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Hoe men de oplossing van de Cynips kollari puzzle vond 

door 

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN 

Reeds in de verschijning van Cynips kollari in Nederland ligt iets raadsel¬ 

achtigs. Men mag wel aannemen, dat de meeste eikengallen in ons land zijn ge¬ 

komen tegelijk met of kort na het optreden van deze plant in de Nederlandse 

flora. In de eerste helft van de 19de eeuw waren een groot aantal eikengallen 

bekend. Zij werden door de hymenopterologen ijverig gezocht, de wespen daaruit 

gekweekt en gedetermineerd. Snellen van Vollenhoven, 1868 : 112, gaf een 

lijst van 46 van deze wespengallen. Doch de in deze lijst ook genoemde Cynips 

kollari was hem eerst enkele jaren tevoren bekend geworden. Dezelfde auteur, 

1865 : 12, vermeldt, dat: ,,het ons mag bevreemden, wanneer plotseling in vrij 

grote menigte een soort verschijnt, die niet alleen vroeger slechts in warmere 

streken aangetroffen werd, maar wier galnoot ook zo groot is en zo zeer in ’t 

oog valt, dat men met vrij grote zekerheid kan aannemen, dat zij werkelijk vroeger 

hier niet huisde, daar haar overblijvende gallen van buitengewone grootte en 

hardheid des winters noodzakelijk de opmerkzaamheid tot zich hadden moeten 

trekken”. Iets verder zegt hij: „Is het waarschijnlijk, is het aan te nemen, dat de 

soort vroeger reeds hier te lande bestaan heeft, doch nimmer opgemerkt is ? Ik 

durf dit wel ontkennend te beantwoorden.” 

In 1863 ontving hij voor de eerste maal gallen van Cynips kollari, die door de 

heer Hoog bij Vogelenzang gevonden waren en in 1865 kreeg hij materiaal uit 

Driebergen en andere plaatsen. Hij faalde echter bij de determinatie van de gal- 

wesp, want hij meende, dat het Cynips tinctoria was, een wesp, die Aleppo-gallen 

veroorzaakt, die om het hoge looizuurgehalte uit zuidelijke landen worden inge¬ 

voerd. Snellen vermoedde, dat de nieuwe galwesp of in Nederland gekomen was 

door jaarlijkse opschuiving van de woonplaats van het zuidoosten naar het noord¬ 

westen, of door invoer van een partij gallen, waaruit men de wespen heeft laten 

ontsnappen. Deze wespen moeten krachtig genoeg geweest zijn, niet alleen voor de 

instandhouding van de soort, maar ook om zich over een gedeelte van ons land 

te verspreiden. 

Ook in Engeland is de kollari-gal pas in de 19de eeuw binnengekomen, zie 

Marsden-Jones, 1953: 195. Zij werd voor het eerst ongeveer 1830 in Devonshire 

gevonden en Zij heet in Engeland dan ook de Devonshire-gal. De verschijning 

heeft zelfs hier en daar paniek veroorzaakt, omdat men meende, dat deze gallen 

in plaats van de eikels gevormd werden en hoe zouden de varkens zich dan goed 

kunnen ontwikkelen, als hun geliefde voedsel ontbrak ? Marsden-Jones meent, 

dat de kollari-g al bij toeval kan zijn ingevoerd bij zendingen van de Aleppo-gal, 

veroorzaakt door Cynips tinctoria. Handelswaarde hebben de kollari-gallen niet, 

daar zij slechts 17% aan looizuur bevatten, tegen de tinctoria-gallen 50%. Ook 

voor het maken van inkt bleek de kollari-gal ongeschikt. Zover over het binnen¬ 

komen van deze gal in Nederland en Engeland. 

De ontwikkeling en de bouw van de gal van Cynips kollari zijn meesterlijk 

beschreven door Beijerinck, 1882 : 132. Op het eerste gezicht houdt men deze 
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gal voor een knopgal, doch Beijerinck toonde aan, dat zij zijdelings van de knop 

ontstaat en dat deze naast de gal blijft zitten. Beijerinck komt tot de slotsom, dat 

Cynips kollari geen generatiewisseling vertoont en dat de wespen, die alleen in 

het vrouwelijk geslacht voorkomen, eieren leggen in de knoppen van de gewone 

eik, Quer eus robur. Op blz. 139 deelt hij in een noot mede, dat aan twee takken 

van de eik, waarop hij de wespen eieren had laten leggen, ko Hart- gallen ontstaan 

waren. Van een zo zorgvuldig experimentator als Beijerinck valt het moeilijk 

te zeggen, dat zijn proeven niet zorgvuldig genoeg gedaan zijn, om infectie van 

buitenaf te voorkomen. En toch moet dit het geval geweest zijn, zoals uit zijn 

later onderzoek blijkt. 

