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wereld en hoe er over vlinderonderzoek 
wordt gepubliceerd. Die kennis gebruikte 
zij voor dit boek. ‘Nachtvlinders’ staat 
dus helemaal in het teken van de ‘de 
vlinderkunde’. Het hele verhaal bevat 
veel informatie over vlinders, landschaps-
beschrijvingen, enz. 

De hoofdpersoon, Ginny, is opge-
groeid in een groot oud landhuis, Bulbur-
row Court. Zij is een directe afstamme-
ling van een vooraanstaand geslacht van 
entomologen. Haar vader heeft zijn leven 
vrijwel geheel gewijd aan ‘de studie der 
Lepidoptera’ en Bulburrow Court heeft 
kamers voor netten en bakken, laborato-
ria, winterkamers, rupsenhuizen, pop-
penbakken, vitrinekasten en een inter- 
nationaal vermaarde entomologische  
naslagbibliotheek.

De opvoeding van Ginny is er geheel 
op gericht dat zij een vlinderdeskundige 
wordt. Zij leidt een uitermate eenzaam 
en teruggetrokken bestaan met zeer wei-
nig sociale contacten en met een extreem 
sobere levensstijl. Ze is sterk gefixeerd  
op waarnemingen aan vlinders, maar ze 
heeft ook een obsessie voor alles wat met 
tijd te maken heeft. Het landhuis staat 
vol met klokken die gelijk moeten lopen 
en gelijktijdig moeten slaan. Daarnaast 
draagt Ginny twee horloges. Voortdurend 
kijkt ze daarop hoe laat het is. Je zou zeg-
gen dat haar gedrag enigszins autistisch 
genoemd kan worden.

In het verhaal blikt Ginny terug op 
haar leven in Bulburrow Court en zij be-
schrijft de laatste vier dagen (zaterdag 
t/m dinsdag) die zij daar woont. Zij ver-
telt over haar leven als entomoloog, over 
haar wetenschappelijk onderzoek en 

congresbezoek. Ze is een gerenommeerd 
entomoloog geworden, publiceerde in de 
meest vooraanstaande tijdschriften en 
kreeg onderscheidingen. Zij combineert 
dit terugblikken met de beschrijving van 
de geschiedenis van het gezin waaruit zij 
komt. Zij geeft informatie over de bijzon-
dere omstandigheden waaronder haar 
ouders leefden en kwamen te overlijden. 
Het valt bijvoorbeeld te betwijfelen of 
haar moeder een natuurlijke dood stierf. 

Haar levensonderhoud betaalde Gin-
ny uit de verkoop van de familieschatten. 
Bulburrow Court werd door haar sterk 
verwaarloosd en als bepaalde delen van 
het gebouw niet meer bruikbaar waren 
sloot zij die af. Alleen het gedeelte waar 
zij als entomoloog werkte bleef in rede-
lijk goede staat. 

Ginny heeft één zusje, Vivien, dat als 
jong kind een ernstig ongeluk overleefde. 
Als gevolg daarvan zal zij nooit kinderen 
kunnen krijgen. Vivien is totaal anders 
dan Ginny en heeft veel meer sociale 
contacten. Op jeugdige leeftijd trekt zij  
de wijde wereld in, krijgt een vriend en 
vraagt Ginny voor haar een kind te baren. 
Dat gebeurt. Helaas sterft de baby na de 
geboorte. De relatie tussen Ginny en  
Vivien wordt daardoor problematisch en 
ze zien elkaar pas op hoge leeftijd terug 
als Vivien terugkeert naar Bulburrow 
Court. Zij treft het landhuis in lege en 
verwaarloosde toestand aan en stelt 
daarover kritische vragen. De terugge-
keerde Vivien verstoort het leven van 
Ginny. Zij vertelt dat zij daarom op een 
wetenschappelijke wijze als entomoloog 
een besluit neemt ‘over het leven’ van 
haar zusje. 

