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Bijenbeheer is een nieuw woord en heeft 
betrekking op natuurbeheer voor wilde 
bijen. Sinds mensenheugenis hebben 
wilde bijen nog nooit zoveel aandacht 
gekregen dan de afgelopen paar jaar. Het 
gaat niet zo heel geweldig met de bijen, 
dus willen we ze helpen. Daarom rijzen 
in Nederland en omringende landen bij-
enhotels als paddenstoelen uit de grond.  
In het stedelijk gebied gaat het echter 
goed met de wilde bijen; de vraag is al-
leen hoelang nog. Het gevaar bestaat dat  
bezuinigingen op het openbaar groen het 
niveau van de wilde bijen in de stad weer 
zal terugbrengen naar dat van de jaren 
1980. Buiten het stedelijk gebied is het 
veel zorgwekkender: de klepelmaaier 
komt steeds vaker in beeld en het mate-
rieel waarmee gewerkt wordt, past vaak 
niet bij de draagkracht van de bodem. 
Er gebeuren echter ook positieve dingen. 
Zo worden zowel binnen als buiten de 
stad allerlei soorten zaadmengsels voor 
bijen uitgestrooid. Daardoor zijn overal in 
het land bloeiende akkerranden en stads-
bermen te bewonderen. Deze bloemrijke 
elementen zijn goed voor honingbijen, 
Apis mellifera Linnaeus, maar heel vaak 
komen wilde bijen er niet voor. Met goe-
de bedoelingen alleen worden wilde bijen 
niet geholpen. 

Het voorkomen van wilde bijen in 
het landschap is het resultaat van een 
ecologisch proces dat moet leiden naar 
twee componenten die allebei op het-
zelfde moment binnen de actieradius 
van wilde bijen aanwezig moeten zijn: 
nestgelegenheid en stuifmeel- en nectar-
producerende planten. Heel vaak komen 
er massaal bloemen voor (bijv. in akker-
randen) zonder dat er nestgelegenheid 
aanwezig is. Het omgekeerde is ook vaak 
het geval, bijvoorbeeld in bossen en op 
dijktaluds. Alleen een goed landschaps-
beheer waarbij rekening wordt gehouden 

met beide levensvoorwaarden, kan de 
bijenfauna sterk verbeteren, maar daar  
is draagvlak voor nodig.

De vraag hierbij is, om welke wilde 
bijen gaat het, welke bijen komen er in  
de eigen woon- en leefomgeving voor,  
en wat moet er gebeuren om hier deze 
insecten te bevorderen of duurzaam  
in stand te houden. Deze drie vragen 
worden uitvoerig op de website www. 
denederlandsebijen.nl beantwoord. (1) 
Informatie over 80% van de 350 Neder-
landse soorten bijen en de habitats waar-
in ze voorkomen. (2) Een overzicht van  
de wilde bijen in meer dan 50 gebieden in 
Nederland, waaronder alle grote steden. 
(3) Een zeer uitvoerige handleiding voor 
het bijenbeheer voor vrijwel alle habitat-
typen buiten de natuurreservaten. 

Vooral de overzichten van de wilde 
bijen in de eigen leef- en woonomgeving 
blijken een sterk motiverende werking te 
hebben. Nu maar hopen dat dat vertaald 
wordt in een doeltreffend bijenbeheer.

Korte mededeling
Een website voor bijen en bijenbeheer

1. De kruiskruidbij, 
Andrena denticulata 
(Kirby), is nog geen 
echte stadse bij, maar 
rukt wel met rasse 
schreden op en is al in 
stadstuinen te vinden. 
Foto: Arie Koster
1. Andrena denticulata 
(Kirby) is not yet an 
urban species. However, 
it is spreading its range 
in The Netherlands and 
can already be found in 
city gardens.

Summary

A website for bees and bee-friendly  
vegetation management
The decline of wild bees is a serious problem. 

Fortunately, bee diversity in urban areas can 

be considered high. Due to cut-backs in the 

funding for vegetation management, how-

ever, there is a risk that the urban bees will 

be under an increasing pressure as well. The 

website www.denederlandsebijen.nl provides 

information on most of the Dutch indigenous 

bee species, gives species lists for fifty areas 

including several large cities, and contains  

a manual for bee-friendly management of  

biotopes outside nature reserves.

