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Voorwoord van onze voorzitter:
De Sectie Diptera in 25 jaar

Aat Barendregt
Sinds april 1992 bestaat de Sectie Diptera
van de Nederlandse Entomologische Vereniging, de groep van mensen die de vliegen
en muggen bestuderen. Hun onderwerp van
onderzoek, de orde Diptera, is klein in lichaam maar is groot in aantal: dit zijn alleen al in Nederland ongeveer 5000 soorten,
verdeeld over meer dan 100 families. De
muggen blijven nog steeds onderbelicht in
het onderzoek. Terugkijkend op deze periode van 25 jaar kan geconstateerd worden
dat menigeen begonnen is als beginneling
en momenteel uitgegroeid is als specialist in
een of meer families. In dezelfde periode
zijn onze drie leermeesters Volkert van der
Goot, Bob van Aartsen en Jan Lucas overleden. Vele personen waren gedurende deze
periode actief in het vangen van Diptera en
het onderzoeken van het voorkomen, de
verspreiding en het gedrag van Diptera.
Omdat (bijna) iedereen het onderzoek als
activiteit in de vrije tijd beoefent, blijft het
opmerkelijk hoeveel resultaat bereikt wordt.
Vele artikelen in tijdschriften, boeken, tabellen en andere vormen van publicatie geven
hiervan weerslag. Het beleid van de Sectie
was altijd om dit te stimuleren.
Behalve als platform om persoonlijk met elkaar te communiceren, verzorgt de sectie
vanaf 1992 diverse activiteiten. Allereerst
natuurlijk het Diptera-weekend. Ieder jaar
waren gemiddeld 15 personen aanwezig op
een weekend (soms langer met Hemelvaart)
om gezamenlijk te vangen en zodoende elkaars vangmethoden te leren, gespitst te
zijn op bijzondere soorten en vooral om gezamenlijk enkele dagen op te trekken. Het
blijft vooral ook een sociaal samenzijn: we
hebben elkaar ook leren kennen. Daarvoor
waren we present in alle provincies (Friesland komt in 2018), in België en in Duitsland. Om uw aller geheugen op te frissen,
hier volgt het complete overzicht:
Aug 1992 – Wijster (Dr)
Juni 1993 – Amerongen (Geld)
Aug 1994 – De Lutte (Ov)
Mei 1995 – Hilvarenbeek (NBr)
Juni 1996 – Kuinderbos (Flevo)

Juni 1997 – Soerendonk (NBr)
Mei 1998 – Hengstdijk (Zw.Vl.)
Mei 1999 – Schoonoord (Dr)
Mei 2000 – Alphen (NBr)
Mei 2001 – Lottum (L)
Mei 2002 – Weerribben (Ov)
Mei 2003 – Kroondomein Vaassen (Geld)
Juni 2004 – Teutoburgerwoud - Duitsland
Mei 2005 – Goeree - Stellendam (ZH)
Mei 2006 – St-Hubert – België (Lux)
Juni 2007 – Wouw (NBr)
Mei 2008 – Ter Apel (Gr)
Mei 2009 – Naarden (NH)
Mei 2010 – Soesterberg (Utr)
Juni 2011 – Goes (Z)
Mei 2012 – Simpelveld (Z-L)
Mei 2013 – Winterswijk (Geld)
Mei 2014 – Haren (Gr)
Mei 2015 – Weert (L)
Mei 2016 – Almelo - Ootmarsum (Ov)
Mei 2017 – Oostvoorne (ZH)
Mei 2018 – Gaasterland (Fr)
De weekenden wisselden in kwaliteit door
het weer, met extreme regen in Teutoburgerwoud en Ardennen of te hoge temperaturen in Oostvoorne, tot heerlijk vangweer
(bijv. Lottum) maar hadden altijd een begeestering bij de deelnemers. Daarnaast
hadden we altijd het voornemen om dagexcursies te organiseren, reeds in 1993 was
een lijst met mogelijkheden en vele pogingen werden hierna gedaan. Het bezoekersaantal op de dagen was altijd vrij gering,
waarschijnlijk mede door de reistijd op een
enkele dag.
Een groot succes is altijd de Diptera-dag geweest. Vanaf 1994 organiseren we in de
winter een zaterdag om in de ochtend lezingen aan het horen en in de middag gezamenlijk praktisch aan het werk te gaan met
een collectie, of een bilateraal overleg met
meegebrachte Diptera. Gemiddeld zijn dan
25 personen uit alle uithoeken van Nederland aanwezig. Overleg op de werkvloer
noem ik het. De dag zelf schoof van april
naar januari-februari omdat er soms al in
april vliegen te vangen waren. De locatie
was vele jaren gastvrij in het Zoologisch Mu-
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seum Amsterdam zodat in de middag tevens
de grootste Nederlandse vliegencollectie geraadpleegd kon worden. Na de verplaatsing
naar Leiden hebben we enkele jaren in Naturalis gezeten maar wegens de verbouwing
aldaar zitten we nu in Tilburg. De inhoud
van de lezingen varieerde van een bijzondere waarneming van een soort tot een (eerste) overzicht van een gehele groep, nieuwe
methoden of inzichten, dan wel de rapportage over een studiereis. Tevens werd een
stukje van de ochtend gebruikt voor de
huishoudelijke vergadering, waarin het bestuur verantwoording voor het afgelopen
jaar aflegde en de plannen voor het nieuwe
jaar besproken werden.
Vanaf 2014 is er tevens een studiedag (eerste zaterdag in november te Tilburg), waarvan de ochtend gebruikt wordt voor het uitleggen van een bepaalde familie of een speciaal onderwerp, waarna de middag ter beschikking staat om met materiaal dit onderwerp in werkelijkheid te bekijken. Zoals te
verwachten is, wordt het samenkomen van
de leden tevens gebruikt om allerlei andere
zaken te regelen zoals het uitwisselen van
beesten ter determinatie of de informatie
over een actuele ontwikkeling.
Naast al deze bijeenkomsten hebben we
twee keer per jaar onze uitgave van De Vliegenmepper. Omdat deze nummers als PDF
via de website van de NEV in te zien zijn,
kan de inhoud door iedereen bekeken worden. In de 25 jaren zijn vele proeftabellen,
systematische overzichten, beschrijvingen
van Diptera in een gebied, waarnemingen
van gedrag, etc gepubliceerd. Zoveel mogelijk is ook een jaarlijks verslag van het Diptera-weekend opgenomen in de Vliegenmepper. Een onderdeel verdient uitleg: voordat
internet ter beschikking stond was het moeilijk om informatie over de laatste internationale publicaties te verkrijgen indien je niet
bij de bibliotheek in Amsterdam kwam. Vandaar dat gedurende de eerste jaren het
schriftelijke overzicht van recente literatuur
een belangrijke bron van informatie was om
de laatste ontwikkelingen te volgen. Dezelfde ontwikkeling is zichtbaar bij de Vliegenmepper want de papieren versie is in recentere jaren vervangen in een digitaal verspreide versie.

zichten, tabellen en beschrijvingen zijn uitgekomen in de laatste 25 jaar. Ter illustratie
wil ik drie belangrijke boeken op de voorgrond plaatsen. De herziende naamlijst Diptera van Nederland door Paul Beuk (2002) is
voor iedereen het standaardwerk geworden
in overzicht en naamgeving; vele leden hebben hierin ook een aandeel geleverd. Omdat
bijna iedereen wel naar zweefvliegen kijkt is
het kloeke werk Nederlandse Fauna deel 8
(2009) over de Nederlandse zweefvliegen
een samenballing van activiteit van bijna
alle leden geworden.
Ten slotte een voorbeeld waarbij letterlijk
alle families in vliegen en muggen verwerkt
zijn, de Fauna Zeelandica VII (2016), met
overzicht in aanwezigheid, foto’s en teksten
over de Diptera families in Zeeland. Ook
hierin hebben vele leden samengewerkt en
constateer ik dat bij de start van de Sectie
heel veel naar zweefvliegen gekeken werd
en momenteel de leden allerlei andere Diptera families bewerken.
Ten slotte, het zijn altijd de individuen die
het werk verzetten. Soms gedurende een
korte periode, soms lange tijd achter elkaar.
Het organiseren van de weekenden, de studiedagen, de excursies, de Diptera-dagen en
de 26 jaargangen van de Vliegenmepper is
verricht door vele personen. We deden dit
voor ons plezier, om de kennis over Diptera
uit te breiden en om anderen hiervan mee
te laten genieten. Eenieder dank voor deze
inzet.

Jan Wind (l) en Aat Barendregt (r)

Als Sectie Diptera hebben we naast de Vliegenmepper geen eigen publicaties, want
deze worden door de individuele leden verzorgd. Vele artikelen met revisies en over-
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Aat Barendregt
Zoals bij vele dipterologen liggen mijn wortels bij de NJN. Na kennis te hebben verzameld over achtereenvolgens vogels, planten,
mossen, schelpen, loopkevers en libellen,
waren de zweefvliegen aan de beurt. Er was
een leuke tabel van Volkert van der Goot en
de vliegen waren mooi gekleurd en uiterst
gevarieerd. Naderhand weet ik het antwoord
niet waarom ik bij deze vliegen bleef, echter
in de periode 1968-1975 was ik druk hiermee. Zo intensief dat iedereen met moeilijke
vragen bij mij kwam en van een vanger
wordt je dan vanzelf een kenner.
In die periode was het drietal Volkert van
der Goot, Jan Lucas en Bob van Aartsen in
competitie wie de meeste nieuwe soorten uit
Nederland kon vermelden in Entomologische
Berichten (zie hun vele artikelen). Om mijn
kennis te vergroten ging ik ook langs bij
deze mensen en met Volkert ontstond een
uitvoerige correspondentie over de laatste
ontwikkelingen op vliegengebied. In België
werd Luc Verlinden actief en ook met hem
waren er vele brieven. Op een gegeven moment schreef ik aan Volkert dat ik veel meer
kenmerken wist voor zijn NJN-tabel en dat
er tevens meer soorten toegevoegd diende
te worden. Het gevolg was dat ik zelf maar
de nieuwe druk van de tabel moest maken,
die uiteindelijk in 1978 uit kwam. Tot 2001
bleef ik hiervoor zorgen en vervolgens gaf ik
het stokje weer door aan anderen.
Vanaf eind 1976 woon ik in Voorthuizen en
het bos bij Garderen (Boeschoten) werd
mijn belangrijkste vanggebied. In goede jaren was ik wel 25 keer per jaar aldaar en ik
heb veel geleerd over vangen, seizoenen en
variatie in presentie van vliegen. Mijn belangrijkste motivatie was te snappen wat die
vliegen ecologisch voorstelden. Ondertussen
waren er vele (oud-)jeugdbonders die ook
zweefvliegen vingen, dus ik was niet meer
een eenzame pion. In mijn overmoed was ik
eind 70-er jaren in mijn eentje begonnen
alle zweefvliegen als waarneming in een
EIS-bestand te stoppen, genus voor genus,
maar dit vorderde nauwelijks, mede door
mijn drukke baan. Wel zat ik het EIS-bestuur in de eerste jaren. Er was behoefte bij
mij om de belangstellenden te koppelen in
een groep, de diverse personen hierin zullen

zelf hun bijdrage hierover schrijven.
Hier begint ongeveer de historie van de Sectie Diptera. Ik was net gereed met een nieuwe druk van de zweefvliegentabel en dacht
dat het tijd was om structureel te werken. In
augustus 1991 heb ik de EIS Syrphidaewerkgroep nieuw leven ingeblazen. In januari 1992 was ook een brief naar 40 mij bekende personen over een mogelijke vliegensectie in de NEV gestuurd. Achterliggende
motivatie hierbij was o.a. dat we een
nieuwsbrief wilden hebben waarin gepubliceerd kon worden op basisniveau (in die tijd
wilde Entomologische Berichten geen verspreidings-gegevens meer publiceren). Een
maand later heb ik een andere brief naar
velen over het EIS-project Syrphidae gestuurd, waardoor de beantwoording door elkaar liep. Volkert van der Goot had een lang
antwoord waarin hij voorstelde mijn kinderen in te schakelen om de EIS kaarten van
Syrphus ribesii in te kleuren. Maar over de
Sectie Diptera was bijna iedereen positief.
In maart 1992 is een bijeenkomst van een
zevental heren, in mijn herinnering in een
chinees restaurant op de Oude Gracht te
Utrecht. Zo ontstond het eerste sectiebestuur met mijzelf als voorzitter, Theo Zeegers als secretaris en Paul Beuk als penningmeester. De bijeenkomsten werden verzorgd
door Liekele Systermans en Mark van Veen
en een redactie bestaande uit Jaap van der
Linden, Paul Beuk en Wouter van Steenis.
De naam van ons blad stond nog ter discussie maar jullie snappen dat het De Vliegenmepper geworden is. Paul Beuk had het
voorstel “Muggen, Vliegen Ook”, echter dat
haalde het niet. De bijeenkomsten bestonden uit een vangweekend (het eerste was in
Wijster) en later kwam de vergadering met
presentaties in het begin van het jaar, vele
jaren in Amsterdam, hierna in Leiden en
laatste keer was in Tilburg.
Qua inhoud was de Sectie ongeveer als in de
eerste jaargang van de Vliegenmepper: heel
veel zweefvliegen, wat roofvliegen en een
artikel van Theo en Mark over pissebedvliegen. Alleen Paul Beuk ving alles wat heel
klein was. Of het door de Sectie komt of
door de persoonlijke ontwikkelingen, maar
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ieder persoon was aan het uitzwermen met
een interessegroep en zodoende ontstonden
er alleskunners tot superspecialisten. Misschien wordt het tijd om na 25 jaar een
overzicht te maken waar iedereen mee bezig is. In ieder geval constateer ik dat de
breedte en diepte in vliegenkennis binnen
de Sectie extreem toegenomen is. De personen zijn nog grotendeels hetzelfde, dit
geeft een goed groepsgevoel ondanks dat
insectenvangers vaak grote individualisten
zijn.
Zelf ging ik na 1992 wegens werk/kinderen
parttime door met de zweefvliegen (plus
bekende andere families) en tevens zat ik 8
jaar in het bestuur van de NEV (voor de
Commissie Inventarisatie en Natuurbescherming). Het EIS Syrphidae-project is
een geheel eigen leven gaan leiden met
vele andere personen er bij en als een
kroon op het werk is in 2009 het grote
Zweefvliegenboek (Nederlandse fauna deel
8) verschenen met negen auteurs. Er zijn
nieuwe personen gekomen die uiterst actief
zijn met zweefvliegen en dat gaat goed.
Ondertussen had ik van 2001 tot 2004 malaisevallen in het Zwanenwater en de Vijfheerenlanden met als doel naast zweefvliegen vooral vliegen uit andere families te
vangen. De hoeveelheid slakkendodende

vliegen (Sciomyzidae) was groot in de
vangsten en zodoende wordt de aandacht
getrokken naar een volgende vliegenfamilie.
Bovendien was er bijna niemand die naar
Sciomyzidae keek in Nederland dus het was
een goede investering. Bijna alle Nederlandse collecties heb ik nu in de computer staan
en de laatste jaren zijn vele extra vangsten
zelf verricht. Om het overzicht te behouden
zet ik de gegevens per genus naast elkaar
en maak daarbij een artikel over de resultaten. De lezers van de Vliegenmepper zal het
niet ontgaan zijn. Volgend jaar hoop ik het
complete overzicht van Nederland te publiceren als Entomologische Tabel.
Het is nu de vraag waarmee ik volgend jaar
door ga als een nieuw project. Minstens zal
ik het vangseizoen deels in Italië doorbrengen, alwaar nieuwe soorten voor de wetenschap aangetroffen kunnen worden. Misschien wordt het ook een nieuwe familie
voor mij in Nederland, de diversiteit is oneindig groot. Daar ligt waarschijnlijk ook de
vraag in verborgen waarom je zo veel vrije
tijd besteedt aan vliegen en niet aan een
voetbalclub of een tuin: de verbazing over
de variatie en het willen snappen van de
ecologisch betekenis voor de natuur.