De oorspronkelijke Engelse uitgave 
van ‘Nachtvlinders’ verscheen in Groot 
Brittanië met een omslag die op behang-
papier leek waarin motten waren ver-
werkt. Kennelijk trok dit onvoldoende 
aandacht want de kaft werd enkele keren 
veranderd. Tegenwoordig komt de Engel-
se versie uit onder de titel ‘The sister’ en 
is de voorzijde voorzien van een afbeel-
ding van een meisje dat uit een gebouw 
valt en enkele vlinders en motten. 

Als ik dit boek zou moeten indelen 
zou ik het een lepidopterische psycholo-
gische roman noemen. Ginny beschrijft, 
verklaart als het ware, de wereld om haar 
heen vanuit haar kennis over vlinders. 
Het boek is daarom uitermate aantrek- 
kelijk voor entomologen die in literatuur 
zijn geïnteresseerd. 

Rinny E. Kooi
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Nederland heeft een internationale bete-
kenis voor (de biodiversiteit van) stuif-
zanden. Vrijwel het gehele areaal aan  
deze Atlantische woestijnen bevindt zich 
in ons land. Op basis van enkele oude 
studies en de onderzoeken die de afge- 
lopen tijd zijn gedaan in het kader van 
het kennisnetwerk Ontwikkeling en  
Beheer Natuurkwaliteit (OBN) komt nu 
dit boek over de ontstaansgeschiedenis, 
ecologie en geomorfologie van Neder-
landse stuifzanden. In totaal droegen  
23 auteurs bij aan de totstandkoming  
van de negentien hoofdstukken. Dit alles 
wordt mooi geïllustreerd met kleuren- 
foto’s, tekeningen en grafieken. 

Vrijwel alle aspecten van dit bijzon-
dere ecosysteem komen aan de orde. Er 
zijn hoofdstukken over het ontstaan van 
zandverstuivingen in het algemeen en 
voor het Kootwijkerzand in het bijzonder, 
daarnaast hoofdstukken over de preciese 
invloed van de wind op het zand, over 
het microklimaat en over de nutriënten-
huishouding van de bodem. Enkele 
hoofdstukken behandelen de unieke  
begroeiing, zowel van hogere planten  
als van mossen, korstmossen en padde- 
stoelen. Gelukkig wordt het ecosysteem 
‘stuifzand’ niet te beperkt gedefinieerd 
en is er ook ruim aandacht voor korst-
mossteppen, heidevegetatie en jonge 
bossen van dennen – allemaal biotopen 
die erbij horen en waarvan kennis nodig 
is om de karakteristieke biodiversiteit 
van een gebied in z’n geheel te behou-
den. Er zijn zelfs vier hoofdstukken die 



118 entomologische berichten
 71 (4) 2011

helemaal gaan over de ontwikkeling van 
bos vanuit een stuifzandsituatie.

Snel doorbladeren naar hoofdstuk- 
ken 9 en 14, respectievelijk over de  
ontwikkeling van de bodemfaunage-
meenschappen en over de karakteris- 
tieke diersoorten. In het eerste hoofdstuk 
wordt een studie gepresenteerd aan de 
ongewervelde fauna in een vegetatie-
reeks van open zand, haarmosvegetatie, 
korstmossteppe, schraal grasland en  
heidevegetatie. Door middel van bodem-
monsters en de onderverdeling van de 
gevonden soorten in functionele groepen 
wordt mooi geïllustreerd hoe de fauna 
verandert. Zo is er bijvoorbeeld in de 
stuifzanden een dominantie van herbi- 
vore grazers en browsers en die groep 
maakt in de vegetatiereeks geleidelijk 
plaats voor onder andere fungivoren en 
predatoren. In de relatief structuurrijke 
heidevegetatie met een ontwikkelde bo-
demlaag is een mooie verdeling te zien 
tussen zeven groepen op basis van voe-
dingstype. Eenzelfde overzicht wordt  
gegeven met een onderverdeling in  
levensgeschiedenistactieken. In dit 
hoofdstuk komen ook enkele diergroepen 
aan de orde die normaliter wat minder 
vaak worden bestudeerd, zoals mijten  
en springstaarten. In het hoofdstuk over 
de karakteristieke diersoorten wordt een 
aardig overzicht gegeven van de dieren 
van stuifzanden, met natuurlijk ruim 
aandacht voor insecten en spinnen. 
Stuifzanden zijn arm aan soorten, maar 
de dieren die er voorkomen zijn wel erg 
specifiek en vaak bedreigd. De origine 
van de karakteristieke soorten is te vin-
den in het Middellandse Zeegebied en  
de oostelijke steppes. Enkele soorten lij-
ken zich terug te trekken in stuifzanden,  
omdat gelijkende ecosystemen (rivier-

