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heid geen zin heeft en de methode en gedachtengang wel aan een onderdeel kun¬ 

nen worden gedemonstreerd, maar op dit punt wilde hij van geen wijken weten. 

Eerst later ben ik gaan inzien, dat hij het voor een dergelijk practisch vak, waar het 

„bijzondere” — dat zeer wel fundamenteel kan zijn en niet als „casuistiek” mag 

worden betiteld — van meer belang is dan het „algemene”, toch bij het rechte 

eind had. Dat hierdoor zijn colleges wel eens overladen werden, een euvel, dat 

hij door sneller tempo van spreken en ruime overschrijding van de officiële drie 

kwartier trachtte te compenseren, was niet te vermijden. Zijn bereidheid om wat 

nog opheldering behoefde, of aanvulling, in nabetrachtingen met één of twee 

studenten door te nemen kende geen grenzen, zodat hiermede menigmaal even¬ 

veel tijd gemoeid was als met het college zelf. 

Helaas werd het werk, dat hij zo vol enthousiasme begonnen was, jarenlang op 

grievende wijze onderbroken door de Duitse overheersing. Toen hij na de oorlog 

zijn functie weer kon hervatten, waren er in de eerste jaren nog maar weinig 

oudere-jaars biologen, zodat in totaal het aantal van zijn leerlingen veel geringer 

is geworden dan hij door zijn toewijding en kunde had verdiend. Pas in de laat¬ 

ste jaren heeft hij, tussen langdurige ziekten door, nog een aantal studenten gehad, 

die tenslotte hun bestemming hebben gevonden in practisch entomologisch werk. 

Door de duidelijke afbakening van ons beider taak was het contact, dat ik in 

al die jaren met Leefmans heb gehad, voornamelijk van persoonlijke aard, al 

spraken wij ook hoofdzakelijk over het vak, dat wij van zo verschillend standpunt 

beschouwden. En ook over de mensen, die het beoefenden. Wat daarbij vooral 

opviel, was de buitengewone mildheid van zijn oordeel. Ondanks zijn sterke 

emotionaliteit, die het hem ten enenmale onmogelijk maakte iets voor zich te 

houden, dat hem hinderde, heeft hij door zijn volstrekt open en eerlijke wijze van 

uitpraten dan ook nimmer moeilijkheden gehad, die hij niet tot een oplossing 

wist te brengen. Wij bewaren aan hem niet anders dan goede herinneringen. 

Herinneringen aan de eerste tropische particuliere en 

ambtelijke jaren (1913-1924) van Dr S. Leefmans 
door 

C. A. BACKER 

Heemstede 

Het was in Mei of Juni 1913 — de juiste datum is mij ontschoten — dat ik 

Leefmans voor de eerste maal ontmoette. Zijn naam was mij toen reeds sedert 

enige jaren bekend uit een vlot geschreven artikel van zijn hand in het Neder¬ 

landse natuurhistorische tijdschrift De Levende Natuur. 

Die eerste ontmoeting vond plaats in de rijke bibliotheek van het later ten dele 

verbrande Proefstation voor de Suikerindustrie te Pasoeroean (O.-Java), waar 

Leefmans toen vertoefde voor het verrichten van enige entomologische naspo- 

ringen in verband met de bestrijding van de dierlijke vijanden der agave-cultuur. 

Twee jaren te voren in Indië aangekomen, stond hij in 1913 in dienst der Han¬ 

delsvereniging Amsterdam (H.V.A.), eigenaresse van talrijke cultuurondernemin- 

gen op Java en Sumatra; hij was werkzaam gesteld op de vezelonderneming Bendo 

Redjo op de ZW.-helling van de vulkaan Keloed (= Kloet: O.-Java). 