De Sectie in actie
Simpelveld, mei 2012 Foto's Aat Barendregt

Ben Brugge

Kees Goudsmits
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André van Eck

De blauwe reiger
Daar is het allemaal mee begonnen. En nu
schrijf ik hier, onder de regendruppels van
noordelijk Mongolië, tijdens de recentste
van vele natuurkampen en reizen.
Van mijn vader kreeg ik, als jochie van
acht, mijn eerste verrekijker. Daarmee kon
ik de reigers die onze tuinvijver en de weilanden daarachter veelvuldig bezochten nog
beter bekijken. En natuurlijk ook de overige
vogels rondom huis.
En als vanzelf werd mijn werkgebied groter
en groter, van het Rijk van Nijmegen tot in
het Duitse. Te voet door de bossen achter
en het rivierenland en de polders voor het
ouderlijk huis.
Geen vriendjes die mijn passie deelden;
mijn broer ging eens mee fietsen, maar niet
vaak en maar kortstondig. Misschien was
het een vlucht uit huis - ik weet het niet zeker. Misschien was het net zo gegaan zonder die noodzaak me terug te trekken in
mijn eigen wereld. Zeker is slechts dat de
natuur mijn leven is gaan bepalen tot op de
dag van vandaag.
Op mijn veertiende wees een overbuurman
- zijn naam mag genoemd: Ben Luderer me op het bestaan van de NJN, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Met
toen, in Nijmegen, de grootste afdeling van
Nederland. En ach, waar zie je dat nog?
Daar kwam dan iemand bij je thuis langs
om kennis te maken. En steeds als ik dan
zag dat - zijn naam mag genoemd: Wouter
Helmer - een excursie ging leiden dan was
ik van de partij!

Niet altijd vliegen ........

insecten aan de orde, langzaamaan. Dit is
zeker bevorderd door de uitgaven van die
handige jeugdbondstabellen waarvoor mensen als Volkert van der Goot, Marc van
Veen, Aat Barendregt, Theo Zeegers en
noem ze allemaal maar op, zich ingespannen hebben.
En toen vond ik, in het tweede jaar van
mijn vervangende diensttijd, in een kast op
kantoor van het SBB, een insectennet. En
die mocht ik houden.
En de rest is geschiedenis.

Blauwe reiger, verrekijker, Ben Luderer,
Wouter Helmer. Zo is het begonnen. Twintig
jaar lang heb ik me vooral om de vogels bekommerd. Daaraan heb ik zelfs te danken
dat ik mijn vervangende dienst bij het
Staatsbosbeheer in Tilburg vervullen mocht.
Voorwaar veel beter dan te leren hoe iemand dood te schieten! In mijn jeugdbondsjaren, eerst in Nijmegen en later in
Tilburg, kwamen in de loop der jaren ook de
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Ben Brugge

Ben Brugge (1952), Purmerend
Mijn belangstelling voor de natuur begon
de
met het kijken naar vogels. Vanaf mijn 14
werd ik lid van de NJN en ontwikkelde mij
daar verder. Vooral onderzoekjes doen zoals
tellingen, nestkastenonderzoek in Purmerend, vogelinventarisaties hadden mijn warme belangstelling. Ook vegetatieopnames,
insecten determineren en inventariseren deden we daar met elkaar. Probleem met de
insecten was wel de beperkte literatuur die
beschikbaar was. Zweefvliegen, libellen,
dagvlinders en de andere populaire groepen
waar tabellen van waren kwamen aan bod.
Mijn belangstelling voor nachtvlinders
strandde op het niet vinden van determinatie literatuur.
In de tussentijd werkte ik als boekhouder
op kantoor, waar dan weer wel kopieermogelijkheden waren. Hieraan kwam gelukkig
een einde toen ik in 1975 als collectiebeheerder op de afdeling entomologie van het
Zoölogisch Museum in Amsterdam (ZMA,
toen vooral bekend als het ITZ Instituut
voor Taxonomische Zoölogie) aan de slag
kon. Daar was ook de bibliotheek van de
NEV gevestigd, waarmee alle literatuur plotseling beschikbaar werd.
Ik ordende en rangschikte daar de Dipteracollectie, maar ook de Coleoptera, Odonata
en het grootste deel van de alcoholcollectie
(spinachtigen, duizend-miljoenpoten, diptera etc.)
Mijn tijd verdeelde ik over de verschillende
groepen, maar de eerste jaren vooral aan
de kevercollectie waar een grote achterstand in het beheer was. De eerste jaren
kwamen er ook niet veel collecties binnen
en de geringe beschikbaarheid van nieuwe
insectenlades
zorgde ervoor dat ik met
name in de vliegencollectie veel ongedetermineerd materiaal kon determineren en de
collecties die vaak nog in de staat van rond
1940/50 gerangschikt stonden (deMeijere)
opnieuw op te stellen. Nieuw materiaal werd
er simpelweg tussen gezet. De dreigende
wanorde schreeuwde om nieuwe recentere
naamlijsten. In de tachtiger jaren stootte
Volkert van der Goot zijn vliegencollecties

af. Nadat hij zijn boek De zweefvliegen van
Noordwest-Europa had gepubliceerd stortte
hij zich op andere vliegengroepen, eerst
Sciomyzidae met Hans Revier, als snel de
Sepsidae en aanverwante families. Dit werd
vooral geïnspireerd door de enorme hoeveelheid materiaal die beschikbaar kwam
uit de malaisevallen van Simon Tomas
(Nunspeet), Virgilius Lefeber (Pietersberg
en omstreken) en vooral Bob van Aartsen.
Dit gaf een enorme impuls aan de Dipterologie. Professioneel werd in Amsterdam aan
de langpootvliegen (Tipulidae) gewerkt door
respectievelijk Br.Theowald van Leeuwen,
Pjotr Oosterbroek en Herman de Jong. Hun
wetenschappelijk onderzoek leverde ook
veel contacten met buitenlandse onderzoekers, die vaak naar de typenrijke collectie
(de Meijere, van der Wulp) van het ZMA
kwamen kijken.
Het museum was zeer laagdrempelig voor
amateurentomologen en veel oud njn’ers en
nog actieve njn’ers wisten de collectie en bibliotheek te vinden. Het is opvallend dat velen door de jeugdbondstabellen vooral in de
zweefvliegen geinteresseerd geraakt en gebleven zijn.
Zelf was ik ondertussen geïnteresseerd in
de zweefvliegen en wapenvliegen. Van de
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zweefvliegen maakte ik een nieuwe naamlijst die in de zweefvliegentabel van Aat Barendregt (voorheen) van Volkert van der
Goot in 1982 werd opgenomen. De wapenvliegen hadden vanaf het begin mijn warme
belangstelling, omdat ik de dag voor mijn
aantreden in Amsterdam in de duinen bij
Heemskerk met de blote hand een mij onbekend vliegje ving dat zat te zonnen op
een aalbessenblad. Het determineren met
de tabel van Volkert leverde een nieuwe
soort op Beris fuscipes, maar die determinatie bevredigde niet. Het diertje bleef dus
nog een jaar in een buisje. Opprikken leerde ik in dat eerste jaar, in de NJN bestond
een zekere aversie tegen het doden en verzamelen van insecten. Deze aversie leerde
ik snel af omdat ik wel inzag dat je anders
de gevonden insecten nauwelijks op naam
kon brengen. Via het deeltje van de Fauna
Entomologica Scandinavica over de Wapenvliegen van Rozkosny ontdekte ik dat er een
andere soort was, Beris strobli. Deze was
recenter beschreven maar kennelijk niet opgemerkt door de heren Dipterologen. Zo
ontstond het idee om een nieuwe wapenvliegentabel te maken. Inmiddels wordt
deze soort in West-Europa als een andere
soort beschouwd, Beris hauseri, op basis
van kleine afwijkingen in het genitaal.

ge het best wel grote aantal verschrijvingen
bij de invoer gemaakt.
Inmiddels ben ik met deeltijdpensioen, omdat ik niet gelukkig werd van de verhuizing
naar Leiden en het sluiten van de collectie
voor onderzoekers, vrijwilligers en personeel. Zo wilde ik mijn inmiddels veertigjarige carrière niet eindigen.
Ik verzorg nu nog het faunadeel van de
veldcursus voor eerste en tweede jaars studenten biologie, beta-gamma en planet
earth studies aan de UvA. Ook heb ik bachelorstudententen begeleid bij onderzoek aan
loopkevers als bioindicator. Want grappig
genoeg heb ik mij door mijn werk heel
breed kunnen ontwikkelen in de entomologie. Ik werk al 35 jaar met een groep vrijwilligers in de natuur en gebruik mijn insectenkennis om daar in het beheer rekening
mee te houden en dit in de praktijk te laten
zien. Zo beheren wij het (beroemde) insectenreservaat de Zandkuil op Texel. Hetgeen
mijn interesse in de aculeate Hymenoptera
als goede indicatoren voor de kwaliteit van
(natuur)terreinen wekte.

De collectie van het ZMA bleek nog veel
meer nieuwe soorten voor de Nederlandse
fauna te bevatten en ook de collectie van
Bob van Aartsen leverde het een en ander
op.
In 1987 zag de eerste druk van de tabel het
licht en deze was gebaseerd op de tabellen
van Dusek en Rozkosny voor Midden-Europa
en brak dus met de door Volkert ontwikkelde tabel, die naar mijn mening voor een
aantal soorten verwarrend was als die niet
uitgekleurd zijn of andere kleurafwijkingen
hebben. Voor deze tabel heb ik ook verspreidingskaartjes met de hand gemaakt
voor Nederland met een kaartje van de Europese verspreiding, zoals in de Peterson
vogelgids. Ook de gepubliceerde gegevens
uit België worden erin genoemd. Ook hoe
de vliegen te doden en te etiketteren wordt
beschreven, omdat dit onderdeel eigenlijk in
geen enkele tabel wordt beschreven.
De tabel was rond 2000 uitverkocht en in
2001 kwam er een tweede druk, waarin een
update van de kaartjes ditmaal via EIS Nederland, zodat het complete bestand met
10.000 waarnemingen nu gedigitaliseerd is.
Een poging om dit bestand op te schonen
van dubbele data bleek te veel werk vanweDe Vliegenmepper (2017, nummer 2)
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Toen Eupeodes nog Metasyrphus was of hoe
een zweefvliegentelling na bijna 25 jaar
werd herhaald
Jan Kuper
In 1994 ben ik me gaan verdiepen in zweefvliegen. Op 2 juli 1994 noteerde ik Metasyrphus corollae als mijn allereerste zweefvlieg. Want zo werd de Terrasjeskommae
zweefvlieg genoemd in de 7 druk van de
JBU Zweefvliegentabel van Aat Barendregt.
Nog jaren na dit begin heb ik zweefjes die ik
niet in het veld op naam kon brengen met
e
de ‘7 van Barendregt’ gedetermineerd. Het
heeft nog een jaar of wat na de naamswijziging geduurd dat ik bij het noteren niet Metasyrphus maar Eupeodes als genusnaam
opschreef. Eenmaal gesettelde namen vergeet je niet zo gemakkelijk, zeker niet als
het de eerste is die je ooit bent tegengekomen…
In 1994 ben ik me dus gaan verdiepen in
zweefvliegen. In eerste instantie was dat
met een praktisch doel, maar al snel ontwikkelde ik ook een soort van esthetische
waardering voor de vliegen die op wespen
en bijen lijken maar het niet zijn. In die jaren deden we bij Stichting Bargerveen onderzoek aan de voedselecologie van Grauwe
Klauwieren. Alleen in het Staatsbosbeheernatuurgebied het Bargerveen (onderdeel
van Veenland, in het zuidoosten van Drenthe) bevond zich nog een grote populatie
van 100-120 paar. We dachten (en denken)
dat het voedsel, grote insecten en kleine
gewervelden, een sleutelrol in het voorkomen van de Grauwe Klauwier speelde. We
wilden vaststellen of er een correlatie was
tussen de dichtheden in het veld van insectensoorten en de relatieve bijdrage van die
soorten in het dieet van nestjongen van de
Grauwe Klauwier in het Bargerveen. Hoe
hoger de dichtheden in het veld, hoe groter
de bijdrage aan het dieet. Daartoe telden
we in 1994 en 1995 in transecten dié groepen van insecten die van belang waren of
konden zijn voor de klauwier. De getelde insectengroepen waren libellen, dag- en
nachtvlinders, hommels en ook de grotere
zweefvliegen. De laatste groep werd weliswaar niet veel gezien als prooi, maar was
naar onze mening potentieel toch interessant voor de Grauwe kKauwier. Welk een

mooie vliegenfamilie leerde ik daardoor
kennen!

