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Bijlage 2. A.W.M. van Hasselt en zijn bijdragen aan de araneologie

Een spin is in het Grieks arachne, in het Latijn aranea of araneus. Insect is een Latijns woord, dat in het Grieks

omgezet entomos luidt. Entomos stond in het Grieks van Herodotus voor offerdier en in het Grieks van Aristoteles

voor gekorfd of ingesneden dier. Een entomoloog is een deskundige op het gebied van de insecten, hij behoeft van

spinachtigen weinig of niets te weten.

De Arthropoden, de geleedpotigen, vormen een phylum, stam of afdeling in de koudbloedige dieren. De Insecta, de

zespotigen, zijn in de Arthropoden verreweg de grootste klasse, ca. 900.000 soorten.

De Arachnoidea, de klasse van de acht- of meerpotigen, omvatten ca. 40.000 beschreven soorten. Tot deze klasse

van de spinachtigen behoren o.a. de orde van de mijten, van de schorpioenen, van de hooiwagens en van de

spinnen, de Araneiden. Van Hasselt, die zich praktisch uitsluitend met de orde van de spinnen bezig hield, was in

strikte zin een araneoloog. Overigens is het ook niet ongebruikelijk de spinnendeskundige een arachnoloog te

noemen. De deskundige op het gebied van de mijten, de andere belangrijke groep binnen de spinachtigen, voert de

aanduiding van acaroloog.

De geschiedenis van de araneologie wordt door P. Bonnet in zijn “Bibliographia Araneorum” (1945)2 verdeeld in 7

perioden:

1. Oudheid 350 v.Chr. - 400 AD

2. Middeleeuwen 400 - 1450

3. Prelinneaanse periode 1450 - 1757

4. Linneaanse periode 1757 - 1804

5. Grondleggers van de araneologie 1804 - 1850

6. De ‘Gouden Eeuw’ van de araneologie 1850 - 1900

7. De jongste tijd 1900 - 1939

Deze indeling is bruikbaar voor alle natuurwetenschappen. Ook de toxicologie leverde in de periode 1850-1900

gouden resultaten.1

Aristoteles (384-322 v.Chr.) verdeelde het dierenrijk in dieren met en zonder bloed. Veel later worden dat de warm-

en koudbloedige dieren. In zijn “Geschiedenis der Dieren” onderscheidt Aristoteles een vijftal spinnensoorten.

Nicander (136 AD) maakt in zijn geschrift “Theriaca” melding van enige spinnensoorten verwerkt in geneesmiddelen.

Plinius (50 AD) vat in zijn werk “Historia naturalis” de kennis van vroegere schrijvers over spinnen samen. Hij schrijft

onder andere over het spinnenweb als geneesmiddel van koortsen en pijnen, van wonden en fracturen en over de

spinnen die de toekomst voorzien.

Carl Alexander Clerck (1710-1765) is de eerste die in “Aranei Suedici” (1757) de Zweedse spinnen in een binominaal

stelsel benoemde naar het voorbeeld van het stelsel van Linnaeus. In deze Linneaanse periode begint ook het

verzamelen van spinnen in eigen en vreemde landen. Araneus of Aranea is dan de algemeen geaccepteerde naam

voor een spin.

                                                                   
1De uitdrukking ‘l’age d’or’ voor de periode van 1850-1900 in de geschiedenis van de araneologie wordt door
hedendaagse Nederlandse schrijvers ook gehanteerd voor de vaderlandse geschiedenis van de
natuurwetenschappen. Zie K. van Berkel: “Citaten uit het boek der natuur” (Amsterdam, 1998, p. 149).
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De periode van 1804-1850 beschouwt Bonnet als de periode van de grondleggers van de araneologie. De

spinnensoorten worden in families geordend. De belangrijkste grondleggers komen uit de landen waar ook de

toxicologie als onderdeel van de natuurwetenschappen op een hoger niveau werd getild:

- Pierre André Latreille (1762-1833), tijdens de Franse revolutie gevangen gezet, in 1820 hoogleraar

entomologie in Parijs.