Arie Koster
Buurtlaan West 123

3905 JN Veenendaal

arie-itty@planet.nl

Uitgelezen

Zeven besprekingen van 
fotoboeken

In de laatste jaren is een groot aantal fo-
toboeken op het gebied van insecten op 
de markt gekomen. De bibliothecaris van 
de NEV heeft een deel van dit aanbod 
aangeschaft voor de bibliotheek. De vraag 
deed zich daarbij voor, in hoeverre deze 
boeken nuttig en bruikbaar zijn voor de 
leden. Dit omdat een groeiend aantal le-
den zich bezig houdt met de fotografie 

van insecten. Traditioneel zijn fotoboe-
ken grofweg in te delen in twee catego-
rieën: boeken die een portfolio van één of 
meerde fotografen bevatten en dus fraaie 
platen met een kort praatje bevatten, en 
boeken die zich richten op de techniek 
van het fotograferen en waarbij vaak de 
compositie een belangrijke rol speelt. 

Om aan de NEV-leden kenbaar te ma-
ken dat deze boeken ook in onze biblio-
theek vertegenwoordigd zijn, is door de 
bibliothecaris de vraag uit gezet om voor 
een zevental van deze boeken een be-
spreking te maken. Aan de hand van de 
beschrijvingen kan iedereen uitmaken of 

er een boek van zijn gading aanwezig is. 
Deze veelheid aan boeken heeft me ertoe 
gezet om telkens een korte beschrijving 
van de inhoud te geven. Ik heb mij min-
der gericht op het bespreken van inhou-
delijke details. Evenmin heb ik afgezien 
van het geven van een uitgebreid oordeel 
over de inhoud. Omdat ik mij met deze 
besprekingen ten doel heb gesteld de 
boeken toegankelijker en bij de lezer be-
kend te maken, laat ik deze laatste zaken 
over aan de gebruikers van de boeken. 
Ik hoop dat u met deze besprekingen 
een gemakkelijker keus kunt maken uit 
het aanbod. U kunt de boeken in onze 
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fantastische bibliotheek vinden onder de 
volgende signatuurnummers (in volgorde 
van de besprekingen hieronder): 23439, 
51431, 23640, 23775, 23901, 23673, 23697.

Svetlana Belorustseva & Andrei Sochivko 2011

Photographing the microworld
Vivays Publishing, Moscow. 176 pp.  

ISBN 978-1-908126-00-9. € 6.95

Er zijn twee soorten fotoboeken. Boeken 
met mooie plaatjes en boeken met een 
educatieve inhoud. Deze uitgave valt in 
de eerste categorie. De opzet van de pu-
blicatie is na het geven van de inleiding, 
in een vlot leesbare tekst met fraaie illus-
traties, het overstappen naar de verschil-
lende grote groepen van de microwereld 
die in de natuur aanwezig zijn. Hierbij 
komen eerst de insecten en spinnen aan 
de beurt, gevolgd door planten en pad-
denstoelen, water in zijn vele vormen, 
onderwaterfotografie en in laatste twee 
hoofdstukken opnames van dierportret-
ten en bijzondere patronen die op plan-
ten en dieren gevonden kunnen worden. 
In elk van de hoofdstukken zijn veel fo-
to’s afgedrukt, terwijl de tekst er sterk 
versprongen tussen geplaatst is. 

De belangstelling van de eerste au-
teur richt zich op onderwaterfotografie, 
terwijl de tweede fotograaf zich toelegt 
op insecten en planten. Het fotomate-
riaal is aangevuld met werk van enkele 
andere fotografen. De opnames kunnen 
bijna alle als zeer fraai en technisch 
hoogstaand worden bestempeld. Ook 
de druk is van goede kwaliteit. In de bij-
schriften van de foto’s is regelmatig de 
naam, en soms de Latijnse naam, van 
het onderwerp genoemd. Dit is echter 
vaak niet gedaan, zelfs ontbreekt dan een 
indicatie van het geslacht of familie. Een 
misser is op pagina 146 het portret van 
een boktor dat wordt aangeduid als een 
wesp. Ook bij de vertaling van de Russi-
sche tekst naar het Engels zijn fouten ge-
maakt, waarschijnlijk doordat de vertaler 
geen entomologische kennis heeft. Een 
voorbeeld hiervan op pagina 144 waar de 
Russische naam ktir niet vertaald is, ter-
wijl er een goede naam voor bestaat: rob-
berfly. Enig aanvullend onderzoek door 
auteurs en vertaler zou in dit opzicht een 
verbetering geweest zijn. 

