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In	het	decembernummer	van	EB	kon-
digde	Willem	Ellis	deze	uitgave	al	aan.	Hij	
besprak	daar	een	andere	KNNV-uitgave	
over	gallen,	‘Gallen	in	beeld’.	Een	opwar-
mer	voor	deze	uitgave,	die	duidelijk	voor	
de	meer	serieuze	onderzoekers	bedoeld	
is.	Het	is	al	weer	de	vierde	druk	en	als	
men	deze	uitgave	naast	de	vorige	druk-
ken	legt	ziet	men	direct	welk	een	vlucht	
het	gallenonderzoek	heeft	genomen.	De	
derde	druk,	bewerkt	door	de	heer	Hout-
man	en	mevrouw	Wiebes-Rijks,	was	al	
een	breuk	met	het	voorgaande,	maar	hij	
liet	vooral	ook	de	vooruitgang	in	de	tech-
niek	zien.	Iedere	generatie	zijn	eigen		
gallenboek,	lijkt	het	wel,	want	de	vierde	
druk	is	ook	weer	een	enorme	sprong	
voorwaarts.

Nederland	is	tientallen	jaren	een	van	
de	weinige	landen	geweest	met	een	eigen	
gallenboek.	De	laatste	jaren	zijn	er	ook	in	
de	omringende	landen	gallenboeken		
verschenen,	bijvoorbeeld	in	Frankrijk		
en	Groot-Brittannië.	Al	langer	is	er	het	
Duitse	standaardwerk	van	Buhr,	twee	
dikke	boeken	die	onbetaalbaar	zijn	voor	
een	particulier.

Deze	vierde	druk	probeert	ook	een	
veldgids	te	zijn	en	dat	is	misschien	het	
enige	minpuntje	–	het	is	geen	veldgids,	
maar	wel	degelijk	een	handboek	om	gal-
len	mee	op	naam	te	brengen.	Het	veld-
gidsidee	gaf	wel	de	nodige	ruimte	om		
de	tekeningen	te	verkleinen	en	daardoor	
meer	tekst	en	vooral	nieuwe	gallen	op		
te	nemen.	Afbeeldingen	van	deze	nieuwe	
gallen	zijn	afkomstig	uit	het	Engelse	gal-
lenboek	‘British	Plant	Galls’	van	Redfern	
en	Bloxham.	Deze	tekeningen	zijn	wat	
fijner	getekend	dan	die	van	Han	Altena,	
maar	doordat	ze	wat	verkleind	zijn	en	
zorgvuldig	gedrukt	is	dit	niet	storend.		
In	de	derde	druk	waren	sommige	van		
de	Altena-tekeningen	nogal	vet	gedrukt,	
hier	valt	dat	niet	zo	op.

Het	is	opvallend	hoeveel	nieuwe	soor-
ten	gallen	er	in	deze	vierde	druk	zijn	
gekomen,	dit	komt	mede	door	het	grote	
aantal	specialisten	uit	binnen-	en	buiten-
land	dat	heeft	meegewerkt.	Gallen	wor-
den	niet	alleen	door	insecten	veroor-
zaakt,	maar	ook	door	schimmels,	bac-	
teriën	en	mijten,	waardoor	het	niet	een	
puur	entomologische	studie	is	en	ook	
veel	mensen	uit	andere	disciplines	
aantrekt.	

De	inleiding	over	gallenvormende	
organismen	is	kort	gehouden	maar	zo	

compact	geschreven	dat	hij	een	hoge	
informatiegraad	heeft.	De	tekening	van	
het	overzicht	van	gallenvormende	orga-
nismen	valt	dan	een	beetje	uit	de	toon	
met	de	overige	tekeningen	in	het	boek.	
Een	nostalgische	terugblik	op	de	twee	
oude	drukken	zullen	we	maar	denken.	
Grappig	is	namelijk	dat	men	ook	in	de	
lay-out	bij	de	subindeling	grijze	blad-	
zijdes	invoegt,	bijvoorbeeld	bladzijde	47	
‘Platen’	en	het	titelblad,	die	duidelijk	
geinspireerd	zijn	op	de	eerste	en	tweede	
druk.

De	literatuurlijst	is	heel	compact	
gehouden.	Typisch	voor	de	huidige	ge-	
neratie	is	de	komst	van	het	internet,		
nuttige	websites	worden	genoemd	met	
niet	alleen	informatie	over	gallen	maar	
ook	hoe	een	verzameling	aan	te	leggen	
en	over	het	verzamelen	en	prepareren	
van	galveroorzakende	insecten.	Vijftien	
pagina’s	met	goede	kleurenfoto’s	is	ook	
een	duidelijke	vooruitgang	ten	opzichte	
van	de	derde	druk.	En	legt	men	deze	
naast	de	zwartwit-pentekeningen	dan		
is	duidelijk	dat	een	toekomstige	vijfde	
druk	een	website	wordt	met	kleurenaf-
beeldingen	ondersteund	door	sleutels	
om	de	verschillen	te	leren	ontdekken.