- Charles Athanasie Walckenaer (1771-1852), o.a. burgemeester van een arrondissement te Parijs.

- Carl Ludwig Koch (1778-1857), waterstaatsinspecteur te Neurenberg.

- Carl Wilhelm Hahn (1786-1836), ambteloos natuurwetenschapper te Neurenberg.

- John Blackwall (1790-1881), koopman in Ierland en Noord-Wales.

Met name Latreille en Walckenaer zochten in de geest van de tijd naar een classificatiesysteem. Op basis van gedrag

en uitwendige kenmerken kwamen zij tot een verdeling in families, geslachten en soorten. Een aantal namen is tot op

de dag van vandaag gehandhaafd. Vele araneologen hebben een thuishaven in de jonge nationale entomologische

verenigingen.

Bonnet noemde de periode van 1850-1900 de Gouden Eeuw van de araneologie. De vier allergrootste deskundigen

zijn in deze periode:

- Ludwig Carl Christian Koch (1825-1908), arts te Neurenberg, zoon van de eerder genoemde Carl Ludwig.

- Octavius Pickard-Cambridge (1828-1917), predikant in Bloxworth, Dorset.

- Tord Tamerlan Teodor Thorell (1830-1901), hoogleraar zoölogie aan de Universiteit van Upsala.

- Eugène Simon (1848-1924), zonder beroep, hij kon zich vanaf zijn jeugd geheel aan de zoölogie wijden dank

zij een geërfd fortuin.

Zij werden ook als superdeskundige erkend door de vele andere vrijetijds-araneologen en ge ï nteresseerde zoölogen

in de diverse Europese landen en in Noord-Amerika. Deze explosie van onderzoek en kennis is niet uniek voor de

araneologie, maar vindt plaats over het totaal van de natuurwetenschappen. De natuur in de gehele wereld wordt

verkend. Monsters van flora en fauna worden mee naar huis genomen en aan nationale deskundigen voorgelegd. De

nationale araneologen en zoölogen leggen op hun beurt hun bevindingen voor aan de superaraneologen. Door dit

vrijwillige web van araneologen ontstaat in de tweede helft van de negentiende eeuw een vrij goed beeld van de in

Europa en de tropen aanwezige spinnen. Thorell en Simon zijn in staat hun standaardwerken te schrijven:

T. Thorell: “On European Spiders en Remarks on Synonyms of European Spiders” (1869-73).

E. Simon: “Histoire naturelle des Araignées” (1892-1903).

In dit laatste werk zijn de spinnen voor een deel herbenoemd naar de eerste beschrijvers. Van Hasselt, die tijdens de

gehele periode van zijn werkzaamheid in de spinnen heeft gewerkt met het systeem van Thorell, acht zichzelf niet

meer in staat over te stappen op het systeem Simon. Van Hasselt is inmiddels hoogbejaard en voelt zich gehinderd

door zijn slechter wordende ogen en oren. Het spinnenonderzoek in Nederland kwam door deze situatie tot een

tijdelijke stilstand.1

In deze Gouden Eeuw van de araneologie ging het niet alleen om het vinden van nieuwe spinnensoorten; het

onderzoek richtte zich ook op de wijze van web maken, het geslachtsleven, voortplanting, vervelling en het maken

van cocons, mimicry, het sociale leven en de inwendige structuur. Het aantal spinnensoorten met een beet die giftig is

voor de mens werd naar de mening van Van Hasselt overdreven.



197

Toch had deze Gouden Eeuw van de araneologie zijn negatieve kant. Bonnet, vertegenwoordiger van de jongste tijd,

stelde vast dat er voor de ca. 40.000 spinnensoorten een 200.000 namen circuleerden.