De teksten geven algemene zaken 
weer, zo als in het inleidende hoofdstuk, 
waarin de geschiedenis van de close-up 
fotografie en de macrofotografie wordt 
behandeld met een beschrijving van de 
ontwikkelingen in de apparatuur en de 
mogelijkheden. Er wordt niet dieper inge-
gaan op het onderwerp. Hierdoor zijn de 
teksten voor de fotograaf die informatie 
wil hebben om zich verder te ontwik-

kelen nauwelijks bruikbaar. Er wordt 
slechts in algemeenheden gesproken 
over de fotografie, maar omslachtig over 
het genoegen in de natuur te zijn en hoe 
de auteurs hiervan genieten. 

Dit boek is voor de liefhebber van een 
fraai fotowerk aan te raden, doch niet voor 
de entomoloog die informatie wil krijgen 
over fotografie van zijn of haar favoriete 
dieren of met taxonomische interesse.

Kazuo Unno 2012

[Insecten, techniek van het fotograferen 
met een digitale camera]
Shinko Makoto, Japan. 192 pp.  

ISBN 978-4-416-81233-4 02. € 48,50

Dit in het Japans geschreven boek laat 
zich slecht beoordelen. Mijn talenkennis 
reikt niet zo ver. Op basis van de illustra-

ties lijkt het mij dat de eerste hoofdstuk-
ken een behandeling van camera’s en  
accessoires bevatten. Hierna volgt, we-
derom op basis van de foto’s, een behan-
deling van de belichtingstechniek, het 
scherpstellen en de compositie. De au-
teur maakt fraaie opnames in het veld, 
en een veelheid aan soorten is in het 
boek te vinden. Ik vermoed dat hier goe-
de tips staan voor de in het veld werken-
de insectenfotograaf. Voor een fotograaf 
met redelijke ervaring is aan de hand van 
de gereproduceerde foto’s af te leiden 
wat er gedaan is en zou op deze wijze le-
ring uit de opnames kunnen trekken. Al-
leen diegene die de Japanse taal machtig 
is zal er echt profijt van kunnen hebben. 

Ghislain Simard 2010

Flying dragons
Altus, Engins (Frankrijk). 140 pp.  

ISBN 978-2-9526011-5-3. € 44,48

Dit boek is gewijd aan één onderwerp: 
het fotograferen van vliegende libellen. 
Na een korte inleiding worden hoofd-
stukken met zeer mooie en technische 
zeer hoogstaande foto’s getoond van li-
bellen in de vlucht. Eerst de Zygoptera , 
gevolgd door hoofdstukken over de Anis-
optera. Elk hoofdstuk wordt afgesloten 
met een leerzaam overzicht van de ge-
maakte foto’s met een korte verklaring 
van de omstandigheden waaronder de 
foto is gemaakt, en de technische gege-
vens van de gebruikte camera, lens, be-
lichting, externe sluiter, flitser en flitsin-
stelling. Het boek wordt afgesloten met 
een hoofdstuk waarin op uitgebreide wij-
ze uiteen wordt gedaan welke apparatuur 
gebruikt is en waar de sterke en zwakke 
kanten van deze apparatuur ligt. 
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Het is begrijpelijk dat naast de vele 
informatie de auteur ook aangeeft dat 
een aantal zaken niet in het boek ge-
plaatst worden, zodat degenen die zich 
hier ook op willen toeleggen een uitda-
ging hebben deze zaken zelf te ontdek-
ken en uit te werken. Deze benadering 
maakt het boek zeer aantrekkelijk  
voor zowel liefhebbers van libellen, als 
fotografen die in techniek geïnteresseerd 
zijn. Voor deze laatste groep is het een 
klein minpunt dat de publicatie beperkt 
is tot de libellen.

