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Nol Freijsen hebben de geschiedenis  
geschreven van het Nederlandse duinon-
derzoek tijdens de tweede helft van de 
twintigste eeuw. De lezer wordt door die 
periode meegevoerd aan de hand van  
minibiografieën van de mannen en vrou-
wen die dat onderzoek – aan duinen, aan 
de duinvegetaties, aan vogels, aan konij-
nen, aan insecten en alles wat er nog 
meer leeft – uitvoerden. Dat maakt dat 
het geen saai geschiedenisboek gewor-
den is, maar een bijzonder levendig ver-
haal, rijk aan anekdotes, waarin je door-
gaat met lezen.

De aanleiding om het boek te schrij-
ven, was de behoefte van de auteurs om 
de betekenis vast te leggen van de Stich-
ting Wetenschappelijk Duinonderzoek – 
SWD (1948-1980) en de daarmee verbon-
den Biologische Stations Schellingerland 
(1950-1994) op Terschelling en Weever’s 
Duin (1952-1995) op Oostvoorne. Om de 
lezer te boeien, hebben ze het verhaal in 
een historisch en in een internationaal 
perspectief geplaatst en daar zijn ze goed 
in geslaagd. Na een inleiding volgt een 
college over de historie van de ecologie in 
brede zin – zeker niet beperkt tot de dui-
nen en ook niet tot Nederland. Het vertelt 
over de internationale ontwikkelingen in 
de biologie, maar ook over de geschiede-
nis van het Nederlandse duinonderzoek 
voorafgaand aan de SWD. Ook de ontwik-
keling van natuurbescherming krijgt 
ruim aandacht. Ook hier zijn het mensen 
die het verhaal maken: Willem Frederik 
van Eeden, Elie Heimans, Jac. P. Thijsse, 
Hugo de Vries, Wouter van Dieren, Theo-
dorus Weevers, Marcus J. Adriani, Charles 
Elton en Niko Tinbergen – om er slechts 
enkelen bij naam te noemen.

Na het kernverhaal over de stichting 
en haar twee veldstations komt het 

duin- en kustonderzoek in dezelfde peri-
ode (1959-1990) vanuit de Nederlandse 
universiteiten en andere onderzoeksin-
stellingen, zoals de duinwaterbedrijven, 
aan bod. Ook deze verhalen zijn de moei-
te van het lezen dubbel en dwars waard. 
Voor een enkeling zijn deze bekend, maar 
voor zeer velen zal het een eye opener zijn, 
waardoor ze namen van onderzoekers, 
ontwikkelingen van kennis en organisa-
ties eindelijk in een context kunnen 
plaatsen. 

De stichting werd opgericht in 1948, 
na de Tweede Wereldoorlog, met als doel 
het onderzoek in en van de duinen en, 
meer in het algemeen, het ecologisch 
onderzoek in Nederland – in brede zin – 
een boost te geven. ‘Het wetenschappe-
lijk werk lag toen grotendeels stil’. Het 
veldstation Weever’s Duin op Oostvoorne 
werd geopend in 1952 en kreeg hiertoe 
onder meer een startsubsidie van de  
Nederlandse Entomologische Vereniging. 
De eerste ‘vaste’ bewoners waren Bart M. 
Lensink en zijn echtgenote Nan Busch. 
Met een ZWO-subsidie (van de Neder-
landse Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek) deden ze onder-
zoek naar het gedrag van de veldsprink-
hanen Myrmeleottix maculatus, Chorthippus 
biguttulus en C. albomarginatus. Bart Lens-
ink promoveerde in 1963 op dit werk in 
Leiden.