In Nederland verloopt de ontwikkeling van de araneologie in de negentiende eeuw als in de andere Europese landen

binnen het kader van de entomologie en van de natuurlijke historie in het algemeen, zij het op een kleinere schaal. De

geschiedenis van de araneologie in Nederland is sterk verbonden aan één persoon, Alexander Willem Michiel van

Hasselt.2 De geschiedenis in jaartallen maakt dit duidelijk:

1820 Stichting ‘s Rijks Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden. Eerste directeur Coenraad Jacob

Temminck, oud-vendumeester van de V.O.C. met een eigen rijke natuurhistorische verzameling, die

werd ingebracht.

Oprichting Natuurkundige Commissie. Eerste naar Nederlands Oost-Indië uitgezonden reizigers in

1820 waren Kuhl, J.C. van Hasselt, Keultjes en Van Raalten. Materiaal uit het gehele dierenrijk werd

verzameld. In totaal werden tot 1842 achttien personen uitgezonden, elf jonge mensen waren binnen

1 tot 9 jaar overleden. In 1850 werd de Commissie wegens de hoge kosten opgeheven.

1827 Temminck verzocht de Minister van Marine en Koloniën en van Binnenlandse Zaken de Militaire

Geneeskundige Dienst bij het onderzoek en het verzamelen te mogen betrekken. Dit verzoek werd

door Temminck herhaald in 1847 en 1857 en door de tweede directeur Hermann Schlegel in 1862. De

volgende officieren van gezondheid gaven zonder officiële toestemming aan één van de verzoeken

gehoor:

P. Bleeker 1845-79

D.M. Piller 1848-54

P.G. Neeb 1855-76

C.L. Doleschall 1857-59

E.W.A. Ludeking 1860-72

G.F. Wienecke 1861-69

J. Semmelink 1863-97

Ludeking dreigde regelmatig zijn objecten naar andere landen te sturen, zo hij niet voldoende werd

beloond. Hij verlangde een eredoctoraat en een ridderorde. Schlegel dacht hem tevreden te kunnen

stellen met de versierselen van de Eikenkroon, maar Ludeking wenste de Nederlandse Leeuw.

1845 Oprichting Nederlandsche Entomologische Vereeniging.8

De leden waren overwegend amateurs en de meeste belangstelling ging uit naar de vlinders en

kevers. Vergaderingen waren tweemaal in het jaar; de zomervergadering duurde twee dagen. De

eerste dag werd gewijd aan huishoudelijke zaken en wetenschap; de tweede dag was bestemd voor

een excursie in de omgeving. De deelnemers aan de excursie waren deelgenoten; zij vingen insecten

of spinnen voor elkaar. Een araneoloog kon erop rekenen dat een entomoloog bij het omdraaien van

een steen niet alleen de insecten ving maar ook de spinnen.

1856 Van Hasselt werd lid van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. De voorzitter van de

vergadering Prof. Dr. J. van der Hoeven verzocht hem om zich in het bijzonder toe te leggen op het

gebied van de spinnen. Dat gebied was in Nederland onder de maat gebleven. Van Hasselt
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accepteerde de uitdaging en steeg, zoals in de toxicologie, in zeer korte tijd tot een eenzame hoogte.

Hij was toen al lid van de Amsterdamse Natuur Historische Vereniging onder de zinspreuk ‘Naturae et

Amicitiae’, van welke vereniging hij in 1862 tot erelid werd benoemd. Over deze vereniging zijn geen

verdere gegevens te vinden. Het is mogelijk dat deze vereniging in 1901 is opgegaan in de

Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (N.N.V.), waarvan de archieven in 1940-45 verloren zijn

gegaan.

1858 Uitgave van de 1e jaargang van het Tijdschrift voor Entomologie. Van Hasselt schreef van 1858-1900

ruim 100 artikelen en mededelingen. Hij was niet alleen de ijverigste scribent van de leden van de

Nederlandsche Entomologische Vereeniging, maar vanaf 1863 ook de enige schrijver over spinnen.2

G.A. Six gaf een lijst uit van in de provincie Utrecht gevonden spinnensoorten. Van 1859-63 vulde hij

de lijst aan tot 140 spinnensoorten. Na 1863 liet hij de spinnen in de steek en richtte zich op de

zespotige dieren.