Figuur 1. Een Eupeodes corollae mannetje uitdagend vliegend boven het veldboekje en het
vlindernet

Dit jaar kreeg ik, na 23 (!) jaar, de unieke
gelegenheid om exact dezelfde transecten
(figuur 2) nogmaals te tellen. Dit in opdracht van Arcadis en de Antea-groep en de
provincie Drenthe. Een vraag die in dit onderzoek wordt bekeken is of er verschil is in
het voedselaanbod voor de Grauwe Klauwier toen en nu. Op dit moment wordt aan
de voltooiing van de rapportage gewerkt.
Voor deze gelegenheid mag ik al enkele resultaten laten zien.
Wat een trip down memory lane waren de
tellingen! Er is ondertussen heel veel veranderd in het Bargerveen. Grote afvoerende
sloten zijn gedempt, bufferzones werden en
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spp., Melanostoma mellinum, Sphaerophoria
spp. en Syrphus spp.). De laatste veel voorkomende groep vormen de fytofage soorten
waarvan de larven zich met delen van planten voeden (hier gaat het om slechts één
soort: Eumerus cf. strigatus) . Terrestrische
saprofagen werden nauwelijks gevonden en
worden hier verder niet besproken. In 1995
werden de kleine zweefjes (Eumerus, Melanostoma, Platycheirus en Sphaerophoria)
niet geteld omdat deze als prooi voor de
Grauwe Klauwier niet interessant zijn. Daarom kan voor 1995 alleen een grafiek voor
de aquatisch saprofage soorten worden gemaakt.

Figuur 3. Eupeodes latifasciatus
Figuur 2. Het bloemrijk bovenveengrasland in het Bargerveen waarop de zweefvliegen werden geteld.

worden aan de gebiedsranden ingericht.
Sommige gebiedsdelen zijn onherkenbaar
verandert. Maar zo op het oog niet de bovenveengraslanden. In exact hetzelfde transect als in 1994 en 1995, werden in 2017
de zweefvliegen geteld. Waar ik onbekende
zweefjes toen nog verzamelde, zette ik ze
nu op foto. Handig, snel en de zweefjes
worden gespaard! Waar het toen vooral om
soorten en aantallen ging, is het voor de
vergelijking nu vooral interessant om naar
de eigenschappen van de soorten te kijken.
Dit omdat andere diergroepen laten zien dat
er mogelijk ‘iets met het water’ in het Bargerveen aan de hand is. De gevonden
zweefvliegen kun je volgens hun larvale levenswijze in drie groepen indelen. De eerste
groep vormen de (semi-)aquatische saprofage soorten, d.w.z. soorten waarvan de larven zich voeden met micro-organismen in
rottend organisch materiaal in aquatische
milieus (hier: Eristalis spp., Helophilus spp.
en Anasimyia lineata). Een tweede groep
vormen de zoöfage soorten waarvan de larven zich voornamelijk met bladluizen voeden (hier: Episyrphus balteatus, Eupeodes

Figuur 4. Anasimya lineata

Figuur 5. Eumerus spec.
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Voor de zoöfage (figuur 7) en fytofage (figuur 8) soorten lijkt er niets ten nadele veranderd te zijn. De dichtheden zijn in 2017
vergelijkbaar met die van 1994. Voor Eumerus lijken de dichtheden in 2017 zelfs hoger.
Maar enige voorzichtigheid moet daarin betracht worden: mogelijk dat Eumerus tijdens
de eerste transecttellingen van 1994 nog
niet herkend werd… Het was per slot het allereerste jaar voor mij (en mijn medetellers). De aquatische saprofagen (figuur 6)
laten in 2017 een sterke terugval in dichtheden zien in vergelijking met 1994. Maar zo’n
sterke terugval was ook al gevonden in
1995. Waarschijnlijker dan dat de lagere
dichtheid aan ‘iets in het water’ ligt, is dat
we hier te maken hebben met natuurlijke
populatieschommelingen. Een andere mogelijkheid is dat er iets aan de hand is op de
bovenveengraslanden zelf. Het kan zijn dat
de lagere dichtheden veroorzaakt worden
door een minder uitbundige bloei van Kale
jonker (Cirsium palustre) in 2017 vergeleken
met 1994/’95. Want hoewel niet gekwantificeerd, leek het aantal bloeiende Kale jonkers
in 2017 laag. Ook de dichtheden van het
Bruin zandoogje (Maniola jurtina) waren in
2017 duidelijk lager dan in 1994 en 1995 (figuur 9). Zowel Bruin zandoogjes als Eristalis
spp. en Helophilus spp. worden sterk aangetrokken door distels. Ik ga hier niet verder
op in want dan verzand ik in hypotheses. En
het doel van mijn stukje was slechts om een
vergelijking tussen de aantallen zweefvliegen in één en hetzelfde transect uit de beginjaren van De Vliegenmepper en bij het
25-jarig bestaan ervan te maken!

Figuur 6

Figuur 7

Figuur 8

Figuur 9
Figuren 6-9. Het aantal individuen van saprofage, zoöfage en fytofage zweefvliegen en het Bruin zandoogje
(van boven naar beneden) in 1994, 1995 en 2017 per
100x5 m (lengte x breedte) transect.

Figuur 10. Bruin zandoogje
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De Sectie in actie
Tilburg, workshop genitaliën prepareren, oktober
2017. Foto's: Lein Oosthoek

ZMA januari 2011. Foto's: Laurens van der Leij

Overzichtfoto tijdens een excursie tijdens het bijna totaal verregende Dipteraweekend 2004 in het Teutoburgerwald. Foto: Aat Barendregt.

Dode zweefvliegen determineren in een café in de Belgische Ardennen tijdens het bijna totaal verregende
Dipteraweekend in St. Hubert (België) in 2006. Meer
dan 25 soorten lagen er dood op de vensterbank. Een
ruime verdubbeling van het tot dan toe aangetroffen
aantal soorten zweeflviegen! Foto: Aat Barendregt.
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Waarom vang ik vliegen of waarom ben ik
vliegen gaan vangen?
Jan Meekel
“Waarom vang ik vliegen, of waarom ben ik
die gaan vangen?”
De vraag lijkt simpel, maar is om verschillende redenen voor mij moeilijk te beantwoorden. Om te beginnen houd ik er niet zo
van om over mijzelf te praten of te schrijven. Meestal vind ik het veel interessanter
wat andere mensen te vertellen hebben.
Maar dit keer kom ik daar helaas dus niet
mee weg.
Waarom vang ik dan eigenlijk vliegen?
Waarom niet? Waarom ben ik voor Feyenoord en niet voor Ajax? Waarom draag ik
liever een overhemd dan een t-shirt en
waarom vind ik het leuk om een rondje hard
te lopen in de regen? Soms zijn dingen gewoon zo en moet je dat zo laten zonder er
verder over na te denken. In het kader van
de opdracht zal ik hieronder toch een poging
wagen om de eerste vraag te beantwoorden.
Eerlijk gezegd heb ik mijzelf, tot afgelopen
januari, toen de vraag voor eerst opborrelde
op de Diptera-dag, die vraag nooit gesteld.
Waarom vang ik vliegen? Wat vind ik daar
leuk aan? Als ik eerlijk ben, dan weet ik dat
eigenijk niet (of heb ik er gewoon nooit over
nagedacht?).
Vroeger, toen ik lang geleden nog biologie
studeerde, begon het “opeens”. Ik weet niet
meer precies waarom, maar ik vermoed dat
het mij heeft gegrepen tijdens een eerste
jaars excursie naar de duinen. Uit die tijd
komen de oudste exemplaren in mijn collectie. Hoewel van mijn jaar verder niemand
vliegen ving, ben ik daar toen mee begonnen. Niet fanatiek, maar het zaadje was geplant en een collectie was geboren. Niemand
vond het toen overigens gek dat ik dat
deed. Het werd toen door mijn omgeving
volkomen geaccepteerd, ik studeerde immers biologie en “zoiets” hoorde er bij. Het
stopte overigens weer snel en tijdens mijn
derde studiejaar ving ik al niet meer.
Hoe anders was het ,toen ik twintig jaar la-

ter, ineens weer begon met het vangen van
vliegen. Met biologie deed ik niets meer en
in mijn (inmiddels ernstig veranderde) directe omgeving, verklaarde bijna iedereen
mij voor gek. “Wat is er nu leuk aan vliegen
vangen, dat is toch niets voor jou?” Blijkbaar heeft mijn huidige omgeving bij “de
vliegenvanger” een beeld waar ik blijkbaar
niet aan voldoe. Ik ben dus blijkbaar geen
typische vliegenvanger. Wat dat dan ook
mag zijn. Helaas, of juist gelukkig, het is
maar hoe je het bekijkt, maak ik over het
algemeen mijn eigen keuzes en laat ik mij
niet al te veel door mijn omgeving beinvloeden.
Dus sinds een jaar of 10 krijg ik ieder voorjaar last van een onbestemd gevoel, het begint te kriebelen. “Is het nu nog geen mooi
weer”, “ik wou dat de zon ging schijnen”.
Dan moet ik er op uit, op pad met mijn net
en op zoek naar ......
Ja, waar naar eigenlijk? Eigenlijk doet dat er
niet toe, een groot deel van het genot van
het vliegen vangen zit hem in het op zoek
gaan zelf. Lekker er op uit, maar toch met
een soort van doel en dan later, de vangst
uitpluizen en puzzelen.
En steeds weer het gevoel dat het nog niet
genoeg is, dat ik best nog wat exemplaren
of nieuwe soorten in mijn collectie op kan
nemen, omdat ik later, als ik meer tijd heb,
er nog wat meer mee kan doen.... Maar
wat? Ook daar heb ik eigenlijk nog geen
idee van.
Is de vraag dan nu beantwoord? Eigenlijk
niet. Het is gewoon zo.
Waarom vang je vliegen? Ik vind het gewoon leuk!
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De leerschool van de kleine schoonheden
Mariëtte Geluk en Jan Wind
Met pensioen… wat kan je allemaal doen? Je
hobby een boost geven! We reizen, fotograferen, vangen, determineren en studeren
naast ons sociale leven inmiddels heel wat
af. De ongelooflijke hoeveelheid aan soorten, leefwijze, en bijzonderheden van de
tweevleugelen -Diptera- houdt ons in de
ban.
Hoe kon dat allemaal gebeuren?
Wel, na aanschaf van een macrocamera met
een extra super-macro instelling gingen
we in de herfst op pad met een gezellige
club geïnteresseerde paddenstoelenkenners.
Dat leek ons wel wat… lekker buiten en
weer wat nieuws leren. We verbaasden ons
over de veelkleurige en -vormige voorkomende exemplaren. De rood/oranje gekleurde Biefstukzwam, de enorme crèmekleurige Eikenzwam, de paarse Ridderzwam, Judasoren, Geweizwammetjes en
nog vele andere zowel eetbare als giftige
exemplaren.

ook nog van mimicri te bedienen, en viel
daardoor nauwelijks op tussen de poriën van de zwam.
Allengs werden we steeds enthousiaster en
kwamen al snel de Sectie Diptera op het
spoor. Hier veel hulp en advies van enthousiaste en kundige Dipterologen gekregen,
en nog steeds! De georganiseerde Dipteradagen en jaarlijkse weekendexcursies zijn
leerzame evenementen waar we elke keer
naar uitkijken. We zijn in studieboeken en
publicaties gedoken, hebben vele foto's en
filmpjes op internet bekeken, en een microscoop aangeschaft die onmisbaar bleek en
een nieuwe wereld opende. Vliegen opprikken, pootjes strekken, genitaliën onderzoek
(alles goed voor de fijne motoriek). Tenslotte wordt alles van gegevens voorzien, op
Excel bestanden gezet en in museumdozen
veilig gesteld. Meerdere leden van de Sectie
Diptera hebben hierbij lastige soorten vliegen en muggen voor ons gecheckt en op
naam gebracht. Inmiddels is onze studeerkamer een heus museum geworden.

Vederdistelgalboorvlieg (Urophora stylata)

Al doende ontdekten we meer interessants. Op de hoed van een Stinkzwam was
een hele horde druk consumerende vliegen
neergestreken. Onder een Tonderzwam met
verse guttatie was een minuscuul vliegje
zichtbaar. In het voorjaar ontdekten we in
een uitbundig bloeiende Boswilg -vól zoemende insecten- zowaar een Hommelmallota, die heel zeldzaam bleek te zijn. Door
onze foto's op waarneming.nl of diptera.info
te zetten kregen we veel hulp bij het benoemen van de soorten. De vliegen op de
Stinkzwam bleek de Neuroctena anilis te
zijn en het 'Tonderzwamvliegje' een Odinia
boletina. De laatste bleek zich overigens

Gewone regendaas (Haematopoda pluvialis)

Onderweg genereren we nog aardig watbekijks en moeten nogal eens uitleggen
wat we 'aan het doen zijn'. Tot onze frustratie is de beoogde vlieg dan meestal gelijk gevlogen. Honden hebben er ook zo'n
handje van, die komen al van grote afstand
aangestormd, bij voorkeur als Jan met zijn
hoofd half in het netje zit. Tegenwoordig
roep ik maar gelijk… Ján… hónd!.., want
laatst hapte er nog een in het net en ging er
gelijk mee vandoor. Tenslotte moesten we
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ook nog laarzen aanschaffen, want om de
oevervliegen te vangen liep Jan in zijn enthousiasme ongemerkt tot aan zijn enkels
het water in.

