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In memoriam Henny Wiering (1929-2001)
Hans Nieuwenhuijsen

Beste lezer, verwacht geen uitgebreide levensbeschrijving. Die zal verschijnen in één van de

komende nummers van de Entomologische Berichten. In het onderstaande wil ik onder

woorden brengen wat Henny voor mij als mentor en als mens betekend heeft.

In de jaren ’80 nam ik het besluit mij serieus met de aculeaten te gaan bezig houden. Dit was

een gevolg van de lectuur van vooral het werk van Jean Henri Fabre, maar ook van dat van

Nico Tinbergen over de bijenwolf. Ik zocht contact met Willem Ellis van het Zoologisch

Museum Amsterdam, afd. Entomologie, die ik nog kende van mijn biologiestudie aan de
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Na een paar bezoeken en excursies bleek dat Henny en ik elkaar

goed lagen en er ontstond een hechte vriendschap. Vaak zijn we

samen de duinen ingetrokken of we verzamelden op de Westffiese

dijk bij Eenigenburg. Elke keer was het weer genieten, zowel van

zijn gezelschap als van zijn grote kennis op het gebied van de

aculeaten en de flora. Hoe vaak we elkaar niet gezegd hebben dat we zo’n mooie hobby

hadden. Ook vonden we elkaar in de 'waardering' voor de Diptera; als we weer eens afstoven

op een stip die bij nadering een vlieg bleek dan klonk van harte ‘bah, weer een vieze vlieg’.

We spraken regelmatig over het werk: hij over de ‘vreugden’ van het directeurschap van de

Hortus in Amsterdam, ik over het werk als leraar, we hadden het over zijn tijd als

dienstweigeraar, over het Amsterdamse biologenwereldje, over het reilen en zeilen van de

N.E.V., over aculeatenzaken, die soms een gezamenlijk artikel in Bzzz opleverden, over onze

kinderen, kortom over alles waar goede vrienden het zoal over hebben. Zijn vakantiegroeten

bevatte meestal één mededeling namelijk een getal van vaak drie cijfers: het aantal vangsten.

Bij zijn thuiskomst liet hij mij, handenwrijvend van plezier, de dozen vol mooie en bijzondere

dieren zien, die hij samen met zijn vrouw Hans had gevangen.

Soms kwamenwe in het veld wel eens iemand tegen. Ik mocht dan graag een omtrekkende

beweging maken, maar Henny niet. Die liet zich graag bevragen over wat ie met dat netje

deed. En alras biologeerde hij zijn ondervrager met verhalen over onze gevaarlijke

wespenstudie. Die ene keer dat we werden uitgemaakt voor ‘moordenaars
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zit me nog dwars,

maar Henny verblikte noch verbloosde.

Bij thuiskomst in Bergen namen we vaak vluchtig de vangsten door onder het genot van flink

wat koffie en een stuk heerlijke taartuit Hans' eigen bakkerij.

Hij zag met veel plezier binnen de N.E. V. de belangstelling groeien voor de aculeaten. Eerst

ontstond de Werkgroep Aculeaten, een naam die al gauw werd omgedoopt tot Sectie

Hymenoptera. Hij bracht met veel genoegenzijn uitgebreide kennis op het gebied van de

aculeaten, in het bijzonder die op het gebied van de Apidae, over op de nieuwe generatie

liefhebbers.

Na zijn pensionering had hij weer alle tijd voor zijn beestjes. Hij begon er weer over te

schrijven en hij leidde een drietal determinatiedagen in het museum in Amsterdam. Tot er in

de morgen van 13 october plotseling een einde aan zijn leven kwam. Zijn familie, vrienden en

mede-aculeatenvrienden, blijven verslagen achter. Henny, we missen je, je blijft in onze

herinnering en we zullen je werk voortzetten.

Universiteit van Amsterdam. Hij stuurde mij een lijstje van potentiële mentoren. Daarop

kwamen de namen voor van o.a. Lefeber, Van der Zanden, Vegter en Wiering. Hij raadde me

aan contact met de laatste te zoeken, omdat die het dichtst bij Schagen, mijn toenmalige

woonplaats, woonde. Ik belde hem op en maakte een afspraak.
Onze eerste ontmoetingen waren formeel: geen voornamen, maar

‘meneer’ en geen getutoyeer. Al vrij snel nodigde hij mij uit eens

een zaterdag tekomen determineren en te zijner tijd met hem op

excursie te gaan in de duinen bij Bergen (N.H.) In die periode

kreeg ik ook meer contact met zijn vrouw Hans en zijn twee

jongste kinderen, de tweeling Liesbeth en Jaap, die toen nog op de

middelbare school zaten. Dit contact, dat zich gaandeweg

intensiveerde, duurt tot de dag van vandaag.