Aan het eind van de vorige eeuw publiceerde Beijerinck, 1897 : 387, een van 

zijn meest merkwaardige ontdekkingen op cecidologisch gebied. Hij beschreef in 

dit artikel de levenswijze van Cynips calicis. Deze galwesp vormt gallen op de 

eikels van Quer eus robur. Zij ontstaan tussen het napje en de eikel en bedekken 

de laatste min of meer. In Nederland komen deze gallen plaatselijk soms in grote 

hoeveelheden voor, plaatselijk en dit hangt samen met de eigenaardige voortplan- 

tingswijze van de wesp. Bij deze soort komt wel generatiewisseling voor en 

Beijerinck ontdekte, dat de tweede, de zogenaamde bigame generatie, leeft op 

een andere eik, nl. de mos-eik of Quercus cerris. Dit was het eerste bekende ge¬ 

val, dat de beide generaties van een galwesp zich op twee soorten eiken ontwik¬ 

kelen. Op plaatsen, waar de beide eikensoorten dicht bij elkaar staan, kan de gal 

voorkomen, doch dit is lang niet overal het geval. In het Vondelpark groeiden in 

mijn studententijd beide eikensoorten, maar de cal zeis-gal kwam daar niet voor. 

Ik bracht enkele calicis-gallen in het park en reeds een jaar later verscheen een 

bericht in De Levende Natuur, dat de gal in het park gevonden was. In 1935 

deponeerde ik enkele calicis-gallen onder een oude cerris-eik bij het kasteel Broek¬ 

huizen te Leersum en sedertdien kan men de calicis-gallen daar geregeld vinden. 

De calicis-wespen zijn sterke dieren, ze zijn alleen vrouwelijk en zij vliegen 

naar de knoppen van de moseik, waaruit later katjes zullen te voorschijn komen. 

In het voorjaar verschijnen dan aan deze katjes uiterst kleine, puntige, geel ge¬ 

kleurde galletjes, nog geen 2 mm lang. Uit deze meeldraadgallen komen zowel 

mannetjes als wijfjes van een wesp, die door Beijerinck Andricus cerri werd 

genoemd. Na de bevruchting vliegen de wijfjes naar de jonge eikels van Quercus 

robur en leggen een of enkele eieren tussen napje en eikel. 

Andricus cerri is een kleine, cirka 1 y2 mm lange wesp. Volgens Beijerinck 

kunnen deze dieren niet goed vliegen en zij kunnen zich nauwelijks tegen de 

wind in verplaatsen. Waait dus tijdens het uitkomen een wind van de cerris-e ik 

in de richting van de gewone eik, dan kan men een groot aantal calicis-gallen in 

het najaar verwachten, doch waait de wind in de tegenovergestelde richting, dan 

is het resultaat gering. Toch spelen bij het al of niet slagen van de infectie ook 

nog andere invloeden een rol. 

De Heer W. C. van Heurn, die in zijn tuin te Wilp bij Deventer moseiken 

en gewone eiken heeft staan met de gallen van calicis en cerri, schreef mij kort 

geleden: ,,In 1952 was de cerris-e ik rijk beladen met meeldraadgallen. Bij gevolg 

had ik die nazomer gemeend een evenredig groot aantal calicis-gallen in de ge¬ 

wone eiken te mogen verwachten. Maar mis; niets daarvan, er kwamen er slechts 
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zeer weinige. Daarentegen zag ik in Mei 1953 bij een vluchtige beschouwing van 

de moseik in ’t geheel geen meeldraadgallen (dit zal wel een gevolg zijn van de 

vluchtige beschouwing, D. v. L.). Maar in deze nazomer verscheen overal een 

hoeveelheid calicis-gaMen, dat ’t niet mooi meer was, men kon ze bij mandenvol 

oprapen ! Daar zit m.i. iets scheefs in”. Er moeten dus in het voorjaar wel dege¬ 

lijk meeldraadgallen zijn geweest en in dit jaar moeten de kansen voor infectie 

zeer goed zijn geweest, er waren overal zeer veel eikels. Doch het zal altijd moei¬ 

lijk blijven uit te maken, waarom een gal de ene maal schaars is en de andere 

keer algemeen. 