duinen, extensieve akkers) drastisch in 
omvang of kwaliteit achteruit zijn ge-
gaan. Aan de hand van een analyse van 
de levensstrategieën van de soorten 
wordt besproken hoe veranderingen in 
stuifzanden door onder andere gebieds-
verkleining en stikstofdepositie uitpak-
ken voor de soorten.

In het laatste hoofdstuk wordt het  
beheer voor instandhouding van stuif-
zanden besproken. Omdat de overge- 
bleven stuifzanden veelal te klein zijn 
voor voldoende interne dynamiek en 
vanwege onze absurde stikstofdepositie 
is een actief beheer veelal noodzakelijk. 
Soms zijn intensieve ingrepen nodig  
zoals het openkappen van uitgestrekte 
windbanen door het bos of het frezen 
van het zand om het maar kaal en rul  
te houden. Dit is een goed en onmisbaar 
hoofdstuk, maar helaas wel wat kort.  
Een stel case-studies zou hier bijvoor-
beeld een en ander hebben kunnen ver-
duidelijken.

Het mag duidelijk zijn dat de inhoud 
van het boek prettig breed is, met diep-
gaande info over planten, mossen, korts-
mossen, paddestoelen en fauna. Daar- 
entegen ontbreekt er ook wel een iets 
bredere blik, waardoor het geheel toch 
iets aan cachet verliest. In de introductie 
wordt wel aangestipt dat in andere Euro-
pese landen nog stuifzanden zijn te vin-
den (of equivalenten ervan zoals militaire 
oefenterreinen met veel open zand), 
maar een kaartje en/of tabel van de  
gebieden zou toch wel heel welkom  
geweest zijn. Samen met een bijdrage 
over zo’n buitenlands stuifzandgebied  

of over de teloorgang van de stuifzanden 
in onze omringende landen had dit er 
voor kunnen zorgen dat het boek meteen 
verplichte kost werd in onze buurlanden. 
Daarnaast gaan wel erg veel studies over 
het Hulshorsterzand en het Kootwijker-
zand, waarbij een extrapolatie naar an-
dere gebieden grotendeels ontbreekt.

De (eind)redactie had beter gekund. 
De verschillende hoofdstukken hebben 
hun eigen stijl en opbouw. Daarnaast 
worden allerlei termen niet consequent 
gespeld. Zo komen ‘drift sand’ en ‘drift-
sand’, ‘the Netherlands’ en ‘The Nether-
lands’, ‘Hulshorsterzand’, ‘Hulshorst 
Sand’ en ‘Hulshorst drift sand’ door el-
kaar voor en beginnen Engelse soorts- 
namen zowel met als zonder hoofdletter. 
Ook zijn er toch wel veel schrijffoutjes en 
worden literatuurverwijzingen op alle 
mogelijke manieren weergegeven. Het 
geheel een keertje uitprinten en door- 
lezen had dit alles kunnen voorkomen.  
Er zullen misschien niet veel lezers zijn 
die dit storend vinden, maar persoonlijk 
vind ik het toch wel jammer van zo’n  
chique uitgave.

De weinige kritiek daargelaten is het 
een prachtige informatief boek over een 
uniek ecosysteem. Iedereen die meer  
dan oppervlakkig geïnteresseerd is in 
zandverstuivingen kan er veel en nuttige 
wetenswaardigheden in vinden. Een 
wandeling over een stuifzand zal na het 
lezen van ‘Inland drift sand landscapes’ 
niet meer hetzelfde zijn.

Jinze Noordijk

Het beroemde Hulshorsterzand. Foto: Jinze Noordijk