Tracy Hallett 2012

Close-up & macro photography
Ammonite Press, Lewes (UK). 192 pp.  

ISBN 978-1-90770-800-8. € 17,-

Dit is een boekje in een compact en 
handzaam formaat. Ook de tekst is com-
pact: in korte en duidelijke bewoordingen 
worden de onderwerpen behandeld. In 
de introductie is een omschrijving van de 
termen close-up en macrofotografie te 
vinden. Doorgaans worden deze termen 
door elkaar gebruikt, zonder precies de 
definities ervan te kennen. Het hoofdstuk 
dat de verschillende soorten camera’s en 
foto-uitrusting beschrijft geeft aan wat 
de sterke en zwakke punten van de ap- 
paratuur is. Een overzicht volgt van len-
zen met vaste brandpuntsafstand, ma-
cro- en zoomlenzen, en accessoires zoals 
voorzetlenzen, converters, tussenringen, 
balgapparaten, flitsers en vele andere 
hulpmiddelen. Telkens worden de voor- 
en nadelen genoemd. Het onderhoud van 
een camera en de gevaren van het ge-
bruik in bijvoorbeeld een zilte omgeving 
of tijdens regen wordt niet vergeten. 

Dan wordt de aandacht gericht op 
het maken van een foto. In duidelijke 
bewoordingen wordt uitgelegd wat de 
relatie is tussen diafragma, belichtings-
tijd, ISO-waarde en de witbalans van de 
camera en de effecten die deze zaken 
hebben op de scherptediepte en de kwa-
liteit van het beeld. De mogelijkheden 
van het op verschillende wijze meten van 
de belichting in moderne camera’s komt 
ter sprake, samen met de manier waarop 
belichting gecompenseerd moet worden 
onder extreme belichtingscondities. Hier-
bij komen ook de potentiële voordelen 
van het combineren van een reeks op-
namen met verschillende belichtingen, 
het zogenaamde bracketing, aan de orde. 
Bij digitale camera’s kan van een foto 
een zogenaamd histogram weergegeven 
worden. Uitgelegd wordt wat hiervan 
de betekenis is en hoe een histogram 
gebruikt kan worden om tot een betere 
belichting van de foto te komen. Van de 
boven genoemde onderwerpen worden 

vervolgens in detail besproken hoe ze de 
opnames beïnvloeden en op welke wijze 
dan gebruik gemaakt kan worden van het 
camerasysteem.

Enkele hoofdstukken worden gewijd 
aan het hoe en waarom van de fotografie. 
Naast een korte inleiding over de beeld 
opbouw of compositie van een foto, volgt 
een exposé over kleur en hoe dit te com-
bineren in een artistieke foto. Ook het 
herkennen van patronen en herhalingen 
hierin worden toegelicht. Benadrukt 
wordt ook dat het verkrijgen of hebben 
van kennis van het onderwerp een nood-
zaak is bij natuurfotografie. Deze kennis 
kan dan aangewend worden tot het pro-
jectmatig fotograferen van een onder-
werp. Dit laatste zal insectenliefheb- 
bers aanspreken die de dieren van hun 
belangstelling op de foto willen hebben.

In het laatste hoofdstuk wordt ge-
sproken over het bewerken van digitale 
opnames, de opslag en wat voor soorten 
van opnames er zijn (jpg, tif, raw), welke 
softwareprogramma’s hiervoor gebruikt 
kunnen worden en wat de mogelijkheden 
zijn. De mogelijkheden worden duidelijk 
gemaakt aan de hand van voorbeelden, 
waarbij de fotobewerking stap voor stap 
wordt uitgelegd. Het is begrijpelijk dat 
dit slechts om enkele voorbeelden gaat 
en dat voor het begrip van het totale pro-
gramma enkele opmerkingen zeer onvol-
doende zijn. Wat ik mis in dit hoofdstuk 
is een alinea die de opslag en ordening 
van de vaak, vele, digitale opnamen be-
handelt. 

Samenvattend kan over dit boek ge-
zegd worden dat het uitermate informa-
tief is. Op kernachtige wijze worden bijna 
alle onderwerpen die zich voordoen bij 
macro- en close-upfotografie behandeld. 
Ik kan dit boek dan ook ten stelligste 
aanraden.