Toen ik het artikel van Beijerinck gelezen had, was ik verbaasd en wilde 

weten, hoe hij er toe gekomen was, de calicis-wesp op de moseik eieren te laten 

leggen. Tijdens een bezoek, dat ik hem in Delft bracht, om met hem over mijn 

gallenwerk te spreken, vroeg ik hem toen, hoe hij tot de ontdekking gekomen 

was. Zijn antwoord was zeer verrassend: „O, dat was zeer eenvoudig. Ik zat eens 

onder een moseik in Rhederoord bij Velp mijn boterham te eten en toen viel er 

een katje op het papier en aan dat katje zat een klein galletje. De ontdekking was 

gedaan. Ik ging naar huis toe, plaatste enkele calicis-wespen op takken van de 

moseik en ze begonnen dadelijk in de knoppen eieren te leggen.” 

Zo eenvoudig is het echter nu toch niet. Er moeten tevoren vele gedachten zijn 

gesponnen en wellicht onbewust verband zijn gelegd. Het zien van het galletje 

bracht helderheid in al deze hersenspinsels. Hij zat niet voor niets onder de mos¬ 

eik zijn boterham op te eten. Ik herinner mij, hoe verrast ik was, op deze wijze 

een kijkje te krijgen in de hersenwerking van een geniaal man. Want een gewone 

onderzoeker zou de gal ook wel hebben opgemerkt, ze mee genomen hebben, 

omdat hij zich bewust was, dat het een nieuwe soort voor de fauna was en meer 

niet. 

Beijerinck vond dus, dat de agame generatie van deze wesp gallen vormde 

in de vruchten van Quercus robnr en de bigame generatie opgroeide in meel¬ 

draadgallen van de moseik. 

In ditzelfde artikel bespreekt Beijerinck een tweede gal, in de gewone knop¬ 

pen zittend van de moseik. De veroorzaker daarvan is Andricus circulans. Uit 

deze gallen kwamen manlijke en vrouwelijke wespen. Ook met deze wespen deed 

Beijerinck kweekproeven en hij kwam tot de slotsom, dat de wespen uit de 

circulans-gAlen de knoppen van de moseik infecteerden en dat dan weer de 

circulans-gallen ontstonden. Ook in dit geval moet Beijerinck niet voldoende 

voorzorgen hebben genomen, om infectie van buiten uit te sluiten, want later 

ontdekte hij, dat er wel degelijk een agame generatie van deze galwesp bestaat. 

In de eerste aflevering van het gallentijdschrift Marcellia publiceerde Beije¬ 

rinck, 1902 : 1, een artikel, waarin hij aangeeft, dat Cynips kollari de agame 

generatie is van Andricus circulans. Dus weer een geval van twee gastheren voor 

dezelfde galwesp. 

Men zou verwacht hebben, dat deze ontdekkingen van Beijerinck groot op¬ 

zien zouden hebben gebaard. Doch niets daarvan. De entomologen konden zich 

blijkbaar niet indenken, dat zulk een fundamentele ontdekking door een botanicus 

was gedaan. Ze geloofden er niet veel of niets van. In 1903 stond ik in corres¬ 

pondentie met de oude entomoloog Gustav Mayr, de bekende specialist op het 
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gebied van Hymenoptera, die mij hielp bij het determineren van Istmosomidae, 

die ik uit grasgallen gekweekt had. Ik schreef hem enthousiast over de ontdekking 

van Beijerinck, kreeg echter ten antwoord, dat hij er niets van geloofde. Ik zond 

hem toen als bewijs een takje van de moseik met een in een knop eierleggende 

kollari-wesp op alkohol. Doch dat gaf ook niets, want hij schreef me terug, dat 

hij dat als toeval beschouwde. Zodoende raakten deze belangrijke vondsten van 

Beijerinck min of meer in het vergeetboek. In Ross & Hedicke, 1937, staat op 

pag. 221, dat Cynips kollari misschien de agame generatie is van Andricus circu- 

lans en op pag. 235, dat Cynips calicis waarschijnlijk de agame generatie is van 

Andricus cerri. En Niblett, 1941 : 14, schrijft: „The suggestion that this species 

{Andricus circulans) is the probable sexual generation of Cynips kollari Htg. I 

cannot accept”. Op welke gronden deze opvatting berust, wordt niet opgegeven. 

In 1949 schreef de heer Niblett mij echter, dat het hem gelukt was, gallen 

van Cynips kollari te krijgen, nadat hij de wespen van Andricus circulans in knop¬ 

pen van de gewone eik had laten eieren leggen, met uitsluiting van een infectie- 

kans van buiten. 