Hoewel het botanisch onderzoek in 
de duinen meer nadruk krijgt in het boek 
en in de duinen misschien ook wel meer 
onderzoek aan planten en plantenge-
meenschappen werd uitgevoerd, komt 
het zoölogische werk ook uitvoerig aan 
bod. Zonder volledig te willen zijn, volgen 
enkele voorbeelden van entomologisch 
onderzoek dat ter sprake komt: het pro-
motieonderzoek van Rienk de Jong naar 
de voedselkeuze en soortvorming binnen 
het vlindergenus Eupithecia, het vlinder-
onderzoek van J.A.W. Lucas en van de 
drie ‘vlinderjongens’ uit Rotterdam,  
Ruud Vis, Daan Vestergaard en Jan van 
der Made (Weever’s Duin), Bastiaan Kiau-
ta’s onderzoek aan libellen (Schellinger-
land), de VU-cursussen en het onder 
zoek van Els Joosse (springstaarten), Ab 
Kessler (wolfspinnen), Annet Geschiere 
(spinnen), Koos Boomsma (mieren) (Ter-
schelling), de studentencursussen en het 
onderzoek vanuit Leiden in Meijendel: 
Piet den Boer (ruwe pissebed en loopke-
vers), Peter van der Aart (wolfspinnen), 
Gerrit Jan de Bruyn en Bram Mabelis 
(mieren), Eddy van der Meijden (de sint-
jacobsvlinder), Wim Herrebout (de evolu-
tie van stippelmotten), en tot slot de 
meer dan 30 jaar lange inventarisatie 
van de nachtvlinderfauna van de Am-
sterdamse waterleidingduinen door  
Guus Kaijadoe.

In de laatste hoofdstukken worden  
de bijdragen van het Nederlandse duin-
onderzoek uit de periode 1950-1990 weer 
in een internationaal perspectief ge-
plaatst. Tenslotte volgen een terugblik en 
een vooruitblik. Het boek sluit af met een 
lange literatuurlijst van het besproken 
onderzoek.

Enkele punten die me bijbleven wil ik 
nog noemen. Ondanks het feit dat de be-
sproken onderzoeksperiode alweer ver 
achter ons ligt is het een levendig docu-
ment geworden. Dat komt door het grote 
aantal foto’s van de onderzoekers en de 
anekdotes waaraan het is opgehangen. 
Niet alle foto’s zijn even goed, maar de 
onderzoekers zijn wel goed herkenbaar.

Ik heb gezocht naar een soort conclu-
sie. Die is er niet. Het boek beschrijft het 
ontstaan, de bloeiperiode en het verval 
van de Stichting Wetenschappelijk Duin-
onderzoek en haar veldstations. Verval is 
misschien niet helemaal het juiste 
woord. Een deel van de activiteiten heeft 
een andere organisatievorm gekregen. 
Maar wat duidelijk is als je terugblikt, is 
dat onderzoekplanning iets van zeer kor-
te duur is. Verandering, misschien wel 
evolutie, treedt voortdurend op. Ondanks 
die veranderingen wordt gelukkig heel 
veel onderzoek afgerond en in publica-
ties – op papier en via internet – vast- 
gelegd voor komende generaties van on-
derzoekers. En dat geldt nu ook voor wat 
in dit boek werd vastgelegd. 

Eddy van der Meijden (Universiteit Leiden)

Kees de Heer 2011

Kriebelbeestjes in beeld
Uitgave KNNV, Zeist. 32 pp.  

ISBN: 978 90 5011 369 4. €4,95

Een nieuw deel in de serie ‘in beeld’: een 
serie laagdrempelige boekjes met alge-
mene informatie over een bepaald thema 
in de natuur. Deze keer ‘kriebelbeestjes’. 
Een enigzins ongelukkige term door de 
negatieve lading, maar tevens een term 
met bijzonder weinig bruikbare alterna-
tieven. Spraken we maar Engels, dan 
konden we de pakkende term ‘bugs’ ge-
bruiken; kort, krachtig en door het vele 
gebruik ervan zonder al te veel negatieve 
lading. Maar goed, wij moeten het doen 
met kriebelbeestjes, en als wij als biolo-
gen die term maar voldoende gebruiken 
kunnen we misschien wel een positieve 
draai geven aan dat negatieve imago.

Het boekje is informatief, met een in-
leiding over waar je kriebelbeestjes kunt 
vinden, gebaseerd op de verschillen in 
voedsel. Tevens geeft het een eenvoudige 
indeling in groepen gebaseerd op het 
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aantal poten. Daarna behandelt het 24 
voorbeeldsoorten die iedereen in zijn  
eigen tuin tegen zou kunnen komen.  
Per soort wordt informatie gegeven over 
de levenswijze en met een kadertje wordt 
wat achtergrond informatie gegeven over 
de groep waartoe de soort behoort. Elke 
soort wordt afgebeeld en in een uitklap-
kaart achterin staan al deze afbeeldingen 
nog een keer bijeen gezet. De afbeeldin-
gen wisselen wel in kwaliteit. Het meren-
deel ziet er goed uit, waardoor de teke-
ningen van bijvoorbeeld de blauwe gla-
zenmaker en zeker die van de wegmier 
erg karig afsteken. 

