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ook een sterke stimulans geweest voor het gehele plantenziektenkundig onder¬ 

zoek in ons land. Behalve dat hij bepaalde problemen persoonlijk geheel onder¬ 

zocht, gaf hij door zijn inschakeling bij het in 1950 opgerichte I.P.O. (Instituut 

Plantenziektenkundig Onderzoek) leiding aan anderen en door zijn lectoraat in 

de toegepaste entomologie aan de Universiteit te Amsterdam speelde hij een 

belangrijke rol bij de vorming van onze toekomstige entomologen. 

Dr Leefmans stelde geen hoge eisen aan zijn toerusting; hij beoefende de 

wetenschap met eenvoudige hulpmiddelen, die hij bij voorkeur zelf ontwikkelde 

en met goedkope materialen uitvoerde. Hij was geen kamergeleerde, die er alleen 

naar streefde meer kennis en inzicht te verzamelen, maar hij was de man van de 

toepassing. 

In het bijzonder waren het de entomologische problemen uit de praktijk van 

de land- en tuinbouw, die hem interesseerden en die hij tot een algehele oplos¬ 

sing trachtte te brengen. 

Wij hebben dan ook veel aan Dr Leefmans te danken en zijn nagedachtenis 

zal in ere blijven, temeer omdat hij een beminnelijk man was, met wie het pret¬ 

tig was contact te hebben. 

Leefmans als Entomoloog in Nederland 
door 

J. DE WILDE 

Amsterdam 

Salomon Leefmans werd op 11 Jaunari 1884 in Leeuwarden geboren, maar 

bracht zijn jeugd grotendeels in Amsterdam door. Hij verloor reeds op 7-jarige 

leeftijd zijn vader en was hierdoor gedwongen, onmiddellijk na het verlaten 

van de lagere school een betrekking te zoeken. Toen reeds was hij vervuld 

van een intense belangstelling voor alles wat de levende natuur betreft, maar in 

het bizonder voor insecten, die hij in zijn vrije uren op alle denkbare plaatsen 

verzamelde. 

Juist in deze tijd verschenen de bekende boekjes van E. Heimans en Jac. P. 

Thijsse, en al spoedig werden deze pioniers van de Nederlandse veldbiologie 

Leefmans tot een bron van informatie en aansporing. Zij kregen belangstelling 

voor de intelligente, enthousiaste jonge insectenkenner en introduceerden hem 

bij de beide toenmalige kopstukken van de Nederlandse Entomologische Ver- 

eeniging te Amsterdam, J. Th. Oudemans en D. L. Uyttenboogaart. Dit had 

tot gevolg, dat Leefmans regelmatig ten huize van Oudemans werd ontvangen, 

om mee te werken aan zijn verzamelingen. Later bezorgde Uyttenboogaart, die 

destijds te Amsterdam kantoor hield, hem een aanstelling als kantoorbediende, 

met de opdracht een deel van zijn tijd aan de toen reeds uitgebreide kevercollectie- 

Uyttenboogaart te besteden. 

In die tijd had Leefmans zich als publicist al een naam verworven. Sedert 1903 

verschenen regelmatig opstellen van zijn hand in De Levende Natuur, jarenlang 

was hij, overtuigd socialist en vakverenigingsman, natuurhistorisch medewerker 

van ,,Het Volk”. 
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Ten huize van Thijsse kwam Leefmans in contact met C. J. J. van Hall, die 

in zijn verdere leven een zeer belangrijke plaats zou innemen. Enkele jaren later 

werd van Hall aan het Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg verbonden. 

Hij was het, die bemiddeling verleende bij pogingen, de Amerikaanse parasiet Tri¬ 

ch o gramma praetiosa in Indonesië te importeren en die Leefmans aanzocht om de 

kweek op het tussenstation Amsterdam op zich te nemen. Aan het succes van 

deze kweek, waarvan ook elders in deze bundel wordt gewaagd, was het mede te 

danken, dat Leefmans in 1912, op 28-jarige leeftijd, naar Indonesië kon ver¬ 

trekken, op weg naar een lang-begeerde entomologische werkkring in de tropen. 

In 1934 keerde Leefmans met pensioen in Nederland terug. Zijn tweede werk¬ 

periode hier te lande — wij kunnen thans zeggen: zijn tweede carrière — begon 

in 1935, toen hij opdracht verkreeg een onderzoek in te stellen naar de draai- 

hartigheidsmug van de kool (Contarinia torquens de M. = nasturtii Kiefh), 

waarvan de aantasting in de Noordhollandse koolstreken onrustbarende vormen 

begon aan te nemen. Dit onderzoek, waarvan het succes door een van zijn trouwe 

medewerkers uit die tijd in deze bundel wordt beschreven, had voor de Toegepaste 

Entomologie in Nederland grote gevolgen. Leefmans kwam hierdoor in contact 

met de energieke Inspecteur van de Tuinbouw en het Tuinbouwonderwijs, Ir A. 

W. van DE Plassche, die hem meermalen op tochten vergezelde, en die voor 

de vooruitstrevende ideeën van Leefmans zeer toegankelijk bleek. Het eerste 

verslag van het Contarinia-onderzoek, waarvoor grote belangstelling bestond, was 

het eerste nummer in de reeks van Blauwe Mededelingen, de thans zo bekende 

uitgaven van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst. 