De	sleutels	en	tekeningen	beslaan	242	
pagina’s	en	het	zijn	over	het	algemeen	
uitvoerige	beschrijvingen	van	de	kleur	en	
vorm	van	de	gal	en	haar	veroorzaker.	
Omdat	het	boek	ook	duidelijk	bedoeld	is	
voor	niet-entomologen	heeft	men	voor	
de	veroorzakers	en	veel	van	de	gallen	
Nederlandse	namen	gebruikt.	Ooit	was	
dit	een	lovenswaardig	initiatief,	maar	de	
tenenkrommende	namen	die	dit	oplevert	
doen	mij	in	ieder	geval	terugverlangen	
naar	onze	entomologische	gewoonte	om	
Latijnse	namen	te	gebruiken.	Op	een	

Nederlandse	naam	als	zwartvoetsigaar-
galvlieg	voor	Lipara pullitarsis	zat	ik	niet	te	
wachten	en	maakt	de	entomologie	enigs-
zins	belachelijk.	Het	lijkt	ook	een	tege-
moetkoming	aan	de	botanici	die	het	gal-
lenboek	zullen	gebruiken	en	zo	in	aan-	
raking	komen	met	deze	voor	hen	won-
dere	entomologische	wereld.	De	opzet	
van	het	gallenboek	is	ook	eigenlijk	voor	
plantenmensen,	immers	je	moet	wel	
eerst	weten	welke	plant,	boom	of	struik	
je	in	handen	hebt	om	de	galveroorzakers	
te	kunnen	achterhalen.	Daar	komt	mis-
schien	een	nieuw	probleem	voor	de	vol-
gende	generatie:	in	de	huidige	biologie-
opleidingen	wordt	namelijk	nog	maar	
weinig	aandacht	gegeven	aan	het	leren	
determineren	van	planten.

Van	sommige	gallen	wordt	ook	aan-
gegeven	hoe	gewoon	of	zeldzaam	ze	zijn.	
Voor	veel	gallen	is	dat	echter	niet	gedaan,	
waarschijnlijk	omdat	we	het	gewoon		
niet	weten	bij	gebrek	aan	mensen	die		
de	gegevens	van	alle	gallen	bijhouden,	
doordat	er	zoveel	verschillende	veroor-	
zakers	zijn.	Dit	boek	is	ook	een	mijlpaal	
omdat	er	zoveel	verschillende	specialis-
ten	aan	dit	boek	hebben	meegewerkt	–	
een	compliment	aan	de	bewerker	Hans	
Roskam.	Destijds	heb	ik	aan	de	derde	
druk	een	klein	aandeel	geleverd	en	Hout-
man	verzuchtte	achteraf	dat	hij	zich	ern-
stig	had	verkeken	op	de	hoeveelheid	
werk	en	de	tijd	die	hem	dit	had	gekost.	

Ik	ben	benieuwd	hoe	de	volgende	
generatie	verder	met	de	gallen	zal	
omgaan,	eigenlijk	ben	ik	daarom	nu	al	
nieuwsgierig	naar	de	5 de	druk,	weer	over	
25	jaar?	Ik	hoop	eerder,	want	dit	boek	zal	
ongetwijfeld	weer	vele	nieuwe	soorten	
gallen	en	galverwekkers	opleveren.	Het	is	
een	must	voor	iedere	veldentomoloog.	

Ben	Brugge
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Het	is	al	weer	zo’n	18	jaar	geleden	dat	
van	dezelfde	auteurs	het	standaardwerk	
‘The	ants’	verscheen	en	er	is	in	al	die	
jaren	meer	dan	genoeg	vooruitgang	
geboekt	in	de	wetenschap	om	nogmaals	
de	krachten	te	bundelen	en	te	komen	
met	een	nieuwe	wetenschappelijke	
krachttoer.	De	titel	‘The	ants’	liet	niets	
aan	duidelijkheid	over,	daarom	is	het	
vooraf	misschien	wel	goed	om	duidelijk	
te	stellen	dat	ook	in	‘The	superorganism’	
de	mieren	een	centrale	rol	vervullen.	In	
feite	is	de	honingbij	het	enige	insect	dat		
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–	mede	dankzij	de	gigantische	hoeveel-
heid	onderzoek	die	aan	dit	nijvere	insect	
is	besteed	–	het	een	beetje	kan	opnemen	
met	die	andere,	al	even	nijverige	zesvoe-
ters.	Wat	dat	betreft	komen	de	termieten	
er	eigenlijk	wat	bekaaid	af.	Kennelijk	een	
totaal	andere	tak	van	sport.