Paul Harcourt Davies 2012

Digital close-up photograpy Q&A. Great 
tips and hints from a top pro.
PixiQ, Sterling Publishing Co., New York.  

144 pp. ISBN 978-1-60059-899-9. € 18,-

In de vorm van ‘vraag-en–antwoord’ 
heeft de auteur fotografieonderwerpen in 
het boek behandeld. In de hoofdstukken, 
die zeer helder geschreven en voorzien 
zijn van uitstekende afbeeldingen, be-
handelt de auteur vele onderwerpen:  
(1) de basisprincipes van macro- en clo-
se-upfotografie; (2) de beginselen van fo-
tocompositie en de wijze waarop foto’s 
gemaakt kunnen worden om deze com-
posities vast te leggen; (3) de techniek 
van het macro- en close-upfotograferen, 
inclusief de keuze van te gebruiken len-
zen, de belichting, het gebruik van ver-
schillende soorten flitsers, het probleem 
van de scherptediepte bij grotere opna-
mevergroting; (4) welke problemen je te-
gen kunt komen bij het maken van veld-
opnamens en hoe je hierop kunt 
anticiperen; (5) en tenslotte een hoofd-
stuk hoe een studio voor macro- en clo-
se-upfotografie is in te richten, en over 
hoe opnamen te bewerken verwerken 
zijn. Over het laatste hoofdstuk is te ver-
melden dat de auteur niet heeft gestreefd 
naar dure en exclusieve apparatuur, 
maar dat hij aangeeft hoe een amateur 
met weinig middelen en inventiviteit 
zeer bruikbare, goed werkende oplossin-
gen kan vinden.

Het concept van vraag-en-antwoord 
werkt goed, en de behandeling van de  
onderwerpen is direct en informatief. 
Bij de behandeling van een onderwerp 
wordt door middel van afbeeldingen 
duidelijk geïllustreerd wat de effecten 
zijn van het besprokene. Een voorbeeld 
hiervan is het gebruik van HDR (High 
Dynamic Range) om de effecten op zeer 
contrastrijke foto’s duidelijk te maken. 



121 entomologische berichten
 73 (3) 2013

Een foto met een zeer groot contrast tus-
sen wolken en een in schaduw groeiende 
plant is zodanig dat slechts één van de 
twee onderwerpen juist belicht kan wor-
den. In het voorbeeld wordt van de beide 
opnamen getoond hoe die er uit zien, en 
hoe met deze techniek één foto gemaakt 
kan worden die beide delen juist belicht 
weergeeft.

In dit boek wordt ook aandacht ge-
geven aan de mogelijkheden van soft-
wareprogramma’s om opnamen te be-
werken. Hoewel deze hoofdstukken wat 
fragmentarisch zijn in verhouding tot 
de mogelijkheden van de programma’s, 
wordt duidelijk gemaakt en geïllustreerd 
dat er veel mogelijkheden zijn om met 
opnamen om te gaan. 

Het boek is door zijn praktische opzet 
en benadering zeer bruikbaar, en hier-
door zeker een aanrader voor beginnende 
en redelijk gevorderde fotografen.

John Bebbington 2012

Insect photography art and techniques
The Crowood Press Ltd, Ramsbury, Marl-

borough. 159 pp. ISBN 978 1 84797 378 8. € 24,-

De schrijver stelt in het eerste hoofdstuk 
eerst de vraag waarom je aan insecten-
fotografie zou doen en wat het doel is 
dat de fotograaf met zijn opnames wil 
bereiken. De lezer wordt de vraag voor-
gelegd of hij insecten alleen wil vastleg-
gen voor studiedoeleinden, om een ver-
zameling op te bouwen van soorten, of 
de leefwijzes van de dieren wil vastleg-
gen, of dat de foto’s moeten dienen voor 
publicaties, fototentoonstellingen, of le-
zingen. Hierna worden de mogelijkhe-
den die een insectenfotograaf heeft  

nagegaan door het bespreken van het 
gebruik en de mogelijkheden van een 
compact camera, een spiegelreflexcame-
ra en het gebruik van accessoires in de 
vorm van voorzetlenzen, balgapparaten, 
flitsers en andere hulpmiddelen. Er 
wordt op een systematische wijze in- 
gegaan op gebruik, mogelijkheden en  
beperkingen van deze camera’s en  
hulpmiddelen. Elk van de besproken  
onderwerpen wordt met foto’s geïllus-
treerd. Een geïllustreerd overzicht van 
insectenordes volgt. Er wordt kort uitge-
legd hoe de fotograaf zich dient te gedra-
gen in het veld en welk gedrag hij moet 
volgen om de dieren te kunnen benade-
ren om de beste kans te hebben fraaie 
opnamen te maken.