De Sectie in actie

Inmiddels zijn we zeven jaar verder met
onze laatste hobby (wat heet!) en hebben
zo’n 1250 soorten in onze collectie. Vorig
jaar zijn we een eigen website gestart met
als doel, opgedane kennis te delen. We kennen de vele barrières waar je tegenaan
loopt bij het bestuderen van de Diptera
maar ook de ongelooflijke voldoening die je
kan beleven aan deze hobby. Als toegift nog
een paar plaatjes uit onze leerschool van de
kleine schoonheden.
Mariëtte Geluk/Jan Wind
www.diptera-in-beeld.nl

Jan Wind

Goes 2011. Foto's Jan Wind/Mariette Geluk

Elias de Bree (links)
vlnr: André van Eck, Wouter van Steenis,
Lucien Calle, Elias de Bree

Joke van Erkelens

vlnr: Joop Prijs, Wouter van Steenis, Laurens van der Leij, Elias de Bree (zittend
op de grond), Lucien Calle, Kees Goudsmits
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De oude en de nieuwe tijd
Joke van Erkelens
Het determineren van vliegen gaat al decennia lang volgens vaste patronen. De vliegen
worden gevangen, netjes opgeprikt, vervolgens bekeken op uiterlijke kenmerken en
eventueel genitaal geprepareerd. Een methode die bewezen heeft dat het werkt.
Bakken vol met insecten van allerlei aard
vullen menig cabinet in privé-collecties en in
musea. Dit zouden we zo nog decennia lang
vol kunnen houden.
De noodzaak om hierin veranderingen aan
te brengen lijkt niet nodig, het werkt prima
zo. Toch zien wij om ons heen de wereld
snel veranderen, we staan op de vooravond
om naar Mars te vertrekken, de ene na de
andere onbekende materie wordt gevonden,
zodat “Scottie biem me up” misschien niet
eens meer zo ver weg lijkt en misdaad
straks niet meer loont, want de DNA techniek strekt al zo ver, dat de uitgeademde
lucht die nog rondhangt op de plek van het
misdrijf, straks al genoeg is.
Hoe zit dit dan met nieuwe ontwikkelingen
binnen de vliegenwereld, zijn daar ook spectaculaire nieuwe ontdekkingen te melden.
DNA-sequentie-analyse, lijkt het antwoord,
maar dat loopt toch nog wel wat stroef. We
kunnen alleen nog maar verwantschappen
aantonen, tot op de soort determineren
middels DNA onderzoek is veel te duur en
erg tijdrovend. Dan moet de vlieg al een rol
spelen binnen een misdaad van algemeen
belang wil het deze dure behandeling kunnen ondergaan.
Gelukkig zien we wel dat de ontwikkeling
steeds sneller gaat en ook goedkoper wordt,
dus misschien hebben we over 100 jaar,
naast de vlieg op naald, niet alleen een tube
voor genitaliën erbij geprikt, maar ook een
tube met DNA materiaal en een chip waar
alle gegevens op staan.
Wat voor de toekomst ook interessant zou
kunnen zijn en worden, zijn de bacteriën en
microben. Een gebied wat vooral de laatste
jaren sterk in belangstelling is toegenomen
en voor vernieuwende inzichten heeft gezorgd.
Zo las ik met verbazing in het boek van Ed
Yong over de microben in ons, dat bacteriën

een zeer grote rol kunnen spelen bij een
juiste ontwikkeling van vele insectenlarven,
of bij de rol van vertering van voedsel,
waardoor bepaalde insecten in staat zijn om
zich te handhaven in voor andere juist giftige planten, of ……wat ook heel interessant
is, bij seksuele overdracht.
Zo blijken bacteriën ook een rol te spelen bij
de paring, waarbij naast de sperma overdracht, ook bacteriën overgedragen worden
en zelfs bepalend kunnen zijn of een vrouwtje een mannetje tot haar toe laat of niet.
Het gaat zelf zo ver, dat wanneer een bepaalde vlieg, zich over een lange periode gespecialiseerd heeft in een bepaalde plant,
specifieke bacteriën met zich mee gaat dragen, waardoor paring met een zeer gelijkende soort, niet meer mogelijk is.
Een hypothetisch voorbeeld: Neem Pegomya
solennis, die mineert in verschillende zuringsoorten. Door een mogelijke verandering
in het biotoop, waardoor er minder zuringplanten voorkomen en meer paardenbloembladen, kan het misschien voorkomen dat er
eieren worden afgezet op grote paardenbloembladen in plaats van zuringbladen en
de larven blijken het daarop ook goed te
doen.
Nu is een vlieg natuurlijk ook niet dom en
ziet dat de larven het goed doen…….dus dit
doen we vaker. Op een gegeven moment,
zijn er steeds meer Pegomya solennis-sen
die dit doen, maar ook een flink aantal blijven bij de “wat de boer niet kent dat eten
we niet” en blijven hun eieren netjes op de
zuringbladen afzetten. Na verloop van tijd
blijken bacteriën ook hun rol op te eisen binnen het proces en zullen de mannetjes die
op zijn gegroeid in de paardenbloembladen,
andere bacteriën met zich mee gaan dragen.
Wil dit mannetje gaan paren met een vrouwtje uit de zuringbladen, dan kan het zijn, dat
het vrouwtje dit niet meer wil, omdat het
meegegeven bacteriën pakketje van het
mannetje storend gaat werken.
Dus soort zoekt soort en na verloop van tijd
ontstaat er een nieuwe soort……..Pegomya
officinale (gebaseerd op de Latijnse benaming van de paardenbloem).
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Dit is natuurlijk wel heel kort door de bocht
en het geheel zit wel wat ingewikkelder in
elkaar en beoogt uiteraard een zeer lange
periode van ontwikkeling, maar dit geeft
toch stof voor nieuwe denkwijzen en ontwikkelingen.
Naast het DNA onderzoek, is het misschien
dan ook belangrijk om meer te weten te komen over het type meegedragen bacterie
van bepaalde vliegen.
Hoe bepalend zijn bacteriën in het gedrag
van vliegen en larven en hoe kan dit bijdragen aan meer kennis en inzicht?
Het zou zelfs in de toekomst kunnen helpen
in de bestrijding van schadelijke soorten,
door niet met chemicaliën te spuiten, maar
bijvoorbeeld een kleine aanpassing te maken binnen de plant, waardoor het bacterie
pakket in de vlieg verstoord wordt en daardoor de voorplanting beperkt kan worden.
Nu ben ik daar eigenlijk ook niet zo’n voorstander van, omdat ik blijf geloven dat natuurlijke landbouw op kleinere schaal toch
beter is voor mens en milieu, maar goed,
…..
We moeten meegaan met de nieuwe tijd en
soms is het goed om eens het oude stof van
de kabinetladen te vegen en vernieuwing
binnen te laten. Want toegegeven, insectenonderzoek heeft voor veel jongeren een
oud stoffig imago, wat opa nog deed in zijn
jeugd.

Dus gaan we misschien op weg naar bureaus, met naast de ouderwetse microscoop,
ook ons eigen DNA apparaat en verwarmde
bakken met bacteriekweekjes, uiteraard alles zichtbaar gemaakt op kwantumcomputers die tevens kwantumchipjes kunnen maken om op de vlieg te kunnen plakken, zodat
eindelijk die hinderlijke papieren kaartjes
ook eens de prullenbak in kunnen.
Maar hoe kijk ikzelf nu naar deze ontwikkelingen…….
Ik zit nog in het tijdperk van vangen, opprikken, determineren en genitaal prepareren.
Ben ik dan ouderwets bezig en zullen mijn
opgeprikte vliegen straks ook verstoffen in
één of ander museum.
Absoluut niet!
Ik leg een basis voor de latere vernieuwing,
zodat toekomstige studenten hun onderzoek
kunnen doen op vliegensoorten uit de “oudheid” en daaruit misschien waardevolle informatie kunnen halen!
Net als de stenen bijl uit de prehistorie die
ons waardevolle informatie heeft gegeven
over de ontwikkeling van de mens, kunnen
vliegen gevangen in de oude tijd, waardevolle informatie opleveren over de ontwikkeling
van deze vliegen.
Dus ploeter ik lekker door met de naalden,
tubes, labels en een bureau vol tabellen, dozen en microscopen………..en geniet daarvan!
Joke van Erkelens

De Vliegenmepper (2017, nummer 2)

18

Joop Prijs

Mijn insectenhobby begon met fotografie.
Van alles gefotografeerd, maar ook op allerlei manieren films ontwikkeld.
Harde
ontwikkelmethodes gaven dan mooie grote
korrel en een prachtig scala aan witten en
zwarten. Dit vond ik later ook bij de bestudering van Muscidae en Fanniidae terug.
Eén van de redenen om me speciaal op
deze groepen te richten.
Bij de fotografie kwamen ook insecten in
beeld. Eerst heb ik wat geprobeerd met een
voorzetlens, maar al spoedig een macrolens
gekocht. Binnen een half jaar was de belangstelling voor insecten zo groot dat een
netje werd aangeschaft (of zelf gemaakt?).
Al vrij snel lag de macrolens in de kast, en
moesten er kistjes worden gemaakt om het
met het net gevangen materiaal in op te
bergen.
Mijn eerste contact met andere entomologen verliep via de KNNV. In 1978 kwam ik
in contact met de insectenwerkgroep uit
Rotterdam, met o.a. Bernhard van Vondel.
Met deze groep verzamelde ik allerlei soorten insecten tijdens hun jaarlijkse weekenden. Maar al vrij snel ontstond er speciale
belangstelling voor vliegen, en in het bijzonder de Muscidae en Fanniidae. Naast de
boven genoemde schoonheid van “witten en
zwarten” speelde ook mee dat de soorten
moeilijk of niet in het veld op naam gebracht konden worden. Dit paste goed bij
mijn slechte gezichtsvermogen en een
slecht ontwikkeld geheugen voor namen.
De KNNV tabellen van Kabos hebben mijn
belangstelling voor deze groepen eerst wat
bekoeld, maar na het ontdekken van de tabellen van Hennig (voor het Palaearctisch
gebied (met uitgebreide soortbeschrijvingen) en D’Assis Fonseca (voor de Britse eilanden, met uitgebreide soorttabellen) in de
bibliotheek van de NEV was het enthousiasme helemaal terug.
Door een ontmoeting in het veld met een
NEV-Noord lid werd ik lid van de NEV en
ontdekte de grote bibliotheek van deze vereniging. Ook kwam ik zo in contact met
landelijke specialisten, zoals Volkert van der
Goot voor de Syrphidae. Dat heeft er ook
toe geleid dat ik ook met deze groep een

tijd ben bezig geweest.
Aan het eind van mijn studie scheikunde,
met bijvak biologie, heb ik korte tijd les gegeven. Al snel hiermee gestopt, en via mijn
bijvak kreeg ik het aanbod vier jaar onderzoek te doen aan de Muscide Hydrotaea irritans, die mogelijk verantwoordelijk was
voor uierontstekingen bij runderen.
Dat leidde als snel tot uitgebreid veldwerk.
Ik heb toen landelijk gekeken naar de vliegen op vee en boeren geënquêteerd over uierontstekingen op hun bedrijf. Ook werd op
een proefboerderij vier jaar lang kuddes
jongvee intensief gevolgd om te zien hoe de
verdeling van de vliegen binnen zo’n groep
eruitzag. Het eindresultaat was een duidelijk
verschil tussen wel en niet aantrekkelijke
dieren binnen zo’n koppel.
In deze jaren ontstond mijn gevoel voor het
belang van aantallen. In een monster betekent één exemplaar van een soort wat anders dan veel exemplaren.
Terugkijkend in mijn databestand was 1994
mogelijk mijn eerste weekend met de Sectie
Diptera, en wel in de omgeving van Denekamp. Ik herinner me dit weekend als een
ontmoeting met een aantal mensen die voor
mij een soort van lopende encyclopedieën
waren. Ik moest even slikken.
Ik was op de fiets van Heino (waar ik met
wat veldwerk voor het tweede Hydrotaea
project bezig was) naar Denekamp gereden.
En een andere fietsenthousiasteling Theo
Zeegers heeft toen mijn fietszadel op precies de goede hoogte gebracht zodat ik in
volle vaart kon terugkeren naar Groningen.
Hier ontdekte ik ook dat grenzen van verspreiding soms erg scherp kunnen zijn. In
de omgeving van Denekamp ving ik dit
weekend met gemak grote aantallen Musca
autumnalis, terwijl 60 km naar het westen,
bij Heino, waar ik vijf jaar lang wekelijks alles wat op Musca leek van vee heb weggevangen en het nooit een autumnalis was.
Aan het Hydrotaea irritans project heb ik
een aantal malaise vallen overgehouden. De
jaren daarna heb ik deze veelvuldig gebruikt
tijdens weekenden van de Sectie en van de
NEV. Hiermee veel nieuwe soorten voor Nederland gevangen, die voor een deel nog
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steeds gepubliceerd moeten worden.
De meeste jaren heb ik met deze vallen
droog verzameld met dichlorvos als dodingsmiddel. Maar na verbod van dit middel
in Nederland moest ik toch nadenken over
het gebruik van ethanol in de vallen. Een
van mijn bezwaren was dat bij het op de
speld zetten, zeker bij kleinere vliegen, de
vleugels vaak dubbelklapten, en niet goed
te bestuderen waren. Gelukkig ontdekte ik
dat het filtreerpapier dat op labtafels vaak
wordt gebruikt, een oplossing bood. Bij het
overbrengen van de vlieg uit alcohol op dit
papier zakt de alcohol niet direct volledig
weg in het papier maar blijft kort als een
dun laagje op het papier liggen. Met wat
trekken aan de vlieg kunnen de vleugels
gestrekt worden.
Er zit wel één groot bezwaar aan het verzamelen in alcohol. Onder de microscoop
verschijnt een nieuwe wereld die er soms
prachtig uitziet. Denk aan muggen en kleine vliegen, maar ook spinnen, stofluizen en
ander onbelangrijk spul. Het is dan lastig je
bij je eigen leest te houden.