Het was Beijerinck niet gelukt, om de wespen van circulans eieren te laten 

leggen, doch dit gelukte, behalve aan Niblett, ook aan Marsden-Jones, 1953 : 

135. Na vele zorgvuldig genomen kweekproeven komt hij dan ook tot de con¬ 

clusie, dat Cynips kollari de agame generatie is en Andricus circulans de bigame 

generatie van dezelfde wesp. Het heeft ruim 50 jaren geduurd en nu pas is deze 

questie geheel opgelost. 

Er blijft een ding te verklaren. De gallen van calicis en cerri komen altijd dicht 

bij elkaar voor, de gal van kollari vaak zeer ver verwijderd van de moseik, waarop 

de circulans-gal voorkomt. Van Iterson, 1940 : 59, zegt dan ook: „The 

last word on the problem has certainly not yet been said”. Beijerinck zelf geeft 

de volgende verklaring. De c^m-wespen zijn zeer slechte vliegers en kunnen dus 

alleen eikels van Quercus robur infecteren, die dicht in de buurt voorkomen. De 

circulans-wesp is veel forser en een goede vlieger en deze kan zich dus ver van 

het punt van oorsprong verwijderen. Dit blijft een vermoeden en het zal nau¬ 

welijks mogelijk zijn, een bewijs er voor te leveren. Aan het hoofdprobleem, de 

vaststelling van de beide generaties van deze twee galwespen op verschillende gast¬ 

heren, doet dit niets af. 

Doch nu de namen ! In het bovenaangehaalde onderzoek van Marsden-Jones, 
geeft R. B. Benson, de bekende specialist op het gebied van de bladwespen, in 

een aanhang op pag. 220, getiteld: Revison of Nomenclature, zijn beschouwingen 

over de genus-naam van Cynips kollari, in verband met de zekerstelling, dat An¬ 

dricus circulans de bigame generatie van deze wesp is. Daaraan moet ik nog het 

volgende vooraf doen gaan. De galwespsoorten, als folii, longiventris, enz., die 

gewoonlijk in het genus Diplolepis worden geplaatst, zijn door Kinsey, 1929 : 79, 

onder Cynips, de oude naam van Linnaeus, gerangschikt. Rohwer & Fagan, 
1919 : 357, veranderden de genusnaam Cynips van de soorten kollari, calicis, 

tinctoria, enz. in Adleria. Doch nu van de twee eerstgenoemde soorten zeker is, 

dat de bijbehorende bigame generaties tot het genus Andricus behoren, moeten 

deze soorten Andricus heten, omdat deze naam ouder is dan Adleria. Maar of nu 
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de vele Adleria-soorten, zoals tinctoria, corruptrix, lignicola, etc. etc., waarvan 

de bigame generaties niet bekend zijn, ook onder Andricus moeten worden ge¬ 

bracht, durf ik niet te zeggen. Benson meent van wel. 

De namen van de in dit artikel behandelde galwespen moeten nu luiden : 

1. Andricus kollari Htg. $ $ en Andricus kollari Htg. forma circulans Mayr, 

$ a. 
2. Andricus calicis Burgsd. $ 9 en Andricus calicis Burgsd. forma cerri Bey., 

$ a. 
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Summary 

In the beginning of this century Beyerinck discovered that Cynips kollari on 

Quercus rohur was the agamic and Andricus circulans on Quercus cerris was the 

bigamie generation of the same gall-wesp. Some years earlier he had described the 

same for Cynips calicis on the common oak and Andricus cerri on Q. cerris. But 

his results were not accepted or only hesitatingly. 

Fifty years later Marsden-Jones after carefully executed experiments came to 

the conclusion that the results of Beyerinck can be accepted without doubt. The 

genus name of these gall-wasps must now be Andricus. 

Leer sum, November 1953. 

Literatuur 

Een nieuw Engels werkje over Syrphidae. In de serie „Handbooks for the Identifi¬ 

cation of British Insects”, uitgegeven door Royal Entomological Society of London, is 

verleden jaar Augustus als Part I van Vol. X versehenen het deeltje Syrphidae, geschreven 

door de bekende Dipteroloog R. L. Coe. 

Dit boekje voldoet zeker in een behoefte, daar het bekende werk van Verrall op vele 

plaatsen niet meer bij is, en ’t boek zelf bijna niet meer is te verkrijgen. Bovendien zijn 

sinds 1901 vele soorten aan de Engelse „List” toegevoegd. Vermeldde Verrall „about 200” 

species van Groot Brittanje, volgens Coe’s werkje zijn er nu van Gr. Brittanje en Ierland 

234 soorten bekend. Ter vergelijking moge dienen, dat in ons kleine Land 226 soorten met 

zekerheid zijn waargenomen. 