In de hoofdstukken die hierop volgen 
wordt, geïllustreerd met kleurenfoto’s, 
behandeld hoe en waarom men moet let-
ten op de compositie van de opname, be-
lichting en het aanwezige licht, de keuze 
van het juiste fotomoment, geavanceerde 
technieken, het verwerken van foto’s, 
en het catalogiseren en opslaan van de 
opgenomen afbeeldingen. Over de ruim 
70 pagina’s van deze hoofdstukken kan 
gezegd worden dat deze – wat gezien de 
dikte van het boekje ook niet anders kan 
– veel zaken aan de orde komen, maar 
dat niet zeer diep op de onderwerpen 
wordt ingegaan. De behandelde onder-
werpen zijn echter, met name voor een 
beginnende fotograaf, zeer verhelderend 
en de toelichting maakt de mogelijkhe-
den van een camera veel duidelijker. 

Een klein punt van kritiek is het 
hoofdstuk over ’Cataloguing and sha-
ring’. Het is met digitale camera’s zeer 
gemakkelijk heel veel foto’s te maken; 
dit gebeurd dan ook steevast. Om al deze 
foto’s terug te kunnen vinden is het dan 
ook essentieel dat de fotograaf een zeer 
goed systeem ontwikkeld om zijn afbeel-
dingen op te slaan. Hiertoe is voldoende 
software beschikbaar, zowel freeware als 
(goedkope) commerciële programma’s. In 
het boek is dit onderwerp jammer genoeg 
ondergewaardeerd.

Samenvattend beschouw ik dit boekje 
als zeer nuttig en informatief. Het is een 
aanrader voor veel fotografen; ook de 
geroutineerden vinden er zeker nuttige 
tips in. 

Enrico Savazzi 2011

Digital photography for science. Close-
up photography, macrophotography 
and photomacrography
Printed on demand. 698 pp.  

ISBN 978-0-557-92537-7. € 98,18

Bij dit boek is het noodzakelijk eerst uit-
leg te geven over ‘print on demand’. Hier-

bij levert de auteur van een boek een 
compleet geredigeerd en uitgewerkt ma-
nuscript aan bij een uitgever. Dit manus-
cript wordt door de uitgever op een lijst 
geplaatst van publicaties door deze uit-
gever, doch er wordt pas een boek of een 
reeks boeken gedrukt indien er bestellin-
gen voor zijn. De voordelen voor de 
schrijver zijn het ontbreken van pagina-
beperkingen, commentaren van niet 
welgevallige reviewers, en dat er geen 
page-charges zijn. Het voordeel voor de 
uitgever is een kostenreductie bij de pro-
ductie van het boek, de auteur moet het 
tenslotte drukklaar aanleveren, en dat er 
geen onverkoopbare voorraad van ge-
drukte exemplaren ontstaat indien er 
geen vraag is naar het boek. Tenslotte: de 
koper van het boek is in de meeste geval-
len goedkoper uit, doordat de productie-
kosten lager zijn en hierdoor ook de ver-
koopprijs. Wat de auteur in de tekst ook 
aangeeft is dat de uitvoering van het 
boek in zwart/wit is gedrukt, eveneens 
om kosten te besparen. Hij geeft aan dat 
illustraties in hoge resolutie en in kleur 
op een website te bekijken zijn, evenals 
extra informatie over de mathematische 
achtergrond van een aantal onderwer-
pen (http://savazzi.freehostia.com/
download/Savazzi_additional_
materials_s.pdf).