Dit eerste onderhoud was van korte duur; geen van beiden beschikten wij toen 
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over veel tijd; Leefmans had het druk met zijn vezelbelagers, ik met een flo- 

ristisch onderzoek van Oost-Java. Doch hoe vluchtig het gesprek ook wezen 

mocht, het liet bij mij een blijvende indruk achter. Want het viel niet moeilijk in 

de toen nog jeugdige, immers nog geen 30-jarige, en pas op de voordrempel 

zijner carrière staande Leefmans iemand te onderkennen, die grote verwachtin¬ 

gen opwekte voor de toekomst. Hij bleek begaafd te zijn met een helder ver¬ 

stand, met zelfkennis en zelfkritiek, met vurige belangstelling voor natuurweten¬ 

schappelijke problemen, blakende van energie en volkomen toegewijd aan de hem 

opgelegde taak, welke weldra zou uitgroeien tot zijn levenswerk; een werk, dat hij 

met kracht, ijver en beleid heeft aangevat en op vele punten tot een goed einde 

gebracht. Dat Leefmans in het toen nog vreedzame en bloeiende Indië carrière 

zou maken, viel te verwachten. Doch dat deze jonge man zonder enige weten¬ 

schappelijke opleiding zich door eigen kracht zou weten op te werken van on¬ 

beduidend handelsreiziger tot een natuuronderzoeker van de eerste rang, tot een 

leidende, ja tot de leidende figuur in het landbouw-entomologische onderzoek van 

de O.I.-Archipel, wie had dat toen kunnen en durven voorspellen ? Zijn loop¬ 

baan schijnt een wonder. Het wonderbaarlijkste van wonderen is wel, dat zij 

somtijds geschieden. Zo ook dit. In 25 jaar tijds hebben wij het spruitje Leefmans 

zien opwassen tot een krachtige boom; surculus arbor factus est ! 

In 1914, het jaar na onze eerste ontmoeting, werd Leefmans verbonden aan 

het Instituut voor Plantenziekten te Buitenzorg, welke stad toen ook mijn stand¬ 

plaats was. Daar kwamen wij weldra veelvuldig met elkander in aanraking, vroe¬ 

gen en verschaften wij elkander inlichtingen, werd Leefmans, toen nog onge¬ 

huwd, een geziene gast in mijn huis. De in 1914 gesloten vriendschap, waarin mijn 

vrouw en later mijn kinderen, die hem oom noemden, deelden, duurde tot zijn 

dood onverflauwd voort, al maakte de laatste jaren ons beider lichamelijke ge¬ 

steldheid persoonlijke omgang zeer moeilijk, zo niet geheel onmogelijk. 

Enige jaren, voordat ik hem voor het eerst ontmoette, was de jonge Leefmans 

in Amsterdam, zijn toenmalige woonplaats, ontdekt geworden door de veel oudere 

natuurhistoricus E. Heimans, hoofd ener school te dier stede, die, tezamen met de 

later zo vermaarde vogelkenner Jac. P. Thijsse (f1945) en de door een vroege 

dood weggenomen Jaspers, oprichter en redacteur was van het Nederlandse Na¬ 

tuurhistorisch tijdschrift De Levende Natuur, waarin Heimans en Thijsse tal 

van belangwekkende artikelen schreven. Vaak heeft Heimans in die tijd contact 

gehad met Leefmans; hij heeft hem de weg gewezen tot verdere ontwikkeling, 

heeft hem literatuur verschaft, heeft hem bij voortduring blijken gegeven van har¬ 

telijke ook uit daden blijkende belangstelling. Terecht dan ook koesterde Leefmans 

een diepe verering voor die mentor. En toen Heimans kort na het uitbreken van 

de eerste wereldoorlog onverwacht kwam te overlijden (Aug. 1914; hij werd in een 

Duitse hotelkamer, ’s morgens na een vermoeiende excursie, dood op zijn bed 

aangetroffen; hartverlamming) gevoelde Leefmans het als een ereplicht een ne¬ 

crologie van zijn vaderlijke vriend te schrijven in De Tropische Natuur1), het 

x) Hoewel Heimans pas in Augustus 1914 overleed, verscheen die necrologie in een der 

voorjaarsnummers van De Tropische Natuur van datzelfde jaar. Men leide daaruit echter 

niet af, dat Leefmans onder zijn gaven ook die van ongeluksprofeet telde. De later zo 

bloeiende Tropische Natuur verkeerde toen in een jeugdperiode van grote financiële en re¬ 

dactionele moeilijkheden; zij was een zorgenkind. 
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jonge Indische zustertijdschrift van De Levende Natuur. Weldra werd hij opge¬ 

nomen in de redactie van dat Indische maandblad. 