In mijn autoloze periode moesten de malaisevallen soms vervoerd worden in de trein,
vastgebonden aan de fiets, zoals bij het
Sectie weekend op de Veluwe in 2003. Of
op een EIS weekend in 2009 vastgebonden
op een fietskar, en ploeterend langs een
deels mul zandpad langs het strand, eindigend bij een mooi lamsoren veld bij een
brede kreek; hier dan als beloning een nieuwe Tachinide soort gevangen, waar ze in
Zeeland al jaren naar op zoek waren (zie
foto).
Ik herinner me mooie momenten tijdens de
Sectie bijeenkomsten, zoals de gezamenlijke strooptochten met Hans, en de gezellige
peukbijeenkomsten met Joke. En de hulp bij
het determineren van verzameld materiaal,
zoals de Sarcophagidae door Liekele en Jan,
de Tabanidae door Theo en nu de kleine
vliegen uit de alcohol door Ruud en kompanen.
Op naar nog vele jaren werken en genieten
met het bestuderen van vliegen samen met
de andere Sectiegenoten.
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Herinneringen
Mark van Veen
Ik kan mij de oprichting van de Sectie Diptera nog herinneren. Het was na een lezingendag dat we de koppen bij elkaar staken.
Ik kan me niet goed herinneren waar die
dag over ging, de lokatie was volgens mij
het Tropenmuseum, maar ik zie ons aan
een tafel zitten. Niet lang daarna was de
oprichting een feit. Ook de naam van het
blad kwam ter sprake. Met een kwinkslag
werd het de Vliegenmepper genoemd, refererend aan de vliegenjacht die op verschillende manieren kan worden uitgevoerd.
Voor de Sectie heb ik ook de eerste veldbijeenkomsten georganiseerd, tot en met het
jaar 2000. Dat was altijd leuk om te doen.
In het begin schreef ik veel stukjes, vooral
over roofvliegen en zweefvliegen. Die liefde
had ik in de jeugdbonden opgedaan, waar
ik gefascineerd werd door de kleine wereld
van de insecten, die veel uitgebreider en
veelvormiger was dan ik mij ooit had voorgesteld. In de jeugdbond was ik ook een
studiegroepje naar roofvliegen, blaaskopvliegen en wapenvliegen begonnen, met als
doel de verspreiding in Nederland in kaart
te brengen. Dat ging, ik spreek over begin
jaren '80 van de vorige eeuw, met papieren
formulieren die naar mij opgestuurd werden. Over de roofvliegen schreef ik eerst

een jeugdbondstabel en nadat ik alle collecties had opgenomen voor de roofvliegen
ook een KNNV-mededeling over roofvliegen
met kaarten, vliegtijdgrafieken en habitatvoorkeuren van alle soorten. Via een clusteranalyse kreeg ik zicht over hoe de roofvliegenbiodiversiteit (oei wat een modern
woord) over Nederland verdeeld was. Dat
was later mede-inspiratie voor het proefschrift van Marieke Schouten.
Om de gegevens te verwerken schreef ik op
de Atari het programma Faunist. Ik durf
niet te denken aan de tijd die ik besteed
heb om alle waarnemingen en museumexemplaren in te typen. Uiteindelijk kon
ik in dit programma alle kaarten en grafieken maken en de clusteranalyses uitvoeren.
Omdat ik statistiek leuk vind, was er behoorlijk was statistiek opgenomen, dat ik
nooit elders heb aangetroffen. Zo kon je
vliegtijdverschillen tussen mannetjes en
vrouwtjes statistisch toetsen. Ook waren er
manieren om met waarnemerseffecten om
te gaan. Toen de NEV ook iets dergelijks
begon te ontwikkelen, wat later Klasse
werd, heb ik aangeboden mee te werken.
Helaas, dat stuitte alleen maar op weerstand en tegenwerking. Vanwege dit soort
vriendjespolitiek ben ik geen lid van de NEV
meer.

Figuur 1: Nephrotoma appendiculata
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Op basis van het werk aan deze vliegengroepen ben ik al lange tijd coördinator bij
EIS-NL. Van de formulieren is dit veel meer
bij internetfora komen te liggen. Bij
waarneming.nl ben ik vanaf het eerste uur
actief. Ik heb een korte tijd actief aan de
site meegewerkt. De laatste jaren kom ik
nauwelijks meer aan de EIS-werkgroep toe.
Gelukkig zijn er andere enthousiaste mensen. Bij deze stel ik mijn coördinatorschap
graag ter beschikking.
Uit mijn jeugdbondsperiode stamt mijn intensieve samenwerking met Theo Zeegers.
Samen verkenden we de Diptera van Nederland en België. Op jeugdbondskampen in
de Ardennen en via inventarisaties van Terworm (Heerlen) en Erica-Noord (Barneveld). Samen schreven we ook diverse artikelen. Theo zijn soortenkennis is fenomenaal, maar dat hoef ik hier niet uit te leggen.
Met Theo zette ik ook mijn stappen op het
gebied van determinatietabellen. Ik vind
het een leuke uitdaging om tabellen op te
stellen die zo eenvoudig als mogelijk en zo
precies als noodzakelijk leiden tot de soortnaam. En het liefst de algemene soorten via

een zo kort mogelijke route. Het Insectenbasisboek is één van de producten van onze
hand. Zelf schreef ik diverse determinatiewerken, met de zweefvliegen van Noordwest-Europa als hoogtepunt. Moe geworden
van de meterhoge stapel determinatieartikelen die ik tijdens het zweefvliegenproject
verzamelde, heb ik alles gecombineerd. Dat
was alleen mogelijk doordat het Zoölogisch
Museum Amsterdam makkelijk toegankelijk
was met een zeer uitgebreide collectie.
Dank daarvoor!
Momenteel staat fotografie hoger op mijn
lijst dan taxonomie. Ik vind het heerlijk om
er op uit te gaan en macro-foto's van insecten te maken (zie de foto's bij dit artikel).
Als ik de naam niet weet en het insect niet
weg is, dan vang ik ze daarna om ze te determineren. Eigenlijk wil ik meer met excursies en dergelijke meegaan. Dat is met
twee kleintjes uit mijn tweede huwelijk, 2
en 4 jaar oud, nog even lastig. Maar dat
komt wel weer en met een aantal goede
vrienden vertoef ik af en toe in het veld. Zo
valt er veel meer over het verleden te vertellen, maar ik richt mij graag op de toekomst. Voor mij blijft de entomologie daarin
een belangrijke rol spelen.

Figuur 2: Miltogramma germaria

Figuur 3: Meliscaeva cinctella
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Van weetjes tot eindeloos ontdekken,
hoe interesse zich kan specialiseren
Jan H.C. Velterop
Lente 1965: bioloog met diploma kandidaatsexamen, nu officieel bachelor. "Wat is
dat voor beestje op die struik?" Insect ja,
maar verder geen idee ..! Na twee jaar planten en dieren practica, vier middagen per
week: kijken, bewerken, tekenen ... "ken ik"
nautilus, portugees oorlogsschip, sequoiaboom, walvissen .. maar dit? Ben ik nou bioloog? Of alleen "loog over bio?"
Een jaar eerder bedacht ik: van insecten
weet ik niets en ik meldde me bij een kleine
entomo-excursie naar de belgische Hautes
Fagnes. Ik struin rond met Ton van de Méché, die vliegen wil vangen en daarmee mijn
eerste entomo-interesse vastlegt. Ton nam
de kleine collectie mee, we zijn er niet meer
aan toe gekomen. Jaren later meld ik me bij
Toegepaste Entomologie. Dan herleeft de interesse en begin ik een eigen collectie en literatuur zoeken. De eerste vangsten zijn
grotere vliegen, calyptraten en zwevers en ik
krijg een idee van de soortenrijkste families.
Midden jaren 70 heb ik Sarcophaga's verzameld, maar vind slechts drie namen in de
British Handbooks, de vierde is S. lehmanni
in de russische Opredelitl'. Intrigerend
wordt: hoe zijn de vrouwtjes te herkennen?
Er moeten verschillen zijn: sommige levend
gevangen vrouwtjes komen met gestrekte
middenpootjes uit de azijnether. En andere
juist met gekromde pootjes. Niemand heeft
dat ooit gezien, ook Thomas Pape niet, zei
hij vorig jaar. Dus ving ik grote aantallen
Sarco's, begin jaren 80 geholpen door Bob
van Aartsen. Zo werden Sarco's mijn specialiteit tot nu toe.
Met het verschijnen van Orde en Klasse kon
ik met mijn vangsten en waarnemingen een
database opbouwen. Ik heb de namenlijsten
aangevuld, veel synoniemen toegevoegd,
distributie-gegevens opgenomen van Fauna
Europaea, nieuwe soorten en taxonomische
veranderingen opgenomen. Het meest volledig voor de Sarco's, maar ook veel data voor
zwevers, brommers, huis- en parasietvliegen. Alleen de Nematocera heb ik vergaand
met rust gelaten. Vervolgens heb ik data en
waarnemingen verzameld. Zelf heb ik >
10.000 ex Sarco's gevangen + gedetermineerd, plus ~7.000 ex in particuliere collecties. In veel museumcollecties heb ik gegevens verzameld en ingevoerd in mijn Klasse-

bestand. En ook gepubliceerde data van betrouwbare oorsprong. Totaal tegen de
100.000 exemplaren van >260 soorten Sarco's. Dat is dus een familie. Met alle andere
families omvat de totale database >170.000
ex van >2.700 soorten Diptera. Als resultaat
van de database kon ik in 2002 met Liekele
Sijstermans de checklist Sarcophagidae van
ons land publiceren, waarvoor nog correcties
en aanvullingen moeten komen.
Het interessantste resultaat wordt publicatie
van de nieuwe checklist van de Sarco's van
Kyrgystan. Van 1909 tot 1930 heeft Joachim
Ziegler daar Tachinidae verzameld en "en
passant" zoveel mogelijk Sarco's mee-verzameld. De determinaties zijn bijna klaar en we
hopen op publicatie volgend jaar.
Van nature ben ik nogal nieuwsgierig en ik
kan het niet laten me te verdiepen in bijzondere soorten of vondsten. Daar maak ik dan
een kleiner of groter overzichtsverhaal van.
Gevolg zijn mijn berichten en artikelen in De
Vliegenmepper, o.a.:
- in 2004 (13.1):6 onjuiste en nooit gerectificeerde vermelding van Nemopoda pectinulata, mis-ID van N. nitidula
- 2007 (16.2):24-25 over Linnaeus en de
indeling van de Diptera
- 2011 (20.2):23-24 over Thyreophora cynophila
Regelmatige bijdragen in de Verslagen van
de Afd. Oost-Nederland, bv.:
- in 2002.i.12 over de collectie van jezuietenpater Schmitz, Maastricht
- in 2005.i.08 over Rhaphium longicorne,
Dolichopodidae
-- in 2007.x.13 over Phalacrotophora
-- in 2008.i.12 over Trichopoda pennipes
In beide series bevatten de excursieverslagen
ook mijn resultaten.
In 2010 heb ik de duitse Tagung des AK-Diptera georganiseerd in Buurse, die een heel
aantal nieuwe data voor Nederland hebben
opgeleverd.
Gepubliceerd als: Tagung Buurse 2010 AKDiptera & NEV
- Studia Dipt 17 103-108 Werner Kampen Allohelea
- Studia Dipt 17 194-198 Menzel ea Sciaridae
- Studia Dipt 17 251-256 Menzel Bericht uber
die Tagung + Foto's
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De aantallen van de Nederlandse Diptera
Herman de Jong
Met de publicatie van de Checklist of the
Diptera of the Netherlands (Beuk 2002),
waaraan veel leden van de sectie Diptera
van de NEV hun bijdragen leverden, werd
een forse mijlpaal geplant langs de route die
als enigszins utopisch einddoel een volledige
kennis van de in Nederland voorkomende
aantallen soorten van muggen en vliegen
zou kunnen hebben. De checklist van 2002
vermeldde 4967 soorten als in Nederland
voorkomend. Het werkelijke aantal voorkomende soorten is dynamisch, zal dat altijd
zijn en alleen al om die reden zal er nooit
een exacte bepaling mogelijk zijn. Wel kunnen we natuurlijk proberen het totale aantal
zoveel mogelijk te benaderen.
Vergelijking van de soortkennis van de Nederlandse Diptera-fauna met die van de ons
direct omringende landen laat zien dat we
voor veel families een aardig eind in de goede richting komen. Klapstuk zijn natuurlijk
de Syrphidae, verreweg de meest populaire
familie waaraan zo ongeveer elke dipteroloog tenminste een periode van haar of zijn
actieve leven wel aandacht heeft geschonken. De Nederlandse zweefvliegen (Reemer
et al. 2009), geschreven na tientallen jaren
van voorbereidend onderzoek, liet zien dat
er op het moment van publicatie 328 soorten Syrphidae uit Nederland bekend waren.
Families met relatief weinig soorten van bij
voorkeur redelijk grote en fraai gekleurde
beesten, waarvoor tevens handzame determinatieliteratuur bestaat, scoren ook erg
goed. De voorbeelden zullen ons allemaal
bekend zijn.
Anders wordt het wanneer de gebaande paden worden verlaten en zonder makkelijk
beschikbare gidsen een weg moet worden
gevonden. Leentjebuur spelen bij met name
de Britten kan dan geen kwaad. In Groot
Brittannië bestaat veel langer dan bij ons
een serieuze studie van de Diptera-fauna,
waarbij ook de meest obscure uithoeken van
de systematiek niet worden gemeden. Integendeel, er zijn heel wat Britse dipterologen
die er juist op kicken zich in te graven in de
bestudering van slecht onderzochte en ook
door de meeste insiders gemeden families
van Diptera. Vanzelfsprekend heeft dit te
maken met het, vergeleken met ons, grote-