Na een korte inleiding volgt een 
hoofdstuk waarin de principes van ca-
mera’s wordt uitgelegd; in het bijzonder 
van digitale camera’s. Deze uitleg is 
zeer uitgebreid en omvat ook de func-
tie en bouw van de beeldsensor, de in 
de camera aanwezige filters die nodig 
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zijn om het beeld te vormen, de digitale 
verwerking van de informatie van de 
beeldchip en de wijze van opslag van 
deze informatie. De onderliggende na-
tuurkundige en mathematische princi-
pes worden bij de uitleg niet geschuwd. 
Het optreden van diverse problemen 
die kunnen ontstaan – beeldruis, dode 
pixels, en andere zaken – komen hierbij 
ook aan de orde. 

Dan volgt een vergelijkbare uitgebrei-
de behandeling van de bouw van lenzen, 
hoe die in de loop van de tijd zijn geëvo-
lueerd, welke beperkingen ze hebben 
en welke fouten er in de beeldvorming 
kunnen ontstaan. Tenslotte worden al-
lerlei cameraondersteunende systemen 
beschreven; vanzelfsprekend met de 
beperkingen, voor- en nadelen. De laatste 
twee inleidende hoofdstukken behande-
len de belichting en de gerelateerde sens-
orgevoeligheid en de verlichting van het 
te fotograferen onderwerp. Er is aandacht 
voor het histogram en hoe dit te inter-
preteren, en het gebruik van belichtings-
reeksen voor HDR-fotografie. Er is een 
opsomming van lichtbronnen en hoe die 
te gebruiken, waarbij ook wordt ingegaan 
op de kleurtemperatuur en de bijhorende 
kleurbalans. 

De drie volgende hoofdstukken vor-
men het hart van dit boek. Ze behande-
len respectievelijk (1) close-upfotografie 
met beeldvorming van 1:20 tot 1:2; (2) 
macrofotografie met beeldvorming van 
1:2 tot ongeveer 1×; (3) en de fotomacro-
grafie met beeldvorming van groter dan 
1×. De auteur hecht aan deze indeling en 
licht dit toe met praktische voorbeelden 
die hij ondersteunt met natuurkundige 
argumenten. In elk van deze hoofdstuk-
ken worden uitgebreide opsommingen 
gegeven over de voor dit specifieke doel 
benodigde apparatuur, de mogelijkhe-
den en de onmogelijkheden ervan, en 
discussies over moeilijkheden bij te 
maken beelden. Het gaat te ver om elk 
deel van deze hoofdstukken in detail te 
noemen, maar ik kan geen onderwer-
pen vinden die niet aan de orde zijn 
gekomen. In deze groep hoofdstukken 
horen ook de beschrijvingen van UV- en 
infraroodfotografie en andere speciale 
technieken, waaronder stereofotografie, 
shift- en tiltfotografie, en stackingfoto-
grafie. 

In de afsluitende hoofdstukken wordt 
een beschrijving gegeven van de werk-
wijze van wetenschappelijke fotografie. 
Hieronder vallen werkplanning, welke 
foto- en randapparatuur worden gebruikt 
onder verschillende omstandigheden, 
hoe een fotolaboratorium in te richten. 
Het verwerken en bewerken van digitale 
opnames komt vanzelfsprekend aan 

de orde, maar ook hoe de opnames dan 
klaar gemaakt kunnen worden voor pu-
blicatiedoeleinden. Tenslotte een kleine 
discussie over het copyright van foto’sen 
wordt ingegaan op het aspect van wie de 
opnames zijn wanneer die in opdracht 
zijn gemaakt. 

Uit deze opsomming blijkt al dat dit 
boek een schat aan informatie bevat en 
ongekend informatief is. De wijze van 
uitgeven, waarbij extra informatie op het 
internet is te vinden, is aantrekkelijk. Dit 
boek is een absolute aanrader voor elke 
fotograaf die zich met close-upfotografie, 
macrofotografie en fotomacrografie bezig 
houdt.