Allereerst	wat	algemene	en	in	het	oog	
lopende	zaken	bij	dit	boek.	Het	formaat	
van	‘The	superorganism’	is	iets	hand-	
zamer	dan	dat	van	‘The	ants’	en	je	hoeft	
ook	niet	zo	sterk	als	een	mier	te	zijn	om	
het	te	kunnen	tillen.	Van	even	hoge	kwa-
liteit	als	in	de	illustere	voorganger	zijn	
alle	afbeeldingen	en	de	formidabele	
foto’s.	Vermoedelijk	vanwege	het	grote	
aantal	verwijzingen	naar	de	wetenschap-
pelijke	literatuur	is	ervoor	gekozen	om	
alle	bronvermeldingen	direct	onderaan	
de	pagina	op	te	nemen.	Nadeel	daarvan	
is	het	regelmatig	vermelden	van	dezelfde	
bronnen,	maar	dit	nadeel	valt	in	het	niet	
bij	de	voordelen.	Je	hoeft	namelijk	niet	
constant	meer	naar	een	literatuurlijst	
achterin	te	bladeren	als	je	een	referentie	
wilt	natrekken.	Smaken	verschillen	uiter-
aard,	maar	ik	vond	dit	bij	het	lezen	erg	
handig.	Het	boek	biedt	niet	alleen	een	
schat	aan	informatie	en	stof	tot	naden-
ken	aan	de	wetenschappelijk	onderlegde	
lezer,	maar	ook	een	(zij	het	goed	geïnfor-
meerde)	leek	zal	er	veel	van	zijn	of	haar	
gading	in	kunnen	vinden.

De	nadruk	ligt	in	het	boek	op	weten-
schappelijke	ontdekkingen	en	ontwikke-
lingen	in	de	laatste	20	jaar,	grofweg	dus	
sinds	het	verschijnen	van	‘The	ants’.	
Daarbij	is	ook	de	nadruk	wat	verschoven.	
Hoewel	het	eerdere	boek	al	zeer	veel	
diepgaande	analyses	van	het	biologische	
fenomeen	‘mier’	bevatte,	was	het	toch	
zeker	ook	een	ode	aan	de	gigantische	
verscheidenheid	aan	levensvormen,		
leefwijzen	en	vooral	details	uit	het	le-	
ven	van	de	mieren.	In	het	nieuwe	wordt	

geprobeerd	daarin	een	stap	verder	te	
gaan,	waarbij	het	volgende	op	zich	sim-
pel	gegeven	als	uitgangspunt	wordt	
genomen	en	nog	meer	wordt	benadrukt:	
het	geheel	is	meer	dan	de	som	der	delen.	
Pijlers	daarbij	zijn	altruïstisch	gedrag,	
complexe	(bij	de	mieren	vooral	chemi-
sche)	communicatie	en	arbeidsverdeling.	

Een	centraal	begrip	in	de	biologie	van	
insectenstaten	en	daarmee	superorga-
nismen	is	eusociaal.	Niet	voor	niets	
speelt	dit	begrip	een	grote	rol	in	de	eerste	
vier	hoofdstukken.	Hierin	leggen	de	
auteurs	min	of	meer	het	fundament	voor	
hetgeen	erop	volgt.	De	genetische	en	evo-
lutionaire	achtergrond	van	de	(eu)sociale	
insecten	komt	uitgebreid	aan	bod.	Vooral	
vanaf	hoofdstuk	5	(the	division	of	labor),	
neemt	het	aantal	voorbeelden	toe,	het-
geen	de	leesbaarheid	vooral	voor	niet-
wetenschappelijk	onderlegde	geïnteres-
seerden	zeker	ten	goede	zal	komen.	
Evenals		in	‘The	ants’	leggen	beide	
auteurs	daarbij	ook	een	behoorlijke	dosis	
vertelkunst	aan	de	dag.	Het	is	en	blijft	
allemaal	helder	uiteengezet	en	vlot	lees-
baar,	ook	de	wat	meer	theoretische	pas-
sages.	Hoewel	het	ook	in	de	wereld	van	
de	mieren	niet	ontbreekt	aan	vergelij-
kingsmogelijkheden	met	de	mens,	is	dit	
voornamelijk	terug	te	vinden	in	hoofd-
stuktitels	als	‘child	labor’	and	‘necro-	
phoric	behavior’,	om	maar	een	beetje		
bij	de	wieg	en	het	graf	te	blijven…