re aantal dipterologen, waardoor een grotere verscheidenheid aan specialisaties meer
voor de hand ligt. Daarbij komt natuurlijk
ook de in de Britse traditie gewortelde brede
maatschappelijke acceptatie van min of
meer excentrieke, doorgaans wat wereldvreemde mannen (inderdaad veelal mannen, al dan niet met raar haar) die er een
onalledaagse liefhebberij op na houden.
De Britse Diptera-literatuur is zeer goed ontwikkeld en daar kunnen we ons voordeel
mee doen. Voor de ware dipterofiel biedt de
tweede editie van A dipterist’s handbook
(Chandler 2010) een mer à boire aan informatie en een geweldige inspiratiebron. Het
staat barstensvol wetenswaardigheden voor
beginners en gevorderden en loopt over van
de enthousiasmerende stukken, ook voor de
mogelijk wat ingedutte of blasé geworden
oudjes onder ons. Het stimuleert je vooral
naar buiten te gaan en de beesten waar je
passie naar uitgaat in hun natuurlijke omgeving te bestuderen.
De Britse tegenhanger van de Nederlandse
checklist, de in 1998 gepubliceerde Checklist
of Diptera of the British Isles van Peter
Chandler, telde 6669 soorten. De laatste update van deze lijst (Chandler 2017; bijgewerkt tot 16 januari 2017), telt maar liefst
7141 soorten als voorkomend in de Britse
eilanden.
Groot Brittannië beschikt over een beduidend groter oppervlak dan Nederland en
over een grotere diversiteit aan habitats. Je
zou daaruit afleiden dat het totale aantal
soorten Diptera daar groter zal zijn dan in
Nederland. Dat is ook zo als je de nu bekende totalen naast elkaar zet. Vergelijk je echter enkele families waar recent in Nederland
wat harder aan is getrokken, dan blijkt dat
er per familie in Nederland vaak meer soorten bekend zijn dan in Groot Brittannië. Een
paar voorbeelden hiervan zijn Syrphidae (NL
2009: 328; GB 2017: 282), Tephritidae (NL:
2010: 83 (Smit 2010); GB 2017: 77), Platypezidae (NL 2016: 36 (Reemer & De Jong
2016); GB 2017: 34) en Tachinidae (NL
2002: 325 (Zeegers in Beuk 2002); GB
2017: 267). Eenzelfde beeld zie je terug bij
enkele families van de lagere vliegen, waar-
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aan in Nederland al langer veel aandacht is
geschonken (bijv. Asilidae, Bombyliidae,
Rhagionidae en Tabanidae). Blijkbaar is de
invloed van de continentale Europese fauna
op de in Nederland voorkomende hoeveelheid soorten in deze families zo groot, dat
een relatief klein oppervlak en een beperkter aantal habitattypen van minder belang
zijn.
Vergelijking van de lijsten van Chandler van
1998 en 2017 laat in diverse families een
forse toename van het aantal bekende soorten zien. Een toename in Groot Brittannië
van meer dan 10 soorten per familie tussen
1998 en 2017 vind je in de Mycetophilidae
(+38; totaal in 2017: 490; NL 2002: 226),
Sciaridae (+114; 267; NL 2002: 75), Cecidomyiidae (+33; 653; NL 2002: 340), Chironomidae (+36; 624; NL 2002: 423), Dolichopodidae (+16; 304; NL 2002: 238), Phoridae (+28; 354; NL 2002: 255), Syrphidae!
(+17; 282; NL 2009: 328), Lonchaeidae (+
10; 47; NL 2002: 34), Agromyzidae (+31;
398; NL 2002: 190), Muscidae (+10; 289;
NL 2002: 184), en Tachinidae (+20; 267;
NL 2002: 325).
De aantallen soorten in de meeste van deze
families lijken ontmoedigend groot en dreigen alle bezieling uit je hart te slaan, maar:
welk lid van de Sectie Diptera trekt de stoute schoenen aan en stapt eens in een van
de bij ons verwaarloosde groepen en stuwt
de kennis van de Nederlandse Diptera-fauna
op naar nieuwe hoogten? Eeuwige roem lijkt
verzekerd.
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Niels-Jan Dek
Mijn naam is Niels-Jan Dek, ik ben 26 jaar,
sinds dit jaar getrouwd met Carolien en
woonachtig in het Zeeuwse Yerseke. Ik ben
al weer een jaar of 7 fanatiek vliegen aan
het vangen en rond die tijd ook lid geworden
van de NEV.
Ik begon met het bekijken van dode fruitvliegjes bij ons thuis in de vensterbank onder een microscoop van krap vier tientjes
die ik een keer bij de Aldi had gekocht. Dat
ging nog best aardig en al gauw werd een
Drosophila busckii zelfs tot op soort gedetermineerd. Ik vond het erg leuk om uit te puzzelen wat voor soort vlieg ik vervolgens
weer voor me had als ik er eentje vond, dus
op een gegeven moment heb ik toen toch
een wat betere microscoop gekocht en ben
aan het verzamelen gegaan.
Ik vind juist de diversiteit en al de verschillende details het mooiste van de vele vliegen- en muggensoorten, daarom ben ik niet
gespecialiseerd in één bepaalde familie.

De bijeenkomsten van de Sectie Diptera
vind ik altijd erg leerzaam, omdat je daarbij
weer veel nieuwe dingen opsteekt die je nog
niet wist. Met name aan de ‘vangdagen’ beleef ik altijd erg veel plezier, ik denk bijvoorbeeld aan het weekend in Winterswijk en in
de Drentsche Aa, daar heb ik van genoten.
Op beide heb ik ook bijzondere soorten gevangen, in Winterswijk Molophilus niger en
Arctoconopa melampodia en in de Drentsche
Aa Vibrissina debilitata, dus dat geeft denk
ik aan dat erg mooie locaties zijn gezocht
voor de excursies door de organisatoren.
De laatste tijd ben ik met name met het
Fauna Zeelandica-project bezig geweest. Dit
is nu afgerond, mijn plan is om het komende
jaar me vooral op de Limoniidae te richten
en de geheimen binnen deze familie te ontdekken.

De Sectie in actie
Goes, mei 2011 Foto's Jan Wind en Mariette Geluk

Elias de Bree en Joke van Erkelens

Laurens van der Leij, Wouter van Steenis,
Lucien Calle en André van Eck
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De ongelijke strijd om mooie
genitaalpreparaten te maken
Pasquale Ciliberti
Vliegen en muggen zijn interessant, dat vinden wij allemaal. Dat muggen mooier zijn is
een objectief feit dat door weinig Nederlandse Dipterologen bevestigd zal worden. De
meesten onder ons bestuderen vliegen. Ik
heb gelukkig het licht gezien en ik bewonder
de (parafyletische) Nematocera, althans een
paar families daarin. De Ceratopogonidae,
de Psychodidae en de Culicidae roepen bij
mij vaak een “uao” reactie als ik ze onder de
microscoop mag bewonderen. Neem de antennae van de Psychodidae, dat is het
kunstwerk van een Meester.
Natura Artis Magistra staat op de gevel van
de bekendste Nederlandse diergaarde Artis:
De natuur is de leermeesteres van de kunst.
De bedenker van deze spreuk had waarschijnlijk een Psychoda-soort onder zijn microscoop staan.

voor een permanent preparaat en moet dus
de kop, de thorax, de vleugels en het abdomen zien af te snijden. De verschillende lichaamsonderdelen probeer ik op een objectglaasje te plaatsen. Euparal is mijn insluitingsmiddel. De kop en de genitaliën moeten
zo geplaatst worden dat de determinatie
kenmerken goed zichtbaar zijn. Bovendien
moeten de genitaliën vaak eerst in KOH
10% opgeweekt worden.
Maar helaas, het prepareren van de exemplaren leidt vaak tot een groot gevecht met
mijzelf wat met enige regelmaat resulteert
in grote frustraties. Ik heb namelijk geen
stille hand, geen fijne motoriek en wat ik
heb gekozen te bewonderen is vaak maar
1mm tot 5mm groot. Redelijke fijn werk
dus. Ik hoor het jullie al zeggen: eigen
schuld, dikke bult!
Ok dat is misschien
waar, maar ja, ik kan er niets aan doen,
mijn entomologische nieuwsgierigheid is
sterker dan mijn verstand dus ik ga het gevecht gewoon aan. Eindresultaat is vaak dat
ik het gevecht verloren heb.
Ik denk aan de verschillende keren dat ik
het genitaal niet meer terug kon vinden (ergens tijdens de verplaatsing van petrischaal
naar petrischaal er naast gevallen?), ik denk
aan de keren dat de antennae stuk gegaan
zijn en last but no least aan de keren dat
het genitaal tijdens het drogen op het objectglaasje “spontaan is gaan bewegen”
waardoor ik de determinatie kenmerken niet

Figuur 1: kop van Culicoides circumscriptus

Maar als amateurentomoloog wil ik niet alleen mooie Diptera bewonderen, ik wil ook
weten hoe ze heten en dat kan vaak alleen
(althans met ”mijn” beesten) met het bestuderen van details en in het bijzonder de
mannelijke genitaliën.
Soms is het bekijken in alcohol voldoende.
Grotere en algemenere soorten van de Psychodidae zijn vaak goed te doen, voornamelijk als de antennae intact zijn. Maar vaak is
het maken van een permanent of tijdelijk
preparaat echt onvermijdelijk. Ik kies dan

Figuur 2: thorax van Culicoides circumscriptus
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meer kon zien! Het laatste is echt heel frustrerend!
Er zijn gelukkig ook lichtpunten, namelijk
hoe langer ik ermee bezig ben hoe vaker
het gevecht eindigt in een gelijkspel. Ik heb
dan niet een supermooi preparaat maar ik
kan de kenmerken redelijk goed zien en het
exemplaar op naam brengen.
Soms win ik en dan is het echt “uao”! Ik
heb dan intacte antennae, mooie strakke
vleugels, de thorax is niet stuk gegaan onder de druk van het “cover glas” en mooie
structuren als de parameres, aedeagus zijn
goed zichtbaar (zie figuur 1-4). Dan ga ik
echt zingend de straat op!

Figuur 3: vleugel van Culicoides circumscriptus

Oh ja en voordat ik het vergeet: vliegen zijn
ook mooi hoor! ZEKER!

Figuur 4: genitalia van Culicoides circumscriptus
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Op stap met Bob en Volkert
Pjotr Oosterbroek
Bob van Aartsen en Volkert van der Goot
zijn heel wat keren samen op pad geweest
om Diptera te verzamelen. Meestal ging Volkert dan vanuit Amsterdam, eerst met de
sneltrein, overstappen op de stoptrein om
vervolgens aan te komen bij een klein stationnetje waar Bob klaarstond met de auto.
Op die manier zijn veel interessante vindplaatsen bezocht en talloze waardevolle Diptera verzameld.
Bijvoorbeeld, wat te denken van dit sterke
staaltje. Bob had in het Brecklenkampsche
Veld achter Ootmarsum (Ov) op bloeiende
wilg een zeldzame Psilota gevangen. Hij belt
Volkert. Die is wild enthousiast. Al voor de
volgende dag spreken ze ergens af. Bob laat
zijn vangst zien. Volkert hevig teleurgesteld.
Het is geen Psilota maar een Heringia. Vervolgens gaan ze op pad in het mooie [nu
Natura 2000] natuurgebied. Ze vangen dan
warempel toch nog een Psilota, naar later
blijkt een exemplaar van de soort Psilota
atra, door John Smit en Theo Zeegers afgesplitst van P. anthracina. Echt gebeurd.
Ik ben zelf verschillende keren met de heren
op stap geweest en dat zijn nog steeds hele
memorabele dagen. Aangenaam ook omdat
we het op een of andere manier goed met
elkaar konden vinden. Zij zaten natuurlijk
meer op de vliegen en ik op de muggen dus
ik kon ook goed mijn eigen gang gaan.
Juist vanwege de muggen waren we een
keer op de Duivelsberg bij Nijmegen. Daar
was in 1952 door het echtpaar Van Vliet een
paartje Nephrotoma lamellata gevangen.
Tot op heden de enige vondst in Nederland.
Ook die dag zijn we de soort niet tegen het
lijf gelopen. Maar we hebben daar leuk verzameld, ook richting Berg en Dal en verder.
Zoals op een mooie bloemrijke helling in de
buurt van Wyler. Toen ik de volgende dag
etiketten ging maken, bleek dat de helling in
Duitsland lag. De weg onderlangs waar we
de auto hadden geparkeerd was de grens.
Ik belde daarover met Bob en zijn bijzondere reactie was: Wat moet ik nu met die rommel. Misschien een beetje overtrokken maar
ik denk dat hij het meende. Hij deed im-

mers, Tephritidae uitgezonderd, alleen de
Nederlandse fauna.
Tijdens die verzameldagen bleek telkens
weer hoe goed Bob met mensen om kon
gaan. Met name boswachters en terreinbeheerders. Als hij met ze aan het praten was,
leek het wel alsof ze de beste vrienden waren. Een keer op het Kootwijkerzand. We
zitten wat te eten aan de voet van een heuvel met daarop grove dennen. Daar komt de
boswachter aan. Hij heeft onze netten natuurlijk al gezien en vraagt:
"Zo heren, wat zijn wij hier aan het doen?"
Bob staat op en loopt naar hem toe.
"Ha, u bent zeker de nieuwe boswachter. Ik
hoorde van uw voorganger dat hij dit voorjaar met pensioen zou gaan. Aardige man,
we konden het heel goed vinden samen. Ik
sprak hem regelmatig om verslag te doen
van ons onderzoek hier. In het seizoen komen we ongeveer elke drie weken langs. We
monitoren de zandbij-kolonies hier. Kijk,
hier zien we een paar van de holletjes en
kijk, daar gaat een bijtje naar binnen. Vorig
jaar was een slecht jaar maar we hebben de
indruk dat het dit jaar een stuk beter gaat.
Is dat ook uw indruk in het algemeen wat
dit gebied betreft".
Zo ging dat nog een tijdje door waarop onze
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boswachter tevreden en zonder verdere
vragen weer vertrok. Volkert en ik keken
Bob aan. Hij haalde zijn schouders op en
gunde ons een brede glimlach.
Aan onze gemeenschappelijk excursies
kwam een einde toen Volkert op een gegeven moment aangaf liever wat kalmer aan
te willen doen en zijn aandacht ook meer
wilde richten op het vele determinatiewerk
dat lag te wachten. Bob en ik zijn nog een
paar keer samen op stap geweest maar
zonder Volkert was het toch wel anders.
Ook Bob moest op een gegeven moment
kalmer aan doen waarmee er een einde
kwam aan een periode waar ik met veel
plezier op terugkijk.
Met dank aan Theo Zeegers voor details
mbt de Psilota/Heringia anekdote.
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De Sectie in actie
Teutoburgerwald, juni 2004. Foto's Aat Barendregt