1864-73 Van Hasselt nam de redactie op zich van het Tijdschrift voor Entomologie. Van 1880-96 was hij

president en vice-president van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging en uit dien hoofde

mede-redacteur van het Tijdschrift.

1866 In de rubriek Bibliographisch Album van De Gids, 30e jg, derde deel, pp. 167-173 refereert Van

Hasselt een tweetal monografieën over de entomologische fauna van de Oost-Indische Archipel,

geschreven door S.C. Snellen over Vollenhoven, de voorzitter van de Nederlandsche Entomologische

Vereeniging. Van Hasselt begint zijn referaat met een lofzang: “Oost Indië! Wat al heerten beweegt

uw naam! Onze glorie! Oost Indië! ja, ‘rijk’ Oost Indië! Wat al schatten zondt ge ons toe van eeuw tot

eeuw! Niet uw goud verhef ik, niet uwe koffij, noch de ‘millioenen’, waarvan onze natie meer en meer

verzadigd schijnt; neen, het zijn slechts de nederige voortbrengselen uwer onmetelijke productief-

krachten ook in het dierlijk leven. Het is uwe wondervolle dierenwereld, waarop mijn geest in

voortdurende bewondering rust, en meer in het bijzonder op uw verbazenden insectenschat!”. Deze

gezwollen taal is niet de normale stijl van Van Hasselt, hij achtte het waarschijnlijk noodzakelijk zich

voor de gelegenheid aan te passen. Zijn collega-arts G.E. Voorhelm Schneevoogt, redacteur van De

Gids, had in een brief van 1867 aan een vriend de volgende aanhef: “Amice! Ik hoor dat Gij - nu en

dan Uwe ranke leest en blanke ledematen in de zilte baren der Noordzee aan Zandvoorts

zeeNymphen prijsgeeft.” Van Van Hasselt zijn geen latere bijdragen in De Gids verschenen.

Het is opmerkelijk dat Van Hasselt spreekt van een nationale verzadiging van de Indische miljoenen.

Het is in zijn gehele oeuvre de enige min of meer politiek getinte uitspraak. Het referaat verscheen in

de tijd tussen de publicatie van de “Max Havelaar” in 1860 en het opheffen van het Cultuurstelsel in

1870.

Zijn enige zoon Theodoor nam het enthousiasme voor Nederlands Oost-Indië van zijn vader over en

vertrok in 1879 als bestuursambtenaar naar het eilandenrijk. Hij overleed reeds in 1880, hetgeen

leidde tot een diepe crisis bij zijn vader.

1874 Van Hasselt onderzocht voor ‘s Rijks Museum voor Natuurlijke Historie te Leiden de Afrikaanse

Spinnen, verzameld door Modderman in Liberia.
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1876 Idem de Oost-Indische Spinnen, verzameld door Doleschall, Ludeking en Van Kaathoven.

1878 Idem de spinnencollectie van Von Rosenberg in 1863 verzameld in Nieuw Guinea.

1890-91 Van Hasselt determineerde de spinnen verzameld door de expeditie van Prof. Max Weber naar

Nederlands Oost-Indië 1888-89.

1892 Idem de spinnen van de Sumatra-expeditie van Prof. P.J. Veth 1877-79.

1886 Uitgave door Van Hasselt van een catalogus van de Nederlandse spinnen “Catalogus Aranearum

hucusque in Hollandia inventarum” met supplementen in 1886, 1890 en 1898.4 Hij kwam in 1898 tot

een totaal van 340 Nederlandse spinnensoorten.

1894 Een nog niet gedetermineerde verzameling van Oost- en West-Indische Arane ï den, vooral kleinere

soorten, zijn door Van Hasselt aangeboden aan zijn beroemde en bevriende leermeesters Thorell en

Simon. Deze hebben onder dankbetuiging toegezegd de verzameling voor de wetenschap te zullen

gebruiken. Een deel van deze verzameling was bijeengebracht door Van Hasselts overleden zoon

Theodoor en door zijn neef Court van Hasselt.