In Buitenzorg, het onder Treub (f 1910) beroemd geworden centrum van 

het natuurhistorisch onderzoek van de O.I.-Archipel, gevoelde Leefmans zich 

weldra volkomen op zijn plaats; hij wist er zich vele vrienden te verwerven. De 

omstandigheden waren er toen zeer gunstig voor de ontplooiing van zijn talenten. 

Een vredig, welvarend land onder liberaal bewind, een grote wetenschappelijke 

staf; welke de nieuweling met open armen ontving, een rijke bibliotheek, uitge¬ 

breide verzamelingen ook van entomologisch materiaal, ruime, voldoend uitge¬ 

ruste laboratoria, een voor die tijd behoorlijke bezoldiging, wat kon hij meer ver¬ 

langen ! Van de hem daar geboden gelegenheid wist hij een uitnemend gebruik 

te maken. 

Over zijn voortreffelijk ambtelijk werk zal ik hier niet spreken; anderen zullen 

en kunnen dat beter doen; zijn talrijke publicaties en zijn benoeming tot doctor 

honoris causa (Wageningen, 1928) getuigen van zijn verdiensten. Hier wil ik al¬ 

leen kortelijk in herinnering brengen, wat hij naast die drukke ambtsbezigheden 

verrichtte. 

Hij was een ijverig lid van de jonge Nederlandsch-Indische Natuurhistorische 

Vereeniging. Wanneer hij te Buitenzorg verblijf hield — menigmaal was hij ten 

behoeve zijner onderzoekingen op reis, vaak maanden achtereen — maakte hij 

niet zelden met enige belangstellenden kleine excursies. Van kudde-excursies had 

hij terecht een afkeer, omdat — in Indië althans — de deelnemers daaraan ze 

vaak alleen beschouwden als wandeling, als sportprestatie, — en sport is een 

doodsvijandin van geestesbeschaving, — omdat ze meer onder elkander conver¬ 

seerden dan werkelijke belangstelling voor de natuur toonden en ze dikwerf zelfs 

te kort schoten in die meest elementaire kennis, zonder welke geen excursie vrucht¬ 

baar kan zijn. Elk, die in Indië wel eens zo’n kudde-excursie heeft moeten leiden, 

heeft ervaren welke botte vragen soms gesteld worden, hoe weinig kennis de deel¬ 

nemers vaak mee naar huis dragen en hoe snel dat beetje kennis weer vervliegt, 

— de weinige goeden onder het gezelschap niet te na gesproken —. Doch voor 

een excursie met een paar werkelijk geïnteresseerden was Leefmans wel te vin¬ 

den. Op zulke tochten ging zijn belangstelling, behalve naar insecten, vooral uit 

naar vogels, waarover hij interessante mededelingen wist te doen. Zoals elk orni¬ 

tholoog te velde placht hij die vogels lange tijd door zijn onafscheidelijke veld¬ 

kijker te bespieden, wat het geduld van meer botanisch dan ornithologisch aan- 

gelegden wel eens op een zware proef stelde; nimmer echter werd de goede onder¬ 

linge verstandhouding tussen de deelnemers verstoord. Planten, welke niet tot 

verblijf of tot voedsel van insecten strekten, kwamen bij Leefmans pas op de 

derde plaats, al bleef hij niet in gebreke, die, desgevraagd, ten behoeve van an¬ 

deren te verzamelen. Ook in kleine zoogdieren stelde hij belang. Op zijn erf onder¬ 

hield hij vaak een kleine menagerie, die vooral voor kinderen — Leefmans was 

een kindervriend — aantrekkelijk was. Over die dieren wist hij aardig te ver¬ 

tellen en te schrijven; De Tropische Natuur kan daarvan getuigen. Vaak liet hij 

onder zijn leiding de kinderen zelf waarnemingen doen, zodoende hun lust in 

natuurstudie wekkend of aanwakkerend. Voorts was hij een uitstekend photo- 

graaf. 