Mark van Veen

De sectie in actie tijdens het Dipteraweekend in Lottum, mei 2001. Foto: Aat Barendregt

Mark van Veen, Laurens van der Leij,

Winterswijk, mei 2013. Foto's Aat Barendregt

Theo Zeegers

Op de voorgrond Joop Prijs (l) en Gerard Pennards (r)
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Ruud van der Weele
Het gebeurt natuurlijk wel eens dat een of
ander persoon er achter komt dat ik vliegen
bestudeer. De eerste reactie is er meestal
een van ongeloof, vervolgens van verbijstering. Hoe komt het dat ik me blijkbaar niet
wens aan te passen aan mijn omgeving?
Sinds wanneer? En waarom? Waartoe? Wat
is de zin van het vliegen vangen en bestuderen? Laat ik maar meteen toegeven, dat ik
er vrij vaak in slaag dit soort situaties te vermijden. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit
de ‘Dipterologie’ als onderwerp te berde
bracht in gezelschap van niet-entomologen.
Het staat ook niet op mijn curriculum vitae,
overigens net als de colleges mediëvistiek,
die ik gevolgd heb. Om niet volkomen kansloos te zijn tijdens een sollicitatie is het beter
maar bepaalde dingen weg te laten.
Maar de vragen ‘sinds wanneer’, ‘waarom’ en
‘waartoe’ zijn op zich best wel de moeite
waard om te beantwoorden.
Sinds wanneer ben ik geïnteresseerd in insecten? Ik kan deze vraag niet nauwkeurig
beantwoorden. Zo lang ik mij herinner ben ik
al gefascineerd door insecten. Mijn moeder
vertelt wel eens dat zij op mijn 3e of 4e verjaardag een paar vrindjes had uitgenodigd.
De situatie werd wat gênant, toen die jonge-

tjes braaf aan het spelen waren op de grond
in de woonkamer en ik op mijn knieën bij het
raam zat, gebiologeerd door een spin, die
een vlinder in zijn web gevangen had. Mooi
verhaal, maar is het waar? Ik zet er zelf wat
vraagtekens bij. De kans is klein dat dit gebeurd kan zijn, want ik ben jarig op 10 mei.
Niet veel wielwebspinnen, die rond die tijd
een groot web maken in een raam. Maar
misschien is het een keer in de zomer of
herfst gebeurd en is het verhaald opgeleukt
door er mijn verjaardag bij te halen.
Ik moet hier overigens zeggen dat mijn ouders zich erge zorgen maakten over het feit
dat ik zo laat was met lopen. Ik bewoog mij
lange tijd zittend voort. Ik heb enorm veel
broeken versleten. Men raadde mijn ouders
aan zich geen zorgen te maken; het zal allemaal wel goed komen. Dat gebeurde ook,
maar het ging wel met horten en stoten.
Mijn knieën lagen vaak open, omdat ik zo
vaak viel. In het consultatie bureau, maar
het kan ook de huisarts geweest zijn, gaf het
advies mij op gras te laten lopen. Wij woonden toen in een flat in Hoogeveen. Mijn vader nam mij tijdens zijn verlof mee de weilanden rond Hoogeveen in, waar hij graag de
vogels bekeek en vaak eieren ging zoeken.
Misschien is in die tijd mijn liefde voor de natuur ontstaan.
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Met het lopen is alles min of meer goed gekomen. De wellicht toen ontstane belangstelling voor de natuur bleef ook want in de 2e
of 3e klas op de lagere school schreef ik o.a.
over de mieren in de tuin. We waren namelijk op mijn 4e verhuisd naar Giessenburg en
woonden in een huis met een kleine tuin.
Ik vind het jammer dat ik heel weinig herinner van mijn lagere schooltijd heb. Ik was
wel een brave leerling. Een keer ben ik echter de klas uitgezet door mevrouw Hemmes,
in de derde klas, omdat ik zei dat ik niet kon
begrijpen dat een juf, die les geeft op school,
niet het verschil weet tussen de ene dinosaurus en de andere. Mijn moeder moest op
school komen en kreeg te horen dat ze me
met een bal de straat op moest trappen. Zij
besloot daarentegen de Time-Life serie over
het ontstaan van de mens voor me te bestellen! De boeken heb ik nog steeds in de kast
staan en ik verzeker je dat ik die voor geen
goud de deur uitdoe!
Met mijn liefde voor de natuur zat het wel
snor. Ik had me voorgenomen dat ik ornitholoog wilde worden en had dit aan de meester
van de 5e klas, meneer Noorderhaven, verteld. Dom! Hij zei tegen mijn vader dat hij
blij moest zijn als ik de mavo zou kunnen afmaken. Mijn vader was kapitein. Hij voerde
het gezag en, na onze verhuizing naar Heerenveen Zuid, moest en zou ik naar de
Mavo. En zo geschiedde het. Het enige voordeel van de Mavo was, dat ik daar biologieles van meneer Beers kreeg. Henk Beers is
nu ook nog lid van de Sectie Diptera. Maar
hij hield zich toen meer bezig met nachtvlinders. Op een keer vroeg hij mij waarom ik
geen lid word van de NJN? Ik werd lid en ofschoon ik maar een paar jaar lid ben geweest, beschouw ik deze beslissing als een
van mijn belangrijkste in mijn jeugd.
Ik behoorde al snel tot de vaste kern van de
afdeling Heerenveen. Ik heb niet veel excursies gemist. Ik zou pagina’s vol kunnen
schrijven over mijn heerlijke herinneringen.
Maar laat ik mij beperken tot die geweldige
excursies waarin we korstmossen bestudeerden. Meneer Leistra, mijn scheikundeleraar
op de mavo, maakte voor mij de potjes benodigde chemicaliën klaar. Ik ben deze goede, maar zeer chaotische man, nog dankbaar. Nog altijd kijk ik met veel plezier naar
de Ramalina’s en Cladonia’s. En dan de fantastische paddenstoelexcursies onder leiding
van Arthur van Oosterbaan in Gaasterland
en in Appelscha. Maar ik moet natuurlijk

vooral ook denken aan de eerste zweefvliegenexcursies met Leendert, Peter, Annette
en Cor. Ja, toch wel heel snel ging ik me
steeds meer focussen op de zweefvliegen en
wapenvliegen. Ik heb de kaft van de oude
wapenvliegentabel van Volkert nog aan de
muur van mijn studeerkamer hangen.
De NJN was een belangrijke factor, maar laat
ik ook niet onze tuin in Heerenveen Zuid vergeten. Nog steeds, na zo veel jaren, spreken
mijn oude moeder en ik over de enorme
moestuin die we hadden. Mijn moeder wilde
een alternatieve moestuin, dus niet alleen
maar groenten en bessenstruiken, maar ze
wilde ook een grote kruidentuin en tussen de
groenten zetten ze vaak gewoon wat wilde
bloemen voor de sier.
Onze tuin was groot. Het was ongeveer een
halve hectare. Voor mij was het echt niet nodig om het erf te verlaten om vliegen te vangen. Voor het huis, in de boomgaard, vlogen
rond mijn verjaardag Dioctria oelandica
rond. Langs het pad naar de brievenbus zag
ik op de haag vaak Neoitamus cyanurus en
in het hoge gras, mijn ouders waren niet
echt van het grasmaaien, Dioctria atricapilla.
Op de oprit naar de garages lag een rottende
stam van een berk, waaruit ik de emelten
van Tanyptera atrata haalde en aan het begin van het weiland, vlak bij de twee schuren, vond ik een Microdon eggeri, die je tegenwoordig natuurlijk Microdon analis moet
noemen.
Na een aantal jaren ging het wat minder lekker lopen bij NJN. Er ontstond steeds meer
irritatie. Ik was lid van de NJN vanwege de
natuurstudie, maar veel leden vonden natuurbescherming even belangrijk. Daarbij
was men erg politiek betrokken en kon men
het niet zo op prijs stellen dat juist in die tijd
mijn vader jarenlang in Zuid Afrika werkte.
Conflict na conflict. Nadat ik weer eens te
horen had gekregen dat mijn onderzoekjes
te ingewikkeld waren en dat mij gevraagd
werd afstand te nemen van mijn vader en
apartheidspolitiek (in Heerenveen ja!) heb ik
de knoop doorgehakt en heb mijn lidmaatschap opgegeven en ben dezelfde dag nog
lid geworden van de Nederlandse Entomologische Vereniging.
Dit was een geweldig moment om ook afstand te nemen van de zweefvliegen. Ik besloot me te gaan bezig houden met andere
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families. En dat is vrij eenvoudig gegaan. In
de boomgaard, aan de oostkant, stond een
dennenboom. In de lente ving ik daarop mijn
eerste dansvlieg. Ik heb toen het grote werk
van Collin over deze familie geleend uit de
bibliotheek. Het was een Rhamphomyia,
maar ik ben er niet achter gekomen welke
soort. Maar vanaf dat moment ben ik mij wel
gaan bezig houden met de Empididae.
In onze konijnenschuur, waar mijn vader ik
weet niet hoeveel konijnenrassen hield, ving
ik tijdens het schoonmaken van een hok
mijn eerste Heleomyzidae. Het was een Tephrochlamys rufiventris. Vanaf die dag ben
ik bij gaan bezig houden met de Heleomyzidae.
Wanneer ik mijn huiswerk maakte liet ik een
bureaulamp naar buiten schijnen. Nog altijd
beleef ik veel plezier aan de Lauxaniidae, die
op het licht afkomen. Ik denk dat ik nu wel
behoorlijk wat heb gezegd over mijn dipterologie geschiedenis. Vermoedelijk kan een
‘normaal’ mens begrijpen hoe alles zo gekomen is, maar ik heb nog niet echt iets gezegd over de emoties, die de vliegen bij mij
oproepen. Dit schrijvende realiseer ik me natuurlijk dat dit absurd moet lijken voor mensen, die niet besmet zijn met het dipterologie-virus. Ik kan het niet anders omschrijven
dan een soort van liefde. Maar het is natuurlijk geen gewone liefde. Dat spreekt voor
zich! Ik herinner mij goed dat ik mijn vrouw
leerde kennen. Hoe tijdens die eerste ontmoetingen je rood wordt, niet uit je woorden
kan komen, je adem in je keel stokt, maar ik
herinner mij ook nog goed dat na een
maandje of zo dat blozen en haperen wel
over is. En dat is maar goed ook. Echter, het
gevoel dat je hebt, wanneer je van school
thuis komt en je fiets in de garage zet en
ziet dat de wilg bloeit en dat je daar de eerste hommeltjes en bijtjes op hoort vliegen,
dat gevoel vergeet ik nooit. De tas naar binnen, snel wat eten en dat misschien nog niet
eens, en, hup, de garage op om hopelijk tussen die eerste bijtjes de eerste Cheilosia’s te
zien, want op een eerste Myopa durf je niet
te hopen. En dit jaar na jaar! En nog steeds
voel ik mijn hart sneller slaan wanneer ik de
eerste wilgenkatjes zie. Maar niet alleen die
eerste vliegen op de wilg hoor! Ik kan het
zelfde zeggen voor de eerste Brachyopa,
maar ook, later in mijn jaren in Budapest, de
eerste Orbellia’s en Oldenbergiella’s op de
eerste, verse sneeuw! De eerste Hilara’s in
de lente, die je boven een waterplas ziet jagen. Ik kan op deze manier een paar bladzij-

den doorgaan. Laat ik dat niet doen; ik denk
dat mijn boodschap wel duidelijk is. Mijn liefde voor de vliegen is niet van voorbij gaande
aard gebleken.
We zijn aan de laatste vraag toegekomen,
namelijk waartoe? Wat is de zin? Ik kan niet
zo heel veel met dit soort vragen. Eigenlijk
vind ik dit soort vragen wel gevaarlijk. Voor
je het weet ga je de vraag voor het hele leven stellen en dan bestaat de mogelijkheid
dat het antwoord niet zo positief is. Men zegt
wel eens dat oude mensen zo wijs worden
en niet meer de dood vrezen. Bij mij komt
dan de gedachte op dat dit komt omdat men
op leeftijd er achter komt dat een en ander
niet zoveel voorstelt. Dat achteraf het leven
maar, zoals Robert Long al eens zong, een
dode mus is.
Ik voel er meer voor wat positiever te eindigen. Martin Heidegger zei dat men op de
vraag wie of wat men is, men antwoordt met
een verhaal. Eigenlijk blijkt dat wel een klein
beetje uit bovenstaande. Doel van het leven
zou moeten zijn werken aan een verhaal,
jouw verhaal. En in mijn verhaal spelen, heel
toevallig, de vliegen een grote rol.
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De Sectie in actie
Studiedag, november 2014. Foto's Marjolein Oosthoek

Vlnr: Menno Reemer, Jan Willem van Zuijlen,
Mark van Veen

Jan Velterop (l) en Menno Reemer (r)

Pjotr Oosterbroek

Vlnr: Wil van den Hoven, Sander Bot, Elias de
Bree en Wim Gerritsen

Jan Velterop (l) en Liekele Sijstermans (r)

Vlnr Wil van den Hoven, Elias de Bree en Sander
Bot
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Telefoon
Theo Zeegers
Trrriingg. Telefoon.
“Zeg Zeegertje !?!”
In een reflex gooi ik de hoorn 30 centimeter
van mijn oor.
“Ja, Bob, zeg het is ?”, brul ik op afstand
richting het mondstuk.
“Estheria cristata ??”
“Ja, Bob, wat is daar mee ?” Dat was treiteren. Ik wist donders goed wat daar mee was,
maar kennelijk was Bob er nu zelf ook achter
gekomen.
“WÁAROM HÉB ÍK DÍE NÍET !?!??“
Er was niks zo bedreigend voor Bob van
Aartsen als een vlieg die hij niet had in zijn
collectie. Het treiteren ging nog even door.
“Omdat je hem nog nooit gevangen hebt,
Bob”.
“Ja, dat snap ik ook wel, pik !” Er was niemand die dat zo charmant kon zeggen.
“Maar waarom ??”
Het werd nu tijd Bob uit z’n lijdensweg te
verlossen.
“Omdat die al meer dan honderd jaar niet
meer gevangen is in ons land, Bob.”
“Oh.” Stilte.
Bob twijfelde ernstig of dat wel een goede
reden was, er waren zo veel beesten die al
honderd jaar niet meer gevangen waren,
totdat hij ze weer ving.
“De laatste is van de Man, Bob”.
Fout, helemaal FOUT. De Man had rond 1880
veel verzameld op Walcheren.
“Dat is in Zeeland !!!”, knalde het uit de telefoon. Nog maar even 10 decimeter verder
van mijn oor. “Ja, Bob, dat is in Zeeland,
maar meer dan honderd jaar geleden. In de
checklist staat hij als uitgestorven”.
Daar werd Bob eindelijk stil van. Niet, omdat
hij overtuigd was door de argumenten, niet
in het minst ! Maar de checklist was van mijn
hand, dus als hij daar tegen in ging, zei hij
impliciet dat ik slecht werk geleverd had en
dat deed hij niet. Daar was hij veels te beleefd voor. Ergo, mokkend hing hij op.