1899 Van Hasselt schreef met de hand een catalogus van zijn eigen verzameling van tropische en

zeldzame Europese spinsoorten, nesten en cocons.5 Deze objecten waren hem geschonken door

familieleden, vrienden, entomologen, hoogleraren en collega-artsen.

1902 Overlijden van Van Hasselt. De spinnenverzameling gaat naar ‘s Rijks Museum voor Natuurlijke

Historie; de entomologische boeken en een som geld gaan naar de Nederlandsche Entomologische

Vereeniging. De bibliothecaris van deze vereniging krijgt ook nog van een van de leden een boek

toegestuurd dat Van Hasselt indertijd aan hem had uitgeleend.3

Mr. A.F.A. Leesberg, zijn beste entomologische vriend, schrijft in het Tijdschrift voor Entomologie een In Memoriam.

Boeiend is zijn persoonsbeschrijving: “Als voorzitter en als lid was hij het middelpunt van onze vergadering, al waren

er niet veel die de spinnenliefhebberij van de generaal deelden. Vooral op onze intieme Haagse bijeenkomsten, die

telkens aan huis bij medeleden plaats vonden, was hij vol vuur en kwam steeds gewapend met een tas vol flesjes met

spinnen en een schoolmicroscoop martiaal de vergaderkamer binnen. Dan werd de lange pijp aangestoken, voor

welker tegenwoordigheid ieder lid had te zorgen en de generaal pakte zijn schatten uit. Was de vergadering bij hem

aan huis, dan verscheen hij nog in een oude uniformjas en zette een fraaie muts met pluim op om de gasten te

ontvangen.

Werd er dan wat bijzonders ter tafel gebracht, bijv. enige kleurige exotische vlinders, volgens hem het ‘cheval de

parade’ der entomologie, dan was zijn grootste pret het doosje even mede te nemen naar zijn huiskamer, waar zijn

echtgenote en dochters zijn bewondering moesten delen.

Van reizen was hij geen liefhebber, ik geloof dan ook dat hij het niet verder heeft gebracht dan Keulen of Brussel.2

Hij wilde voor de genera der Arane ï den geen determinatie-tabel maken; hij had deze zelf niet nodig, maar hij vergat

dat er in ons land geen tweede was, die de spinnen zo kende en dat met zijn dood de leemte in deze wetenschap niet

spoedig zou worden aangevuld.

                                                                   
2Vermoedelijk was dat reeds te ver voor Van Hasselt, die een zeer groot respect had voor landsgrenzen.
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Gelijk aan alle mensen, bleef ook hem het leed niet bespaard en op de hoogste trap der hiërarchische ladder

gekomen, verloor hij binnen 14 dagen tijds twee zijner volwassen kinderen, waaronder zijn enige, teer beminde zoon

Theodoor, zijn oogappel, die hij als O.I. ambtenaar naar Insulinde zag vertrekken om nimmer terug te keren. Toen

was zijn levenslust gesloopt en hij zeide mij dikwijls - niets boezemt mij meer belang in dan de entomologie en het

vissen -. Bij al zijn vrienden en bekenden zal zijn nagedachtenis in ere blijven als van een braaf, oprecht,

godsdienstig, begaafd man, die gedurende zijn lange leven heeft gewoekerd met de talenten hem geschonken.”

Een oordeel over het spinnenwerk van Van Hasselt geeft P.J. van Helsdingen in het voorwoord van zijn “Novus

Catalogus Aranearum hucusque in Hollandia inventarum” (Leiden, 1980).6 “De Catalogus van Nederlandse spinnen

van de hand van A.W.M. van Hasselt is lange tijd de basis geweest voor onze kennis van de samenstelling van de

Nederlandse spinnenfauna. Met de toenemende opbloei van de aandacht voor deze diergroep in het midden van de

20e eeuw groeide echter ook de verwarring rond deze catalogus. Vele van de door Van Hasselt gebruikte namen

verdwenen in de synonymie of kregen om andere redenen een opvolger. Genera werden opgesplitst, families

afgesplitst.