Verder is het jammer dat – als we het 
toch over het negatieve imago van de 
term kriebelbeestjes hebben – er in een 
boekje van slechts 32 pagina´s er ruim 
een pagina gewijd wordt aan ´rotbeest-
jes´, waar onder andere de gewone wesp 
en de steekmug aan bod komen. Boven-
dien worden daarnaast ook nog twee an-
dere echte rotbeesten behandelt: de 
hoofdluis en de hondenteek. En dat op 
slechts 24 voorbeeldsoorten. 

Maar goed, voor mensen die weinig 
notie hebben van wat er in hun eigen 
tuin leeft aan beestjes is het een aardig 
inkijkje in de diversiteit die je in je di- 
recte omgeving kunt aantreffen. Door  
de achtergrondinformatie van de  

verschilende behandelde groepen kan 
het zeker een bijdrage leveren aan het 
prikkelen van de nieuwsgierigheid van 
de lezer.

John T. Smit (EIS-Nederland)

Antonie van Harten (red.) 2011

Arthropod fauna of the United Arab 
Emirates, volume 4
Dar Al Ummah Printing, Publishing, Distribu- 

tion & Advertising, Abu Dhabi (UAE). 816 pp.  

ISBN 978-9948-16-116-5. Gebonden, met  

honderden zwart-wit en kleurenillustraties.  

ca. € 40,-

Alweer het vierde deel in deze indruk-
wekkende reeks bundelingen van fau- 
nistisch-taxonomische studies aan de 
geleedpotige fauna van de Verenigde  
Arabische Emiraten. De redacteur weet 
een strak publicatieschema te handha-
ven: sinds het verschijnen van het eerste 
deel in 2008 is er elk jaar één boek bijge-
komen. Gezamenlijk tellen deze delen in-
middels 3056 pagina’s, waarop duizenden 
soorten worden vermeld en honderden 
nieuwe worden beschreven. De boeken 
zijn luxueus uitgegeven op mooi papier 
in uitstekende drukkwaliteit.

Aan deel 4 werkten 57 specialisten 
mee, afkomstig uit 18 landen. Er worden 
drie nieuwe genera en 90 nieuwe soorten 
beschreven. Van de 57 families die aan 
bod komen, waren er 29 nog niet eerder 
vermeld uit het land. Aan de soortenlijst 
van het land worden er 469 toegevoegd. 

Een overzicht van de behandelde groepen 
is te vinden in de tabel hieronder.

Het materiaal waarop deze bijdragen 
zijn gebaseerd is vrijwel geheel door de 
redacteur zelf ofwel onder zijn begelei-
ding verzameld. De bijdrage van Van Har-
ten aan de kennis van de fauna van de 
Verenigde Arabische Emiraten is dus niet 
‘slechts’ beperkt tot het bieden van een 
fraai publicatieforum. Dit is een flink  
applaus waard. Ook de hoge heren olie-
sjeiks, die het project financieren en met 
hun portretten de eerste pagina’s sieren, 
mogen niet ongeprezen blijven!

Menno Reemer (EIS-Nederland)

Tabel. Overzicht van behandelde groepen Arthropoda per deel in de 
reeks Arthropod Fauna of the UAE, mede op basis van het overzicht 
van de recensie van Kleukers (2010) in Entomologische Berichten 70-6. 
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Arachnida    
Araneae: Linyphiidae   x 
Araneae: Salticidae   x 
Araneae: Zoodariidae    x
Prostigmata: Calligonellidae x   
Prostigmata: Cunaxidae  x  
Mesostigmata: Trachyuropodidae    x
Pseudoscorpiones  x  
Malacostraca    
Isopoda: Oniscidea    x
Insecta    
Zygentoma: Lepismatidae x   
Collembola: Entomobryomorpha  x  
Ephemeroptera x   
Blattoptera x   
Dermaptera  x  
Orthoptera   x 
Psocoptera x x  
Thysanoptera x   
Hemiptera: Auchenorrhyncha   x 
Hemiptera: Cicadidae & Cibicinidae x   
Hemiptera: Heteroptera    x


