zijn 

enthousiaste verhalen en ongedwongen optre¬ 

den nog lang herinneren. Onder zijn leiding 

werd vorm gegeven aan het diertaxonomisch 

onderwijs aan de Landbouwuniversiteit. Velen 

hebben daarvan kunnen leren dat de moderne 

taxonomie een dynamische en volwaardige 

wetenschap is. Om de status van het hoogle¬ 

raarschap gaf hij niet veel. Zijn leerstoel was 

voor hem primair een bewijs van erkenning 

van zijn vakgebied. Toch moest hij steeds weer 

ervaren hoe door onkunde en onbegrip het 

belang van zijn vakgebied werd miskend. Tot 

op het laatst bleef hij zich daarover grote zor¬ 

gen maken. 

Vanaf 1949 was Cobben actief lid van de 

Nederlandse Entomologische Vereniging en 

van 1977 tot 1983 vervulde hij het voorzitter¬ 

schap. De vereniging ging hem zeer ter harte en 

hij ontbrak zelden op de landelijke vergaderin¬ 

gen. Hij was mede-organisator van het eerste 

Europees Entomologisch Congres in Reading 

in 1978. Ook was hij een van de initiatiefne¬ 

mers tot de „Ardennen-weekenden”. Hij was 

nadrukkelijk van mening dat de vereniging tot 

taak had om vooral de niet-professionele ento¬ 

mologen ten dienste te staan, en vooral jonge¬ 

ren te stimuleren zich voor de entomologie te 

interesseren. Wat betreft dit laatste vond hij dat 

de toen teruglopende belangstelling van jonge¬ 

ren de vereniging niet onverschillig mocht la¬ 

ten. 

Behalve entomoloog en wetenschapper was 

René Cobben bovenal een warmvoelend me¬ 

demens, die zich interesseerde voor het wel en 

wee van anderen. Voor collega’s en studenten 

stond zijn deur altijd open, zowel op het lab als 

bij hem thuis. De onderlinge verhoudingen tus¬ 

sen mensen gingen hem zeer ter harte en zijn 

aanwezigheid bij sociale activiteiten sprak als 

het ware vanzelf. Met zijn innemende persoon¬ 

lijkheid, wars van ieder formalisme, won hij de 

sympathie van velen. Wij zullen zijn inspiratie 

en vriendschap missen. 
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