In de naam van deze catalogus mag men terecht een grote gelijkenis zien met de titel van de catalogus van Van

Hasselt. Dit is bewust gedaan als eerbewijs aan degene die het fundament heeft gelegd voor onze kennis van de

spinnenfauna van ons land. De voor U liggende catalogus kunt U zien als een bescheiden voortzetting van zijn werk.”

Van Hasselt pakte in 1856 de uitdaging op om zich in te werken in het relatief onbekende terrein van de spinnen

zoals hij in 1841 de uitdaging was aangegaan om wegwijs te worden in de toxicologie. Voor het geven van lessen in

het nieuwe vak, de vergiftleer, werd hij aangewezen door de Inspecteur van de Militaire Geneeskundige Dienst; het

verkennen van de spinnenfauna in Nederland nam hij vrijwillig op zich in het verband van een vereniging van

hoofdzakelijk amateur-entomologen. Voor beide gebieden, de toxicologie en de araneologie, stelde Van Hasselt zich

niet tevreden met een kennisniveau dat voldoende zou zijn voor het uitvoeren van zijn directe taak. Uit zijn inzet en

werken valt af te leiden dat hij streefde naar een kennisniveau dat gelijk stond met dat van de beste geleerden uit de

ons omringende landen.

Van Hasselt hield spinnen ook als huisdieren. Reeds in de zomer van 1858 bestudeerde hij de levensgewoonten van

twee koppels waterspinnen (Argyroneta aquatica) in grote cilinderglazen gevuld met regenwater en slootplanten. Zijn

vrouw en kinderen waren actief betrokken bij het verzamelen van spinnen; verschillende spinnensoorten zijn door hen

binnengebracht.

Van Hasselt bereikte niet alleen de hoogste positie in de Militaire Geneeskundige Dienst, door veel zelfstudie werd hij

ook de meest geraadpleegde toxicoloog en de meest ervaren araneoloog. Op beide terreinen had hij geen directe

opvolgers. Deze kwamen pas in de twintigste eeuw met het vorderen van de kennis en de ontwikkeling van

specialismen.

In Nederland zijn in recente werken ca. 500 spinnensoorten beschreven in 29 families. Veel voorkomende families

zijn de Theridiidae, kogelspinnen, de Clubionidae,  sluipspinnen en de Araneidae,  wielspinnen.7

De meeste soorten zijn door Van Hasselt waargenomen, maar waren reeds eerder in andere landen beschreven door

bekende Europese araneologen als Walckenaer en vader en zoon Koch en dragen daardoor niet zijn naam.



201



202

Literatuurreferenties

1. J.G. Boerlage en P.P.C. Hoek: Bibliografie Nederlandse Flora & Fauna, 1753-1886. Herdruk Amsterdam,
1975.

2. P. Bonnet: Bibliographia Araneorum. Toulouse, 1945.
3. Agatha Gijzen: ‘s Rijks Museum van Natuurlijke Historie, 1820-1915. Dissertatie. Leiden, 1938.
4. A.W.M. van Hasselt: Catalogus Aranearum hucusque in Hollandia inventarum. Met supplementen I, II en III.

‘s-Gravenhage, 1885-98.
5. A.W.M. van Hasselt: Catalogus Aranearum selectarum, tam in Asia, America et Africa, quam pancur in

Europa meridionali inventarum. Handgeschreven. ‘s-Gravenhage, 1899.
6. P.J. van Helsdingen: Novus Catalogus, Aranearum hucusque in Hollandia inventarum. Leiden, 1980.
7. W. van Katwijk: Spinnen van Nederland. Rotterdam, 1976.
8. F.M. van der Wulp: De Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Geschiedkundig Overzicht 1845-95. ‘s-

Gravenhage, 1895.