Recente	literatuur,	en	daarmee	ont-
dekkingen	uit	de	wereld	van	de	myrme-
cologie,	lopen	als	een	rode	draad	door	het	
hele	boek	heen.	Daarbij	zijn	een	paar	
hoofdstukken	die	er	wat	dat	betreft	uit-
springen.	Hoofdstuk	7	(the	rise	of	the	
ants)	bevat	een	schat	aan	nieuwe	ontdek-
kingen	op	het	gebied	van	de	afstamming	
en	evolutie	van	de	mieren.	En	hoewel	de	
meeste	vertegenwoordigers	uit	hoofd-
stuk	8,	de	Ponerinen	(oermieren),	niet	in	
Nederland	of	zelfs	Europa	voorkomen,	is	
dit	verplichte	kost	voor	eenieder	die	eens	
kennis	wil	maken	met	de	ongelooflijke	
rijkdom	aan	sociale	structuren	in	(nog	
maar	een	deel	van!)	de	mierenwereld.	
Eén	sappig	detail	wil	ik	daarbij	vermel-
den:	de	gewoonte	bij	de	mieren	van	het	
genus	Diacamma	om	al	tijdens	de	copula-
tie	kop	en	borsttuk	van	het	mannetje	af	
te	bijten,	waarbij	het	achterlijf	dan	nog	
gewoon	doorgaat	met	copuleren.	Bid-
sprinkhaanvrouwen	zijn	dus	niet	de	
enige	femmes	fatales	uit	de	insectenwe-
reld.	Een	onvermijdelijke	rode	draad	is	en	
blijft	trouwens	ook	in	dit	werk	de	geringe	
rol	van	mannetjesmieren,	ook	al	kunnen	
de	heren	van	het	genus	Cardiocondyla	er	
aardig	wat	van	als	het	om	onderlinge	
rivaliteit	gaat.	De	Attini	oftewel	de	blad-
snijdersmieren	(en	daarbij	vooral	het	
genus	Atta),	met	hun	ondergrondse	

champignonkwekerijen	en	hun	miljoe-
nensteden,	vormen	binnen	de	wereld	van	
de	sociale	insecten	een	klasse	apart	in	
hun	ontwikkeling.	Niet	meer	dan	billijk	
dus	dat	zij	een	heel	hoofdstuk	krijgen	
toebedeeld.	

Rest	de	opmerking	dat	gezien	de	kwa-
liteit	van	zowel	inhoud	als	presentatie,	de	
prijs	van	dit	nieuwe	standaardwerk	op	
het	gebied	van	de	sociale	insecten	en	
vooral	de	mieren,	een	aangename	verras-
sing	is.	Ik	wil	nog	net	niet	pleiten	voor	
Harry	Potter-achtige	toestanden	bij	we-	
tenschappelijke	boekwinkels,	maar	in	elk	
geval	kan	ik	dit	boek	warm	aanbevelen	
aan	iedereen,	van	afgestudeerd	bioloog	
tot	geïnteresseerde	leek,	die	zichzelf	eens	
helemaal	wil	‘bijlezen’	over	de	huidige	
stand	van	zaken	wat	betreft	onze	kennis	
van	die	nijvere,	krioelende	wereld	van	
het	kleine	om	ons	heen.

Marten	Zijlstra
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Carabidologen	kunnen	dikke	boeken	
maken;	het	hier	besproken	deel	24	in	de	
serie	Fauna	Helvetica	is	tot	nu	het	dikste	
werk	dat	in	deze	uitstekende	reeks	is		
verschenen.	Met	677	pagina’s	laat	het	de	
mollusken	atlas	(528	pp),	de	libellen	van	
Zwitserland	(398	pp),	de	zoogdieren	van	
Zwisterland	(396	pp)	en	de	Diptera	check-
list	(370	pp)	ver	achter	zich.

Natuurlijk	is	de	belangrijkste	reden	
voor	de	aanzienlijke	omvang	van	dit	boek	
het	hoge	aantal	loopkeversoorten:		
523	soorten	worden	besproken	(550	als		
de	ondersoorten	worden	meegeteld).		
Ter	vergelijking:	in	Nederland	zijn	er		
372	gevestigde	soorten.	Van	elke	Zwit-
serse	soort	worden	veel	faunistische	
gegevens	gepresenteerd.	Dit	is	gebaseerd	
op	ruim	een	miljoen	waargenomen	indi-
viduen.	De	waarnemingen	zijn	op	te	
splitsen	in	203.000	handvangsten	en	
822.000	potvalvangsten.	Dit	relatief	grote	
aandeel	handvangsten	is	opvallend.	Dit	
blijkt	nog	eens	extra	uit	het	feit	dat	al	die	
potvallen	alleen	maar	gegevens	hebben	
opgeleverd	voor	231	soorten,	terwijl	meer	
dan	de	helft	van	de	soorten	dus	alleen	
maar	met	de	hand	gevangen	is.	Zonder	
twijfel	is	het	deels	veroorzaakt	door	de	
bergachtige	gebieden	waar	het	werken	
met	bodemvallen	–	in	Nederland	dè	
methode	om	loopkevers	te	verzamelen	–	
vaak	niet	praktisch	is	door	de	moeilijke	