van Aartsen op dat moment 78 jaren jong is.
Het wordt “oud” was canoniek verboden binnen 10 meter van Bob.
Bob waait bijna de boot uit bij windkracht
zes. Maar ja, de malaiseval moet en zal er
komen. Tuurlijk, Kees kan dat ook alleen.
Maar ja, dan heeft Kees alleen al de lol ! Gelukkig voor Bob zal Kees de val eens per
week legen.
’s Winters krijgt ik het materiaal, keurig geprepareerd, van Bob. Al snel valt mijn oog
op een raar groot dik beest. Een Estheria !
Altijd leuk. Vast een bohemani, zo bij de duinen. Maarre…. Z’n schildje is helemaal rood
!? Dat klopt toch niet ? Vliegensflux de tabel
erbij. Inderdaad, het is Estheria cristata !
Telefoon gaat in ’t Harde.
“Bob, je raadt nooit wat ik heb !”
Inderdaad, Bob kon veel, maar raden doorgaans niet.
“Van de val van Kees de Kraker, Estheria
cristata”.
“Dat beest van de Man” antwoordde Bob gelijk. Want hij had een geheugen als een olifant, zeker waar het gaten in zijn collectie
betrof.
“Die komt dus binnenkort jouw kant op,
Bob”.
“Zeg Zeegertje, heb je eigenlijk woensdag
wat te doen ?”
“Wou je langskomen, Bob ?”
“Zeg maar tegen je meisje dat ik een gebakje meeneem”
Nu was hij zeker een week als een kind zo
blij.

Drie jaar later. Bob zit in een sloep met Kees
de Kraker, richting een zandplaat in de Grevelingen. Bob krijgt flink wat boegwater over
zich heen en echt niet alleen over z’n schoenen. Wat de lezer nog niet weet, is dat Bob
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Opa, wat heb je in je netje?
Wil van den Hoven
Mijn eerste kennismaking met vliegjes stamt
nog uit de tijd (de roemruchte jaren 60) dat
ik in Den Haag woonde en lid was van de
NJN. Gewapend met de zweefvliegentabel
van Van Der Goot heb ik 2 excursies meegemaakt en vervolgens haakte ik af. Wel leuk
maar tamelijk ingewikkeld en zelfs een beetje saai. Ik hield het maar liever bij het meer
dynamische vogelen met duidelijke afbeeldingen in gidsen als Zien is Kennen en de
Kist. Dat vogelen doe ik trouwens nog
steeds met veel plezier.
In de loop van de jaren nam ik er stapsgewijs insecten groepen bij. Handig voor in de
zomer als het vogelleven wat ingedut is. Zoals bij veel vogelaars gebruikelijk is waren
dat achtereenvolgens vlinders, libellen en
sprinkhanen.Toen mijn pre-pensioen in zicht
kwam en ik de meeste soorten in Nederland
gezien had werd het tijd - en had ik ook de
tijd - voor een nieuwe ervaring. Ik herinnerde me mijn NJN activiteiten en besloot de
zweefvliegjes weer op te pakken. Met de tabel van Aat Barendregt en een netje ging ik
voortvarend aan de slag. Dat viel zo in mijn
eentje echt niet mee, ondanks dat ik ook
nog de beschikking had over een oude binoculair van mijn werk. Na een paar maanden
ploeteren, waarbij ik wel veel geleerd heb,
besloot ik lid te worden van de NEV en van
de Sectie Diptera. Behalve voor het verkrijgen van kennis over vliegjes leek het me
ook wel aardig mensen te ontmoeten met
deze toch wel bijzondere interesse. Daar
heb ik dan ook geen spijt van gehad. Met
veel plezier ben ik nu een paar jaar lid en
heb naast de zweefvliegen er ook een aantal
andere families bijgenomen. Soms denk wel
eens “jeetje, er is zoveel te leren, hier had
ik veel eerder mee moeten beginnen”.
Bovenstaande gedachte heeft iets uitstaande met de titel van dit stukje. In juli 2014
bevond ik me op de Hoge Veluwe. Ik was
vliegen aan het vangen op een veld vlak bij
de uitspanning de Koperen Pot. Achter mij
was een familie neergestreken om wat te
rusten en te drinken. De openbare witte fietsen stonden netjes geparkeerd langs de
weg. Met mijn netje zwaaiend kwamen twee

meisjes van een jaar of 8 vol interesse naar
me toe. “Opa wat heb je in je netje?” Opa?
– ik keek nog even om me heen of er een
oude grijsaard in het veld was maar het was
duidelijk dat ze mij bedoelden. Geduldig legde ik uit dat ik vliegjes leuk vond en ving en
dat, als ik niet wist wat voor soort het was,
ik ze mee naar huis nam om ze op naam te
brengen. “O, dan gaan we je helpen”. In
mum van tijd hadden ze enkele sabelsprinkhanen gevonden. Daarna volgde nog een
hele reeks insecten maar geen vliegen. Het
bijzondere was dat ze afwisselend Russisch
en Nederlands met elkaar spraken – russische expats? Na verloop van tijd riep een
van de meisjes “Opa, daar gaat een grote
wesp”. Zonder veel illusie keek ik er met
een half oog naar en zag tot mijn verbazing
dat het geen wesp maar een Chrysotoxum
was die bij nadere determinatie een vrouwtje C. octomaculatum bleek te zijn! De meisjes vertrokken weer achterop de fietsen en
toen ze me passeerden galmde het over het
veld “Dag Opa”.
Ik troostte me met de vondst van een C. octomaculatum en met de gedachte dat “Opa”
in de russische cultuur een koosnaampje is.

De schrijver van dit artikel, links op de foto.
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Elias de Bree
Wat doet u daar? Een vraag die iedereen
weleens krijgt die met een net aan het vangen is. Meestal een geïnteresseerde wandelaar of honden-uitlater die veronderstellen
dat je vist met een net, insecten vangt voor
je reptiel of vlinders vangt. Soms vragen
mensen wat verder. Doe je het voor je studie? Maar niet hoe kom je er nu bij om vliegen te vangen?
Welnu, het kwam mij in ieder geval een
beetje aanwaaien. Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in de natuur. Van vogels en
zoogdieren tot planten, paddenstoelen en insecten. Al van jongs af aan ben ik bezig met
inventariseren van allerlei planten en beesten als vrijwilliger. Vogels ringen, vleermuizen vangen en insecten inventariseren. Toen
ik naar de middelbare school ging begon
Stichting Het Zeeuwse Landschap met het
schrijven van de boekenserie Fauna Zeelandica. Eerst kwamen de dagvlinders, waarvoor ik waarnemingen opschreef. Daarna het
deel Libellen van Zeeland. Daar maakte ik
foto’s voor en schreef een zestal soortteksten voor het boek. Daarna kwam ik in contact met de Entomologische werkgroep van
het Zeeuwse Landschap. Aangemoedigd
door Bob van Aartsen waren zij bezig met
het vangen van bijen, plooivleugel-, gouden graafwespen alsmede bladwespen en een
groot aantal vliegenfamilies. Na een tijdje
leuk mee vangen en een heuse nieuwe
graafwesp voor Nederland in het net te hebben (Spex funerarius) waren de zweefvliegen met afstand de interessantste groep. In
het voorjaar van 2009 ving ik Brachyopa
testacea, Criorhina ranunculi, Psilota anthracina, Temnostoma vespiforme en Xylota
xanthocnema. Allemaal zelden of nooit gevangen in Zeeland. Sommigen nieuw voor
Zeeland en de meest westelijke waarnemingen in Nederland. Eenmaal wat dieper duikend in literatuur van de Syrphidae heb ik
mijn zinnen gezet op deze prachtige vliegen.
Dat heeft geleid tot een aantal leuke publicaties over Rhingia rostrata, Cheilosia vulpina,
Melangyna pavlovskyi, Melangyna lucifera en
Psilota exilistyla nieuw of herontdekt in Nederland.

Recent voor mijn werk ben ik echter van
mijn Zweefvliegenpad afgebracht. Hoofdzakelijk door het toedoen van Gerard Pennards. Mijn werk is mede het tot familie determineren van vliegen gevangen in agrarisch landschap. Daarbij kom je voornamelijk
acalyptrate vliegen tegen. Hiertoe horen de
Blaaskopvliegen, Boorvliegen en Fruitvliegen. Maar vele kleine familietjes hebben
geen Nederlandse naam, zijn lastig te herkennen en met namen die bijna niet uit te
spreken zijn. Probeert u maar: Acartophthalmidae. En als je het al uit kan spreken probeer dan maar eens zo’n familie te herkennen of in het veld te vinden. Het lukt me nu
aardig mede vanwege mijn werk. Mijn missie
is om van deze reuze interessante vliegjes
artikeltjes over de Nederlandse Fauna te publiceren zodoende ze meer onder de aandacht te brengen. Alreeds zijn verschenen
Canace nasica (Canacidae) en Diastata cervinala & D. nebulosa (Diastatidae) met een
artikel over vier nieuwe Sepsidae voor Nederland in aantocht.
Dat alles is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door een enthousiaste en vooral kennisrijke omgeving die te vinden is in de Sectie Diptera van NEV. Alhoewel ik me daar wel
een beetje zorgen om maak. Onze voorzitter
Aat Barendrecht zwaait af, na een zeer verdienstelijke vijfentwintig jaar. Daarnaast zullen er ook in de rest van het bestuur veranderingen komen. Hopelijk zijn er mensen die
deze taken succesvol op zich weten te nemen. Iedereen is druk en een bestuursfunctie kost veel tijd. Alleen al een excursie organiseren kost veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Laat staan een boel eigenzinnige Entomologen bij elkaar te houden
en op kamp mee te nemen. Of een artikeltje
te laten schrijven voor de Vliegenmepper en
er dan iets moois van te maken.
Op naar een volgende fantastische vijfentwintig jaar met de Sectie Diptera!
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Genetisch belast
Laurens van der Leij
Waar mijn belangstelling voor Diptera vandaan komt? Een normaal mens begint als
vogelaar of florist en stapt als het verzadingspunt bereikt is over op dagvlinders of
libellen.
Toen ik in 1984 begon met op een beetje
serieuzere manier naar de natuur te kijken
kocht ik eerst een Elseviers slakkengids,
sloot me vervolgens bij de roemruchte paddenstoelenwerkgroep van de KNNV-Helmond aan en richtte daarna in Helmond een
insectenwerkgroep op die helaas geen lang
leven beschoren was. In 1990 al lid geworden van de NEV en vanaf het begin lid van
de Sectie Diptera liet ik pas in 1995 mijn
neus voor het eerst zien op de excursie
naar De Utrecht bij Hilvarenbeek. Daarna
via de “jeugdbondsgroepen” terecht gekomen in o.a. de acalyptraten en de Bibionidae.
In je eentje natuurvorsen is leuk, met gelijkgestemden nog leuker. Met elkaar sparren, feedback vragen en krijgen, elkaar uitdagen, af en toe verbaal pootje haken, het
hoort er allemaal bij. Wat dat betreft was de
bovengenoemde
paddenstoelenwerkgroep
in Helmond een fijne omgeving om de diepte in te gaan. Bij de werkgroep sloot op een
gegeven moment ook Jo Wasser (19221999) uit Deurne zich aan. Jo had in zijn
jongere jaren de hymenopteroloog pater
Benno nog gekend en kon daar smakelijk
over verhalen. Op een gegeven moment doneerde hij een aantal vliegen aan mijn collectie die later de zweefvlieg Platycheirus
perpallidus en de oogkopvlieg Paracrocera
orbicula bleken te zijn. Die laatste soort
werd door ons met een honderdtal tegelijk
aangetroffen bij het Kikkerven in de Stiphoutse bossen. Kan me de reactie van Bob
van Aartsen (hij weer!) nog heugen toen ik
meldde dat er we er maar één verzameld
hadden. Inmiddels ben ik al sinds 1997 lid
van de insectenwerkgroep van de KNNV-Tiburg.
En dan de titel. Ik heb geen vooraanstaande
biologen in mijn voorgeslacht zitten. Toch is
de belangstelling voor de natuur niet uit de
lucht komen vallen. Mijn overgrootvader, de

schipperszoon Willem van Wijngaarden
(1877-1953), ging met mijn vader wandelen in het Groot Goor bij Helmond en kende
elk vogeltje en plantje. Mijn oma Cor Smulders (1900-1996) had als hoofdonderwijzeres nog Natuurlijke Historie gehad en zelf
onderwezen en wist op negentigjarige leeftijd nog feilloos plantenfamilies uit elkaar te
houden. Haar man Sjef (1909-1978), een
telg uit het Eindhovense schoenmakersgeslacht Dijckmans, had een bovenmatige
belangstelling voor de avifauna. Hij had
vooral schik in het vangen en kooien van
gevogelte wat hem regelmatig in aanraking
deed komen met de sterke arm der wet. Tot
vlak voor zijn dood vlogen de vogels nog
“spontaan” zijn, naar eigen zeggen, openstaande volière in.
Insecten die spontaan de openstaande
vangpot invliegen, benieuwd of die smoes
werkt als ik zonder vergunning ergens ga
vangen….

André van Eck (l)en schrijver van dit artikel (r)
op Syrphidae-safari in Finland in de zomer van
2003. Foto: Tero Piirainen
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