Ten behoeve van zijn dienstwerk heeft Leefmans vele reizen door verschillende 
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delen van de O.I.-Archipel (Java, Sumatra, Z.O.-Borneo, Celebes, Talaud- en San- 

girarchipel) gemaakt; ook de Duizendeilanden werden door hem bezocht. Van 

die tochten bracht hij, behalve entomologisch materiaal, ook tal van planten terug, 

welke thans deels in het Buitenzorgse herbarium, deels in het Rijksherbarium te 

Leiden berusten. Voorts gaf hij in De Tropische Natuur enige boeiende reisbe¬ 

schrijvingen. 

Als alle werkelijk bekwame lieden was Leefmans wars van elk ijdel vertoon 

van geleerdheid, van alle dikdoenerij; hij was zeer zeker geen ,,soecker van ijdele 

eere” (Galaten V, 26); de eer kwam tot hem, zonder dat hij ze zocht. Nooit liet 

hij zich op zijn prestaties voorstaan; hij schermde niet met het woord wetenschap¬ 

pelijk, doch was wetenschappelijk metterdaad. En altijd was hij bereid zijn kennis 

ter beschikking te stellen van anderen; zelfzucht was hem vreemd. 

Nu is dit alles geschiedenis geworden; Leefmans is de eeuwige rust ingegaan, 

een otium cum dignitate is hem niet gegeven. Doch in onze herinnering zal hij 

nog vele jaren voortleven als een voortreffelijk werker, een goed vriend, een 

braaf mens. Zolang op Java de landbouw-entomologie beoefend wordt, zal hij eer¬ 

vol vermeld blijven als een der grote pioniers. 

Bene de patria meritus est ! Requiescat in pace ! 

Hydriomena furcata Thunberg. Het is mij gebleken, dat deze soort, dit jaar zeer 

gewoon op smeer, bepaald lichtschuw is ! Blijven alle andere smeergenoten, zelfs de als zeer 

schuw bekende en beruchte Catocala s, rustig in het sterke licht van de staaflamp (z.g. 

flashlight) op de stroop zitten, dit dier vliegt bijna dadelijk op en uit het licht weg ! Volgt 

men het met de lamp, dan tracht het steeds uit de straal te komen. 

Terwijl nogal wat exemplaren op de smeerplekken zaten, kwamen er slechts enkele op de 

gelijktijdig en in de directe omgeving brandende ML-lamp af, en ook in mijn lichtkast zag 

ik ze tot nu toe niet. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn. 

Extra generatie van Abraxas grossulariata L. in 1953. Hierbij doe ik U enkele gegevens 

toekomen betreffende het voorkomen van Abraxas grossulariata : 

11 November. Melding van K. Broertjes (correspondent P.D.), Ooster Blokker, be¬ 

treffende voorkomen van kleine en grote rupsen, cocons en een enkele vlinder van de 

bessenspanrups. 

20 November. Eenzelfde melding van H. Boelis (Correspondent P.D.) te Blokker, Zeer 

veel rupsen, nu reeds poppen en zelfs vlinders. 

Op 5 December werden rupsen, poppen en vlinders te Wageningen ontvangen. Uit de 
poppen verschenen nog 4 (betrekkelijk kleine) vlinders. 

P. H. van de Pol, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen. 

Cryphia raptricula Schiff. Op 12.VIIL1953 ving ik in het centrum van de stad Rotter¬ 

dam (Westersingel 117) op een T.L.buis naast een Cryphia mural is Forster een exemplaar 

van Cryphia raptricula Schiff. Op 15.VIII vond ik weer een exemplaar, maar nu bij me 

thuis op zolder ! 

N. W. Elfferich, Mathenesserdijk 101a, Rotterdam-W. 

[In de nacht van 12 op 13 Augustus 1953 werd het eerste Engelse exemplaar te Arundel 

in Kent gevangen. Zie Ent. Gazette 4: 250, 1953. — Lpk.] 