In 1937 volgde de benoeming van Leefmans tot Lector aan de Gemeente - 

Universiteit van Amsterdam. Het deed hem zeer veel genoegen, toen op 5 Juli 

1941 in een der collegezalen van het Zoölogisch Laboratorium, waaraan hij ver¬ 

bonden was, de afdeling Toegepaste Entomologie van de Nederlandsche Entomo¬ 

logische Vereeniging haar eerste wetenschappelijke vergadering hield. 

leefmans was de propagandist van de phaenologische methode bij de chemi¬ 

sche insectenbestrijding. Hoewel hij in Indonesië in de eerste plaats de biologische 

bestrijding voorstond, wist hij zich in Nederland zeer snel aan te passen aan de 

mogelijkheden, die geboden werden door de grote arbeidsintensiteit, de steeds in 

aantal toenemende chemische middelen en de snelle opkomst van de radio. Na de 

oorlog was hij een der her-oprichters van de Phaenologische Vereniging (Studie¬ 

kring voor Phaenologie), en was hiervan enkele jaren voorzitter. 

Tijdens de Duitse bezetting en de hiermee verbonden langdurige onderduik¬ 

periode werd Leefmans het doen van onderzoek onmogelijk gemaakt, maar in 

1945 werd hij, tijdens een vergadering te zijnen huize belegd, weer officieel aan 

het Tuinbouwkundig Onderzoek verbonden, eerst als Senior Entomoloog, later 

als Hoofd van de Entomologische Afdeling van het Instituut Plantenziektenkundig 

Onderzoek. Hij bleef dit, tot hij in 1949 ook voor deze functie pensioengerech¬ 

tigd werd. 

In 1946 kreeg Leefmans opdracht van de Minister van Landbouw, een studie¬ 

reis te ondernemen naar de U.S.A., welke reis hem grote voldoening heeft ge¬ 

schonken. Hier ervoer hij tot zijn oprechte verbazing, dat hij voor vele entomo¬ 

logen van het U.S. Dept. of Agr. een goede bekende was, dank zij zijn enorme 

publicistische activiteit in zijn Indische jaren. In 1947 volgde een tweede reis. 



LEEFMANS ALS ENTOMOLOOG IN NEDERLAND 69 

nu met het doel, de Amerikaanse quarantaine-maatregelen betreffende de invoer 

van Nederlands plantenmateriaal te bestuderen. 

In het kleine, maar modem ingerichte Entomologische Laboratorium aan de 

Mauritskade te Amsterdam heeft Leefmans de laatste jaren nog regelmatig ge¬ 

werkt, leiding en steun gevend aan de jongere krachten, die daar werkzaam waren. 

Van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging was hij een trouw lid, die 

nooit verzuimde, zijn medeleden op de wetenschappelijke vergaderingen van zijn 

ontdekkingen deelgenoot te maken. Het was dan ook volkomen terecht — en het 

werd door hem ten zeerste gewaardeerd — dat hem op 30 December 1953 het 

Ere-lidmaatschap van de N.E.V. werd aangeboden. Op 3 Januari 1954 overleed 

Leefmans na een langdurige ziekte in zijn huis te Heemstede. 

Leefmans was in Indonesië brilliant, onbetwist de leidende figuur in de ento¬ 

mologische wereld aldaar. Bij ons jongeren, die hem eerst leerden kennen, toen hij 

de middelbare leeftijd ruim gepasseerd was, en die dus zijn glansperiode als 

onderzoeker niet hebben beleefd, zullen niettemin enkele voortreffelijke eigen¬ 

schappen in herinnering blijven. 

Op excursies: zijn grote „veldkennis”, die hij zonder moeite op anderen over¬ 

droeg. 

Als toepassend entomoloog: zijn voortdurende dienstbaarheid aan de practijk 

van land- en tuinbouw. Hij was een goed popularisator, die door zijn grote er¬ 

varing spoedig het vertrouwen won van de telers. 

Wie tenslotte het voorrecht heeft gehad, hem regelmatig in zijn werkkamer te 

mogen bezoeken en met hem van gedachten te wisselen, heeft hem leren kennen 

als een wijs mens met een grote intuïtie, wiens warme vriendschap niet gemakke¬ 

lijk kan worden vergolden. 

Dr S. Leefmans als entomoloog in Indië 
door 

W. ROEPKE 

Wageningen 

De Indische staat van dienst van onze vriend Leefmans ziet er als volgt uit : 

1912. Eind Augustus aankomst op Java, als particulier entomoloog bij de H.V. 

A. (Handelsvereniging Amsterdam), met standplaats Bendo Redjo, district Blitar, 

O. Java. 

1914. Met ingang van 2 April benoemd tot entomologisch assistent bij het In¬ 

stituut voor Plantenziekten te Buitenzorg (aanvankelijk tijdelijk). 

1919. Benoemd tot hoofd der Zoölogische Afd. van het Instituut. 

1921. Europees verlof. 

1923. Waarnemend directeur van het Instituut. 

1926. Het Instituut voor Plantenziekten wordt een onderdeel van het Algemeen 

Proefstation van de Landbouw. 

1927. Aanstelling als Directeur definitief. 

1928. Europees verlof, eredoctoraat aan de Landbouwhogeschool. 

1934. April. Met pensioen naar Holland; Officier in de Orde van Oranje 

Nassau. 