Cees Gielis

Bernard Le Peru 2011

The spiders of Europe, a synthesis of 
data: Volume 1 Atypidae to Theridiidae
Mémoires de la Société linnéenne de Lyon 2: 

1-522. ISBN 978-2-9531930-3-9. € 35,-

Dit boek kan zonder twijfel worden be-
stempeld als een belangrijke bijdrage tot 
de determinatiemogelijkheden van spin-
nen in Europa. Volgens de inleiding is dit 
het eerste deel van een serie van vier en 
behandelt alle soorten van 28 families, 
van de Atypidae tot de Theridiidae, zoals 
de titel al duidelijk maakt. Het is niet dui-
delijk waarom deze families in dit deel 
worden behandeld en in welke volgorde 
de andere families over de verschillende 
delen zullen worden verspreid. Volgens 
de inleiding wordt een algemeen gelden-
de volgorde in catalogi aangehouden 
(‘The families are presented in accor-
dance with the order used in main cur-
rent catalogues of spiders’), maar daar is 
een alfabetische volgorde toch meer ge-
bruikelijk. We zullen geduldig moeten 
wachten op de volgende delen. Het is niet 
doenlijk het gehele boek in al zijn facet-
ten te bespreken en ik beperk mij daarom 
tot de belangrijkste kenmerken en be-
commentarieer de onderdelen die waar-
schijnlijk het meest zullen worden ge-
bruikt.

Ten eerste iets over de inhoud. In de 
inleiding worden – tweetalig, in Frans en 
Engels, de rest van het boek is alleen in 
het Engels – de samenstelling van het 
boek, de geografische omvang en de sa-
menstelling van de kaarten, het gebruik 
van literatuur en andere bronnen, de vi-
sie over het gebruik van de taxonomische 
en nomenclatorische regels opgesomd, 
evenals de manier van samenstellen van 
de korte beschrijvingen van de soorten 
en de illustraties.

Na de inleiding volgt een lang en goed 
geïllustreerd hoofdstuk over morfologie 
en een lijst van gebruikte termen. Hierna 
volgt een taxonomisch deel met achter-
eenvolgens diagnoses van alle in Europa 
voorkomende spinnenfamilies – ook 
weer voorzien van veel illustraties – een 
lijst van de in dit deel behandelde fami-
lies en een complete soortenlijst voor die 
families. Het hoofdstuk ‘Diagnoses of  
the families’ beperkt zich niet to de diag-
noses, maar bevat tevens een soort van 
determinatiesleutel op familieniveau aan 
de hand van eenvoudige kenmerken, zo-
als aantal en stand van de ogen, het aan-
tal tarsale klauwtjes etc, die leiden naar 
groepen van families. Dit is de klassieke 
methode van Simon en zijn tijdgenoten! 
Binnen deze familiegroepen worden 
ook weer behulp van de traditionele  
kenmerken – zoals aan- of afwezigheid 
van cribellum, trichobothria of bijzon-
dere kenmerken – de families gekarakte-
riseerd. Een kenmerk als de retrolateral  
tibial apophysis (RTA) wordt nergens 
gebruikt. Al met al dus een duidelijk tra-
ditionele aanpak. Dit leidt onvermijdelijk 
tot verwarringen, waarvan ik hier een 
enkel voorbeeld geef. Op pagina 39 moe-
ten de Agelenidae (‘tarsi with a row of 
trichobothria; posterior spinnerets long; 
ecribellate’) onderscheiden worden van 
de Hahniidae (‘tarsi with a row of tri-
chobothria; posterior spinnerets long’). 
Gebruikers van dit boek die al vertrouwd 
zijn met de classificatie van spinnen wor-
den hierdoor niet in verwarring gebracht 
omdat ze dit hoofdstuk niet zul- 
len gebruiken, maar nieuwelingen zijn 
door dit soort keuzemogelijkheden niet 
geholpen.

Dan is er ook nog wel het nodige over 
de nomenclatuur en systematiek te zeg-
gen. Om te beginnen maakt de auteur 
duidelijk dat hij een afkeer heeft van 
naamswijzigingen vanwege prioriteit 
(oudere naam) en citeert ter ondersteu-
ning van zijn zienswijze artikel 23.2 van 
de International Code of Zoological No-
menclature (4e editie) om zijn voorkeur 
voor stabiliteit boven prioriteit te verkla-
ren. De eeuwige strijd, maar daar dienen 
nu juist de Commissie en de regels voor. 
Hoewel hij zegt over het algemeen The 
World Spider Catalog van Platnick te vol-
gen (laatst geraadpleegde internetversie 
10.5 uit 2010), maakt hij daarom duidelijk 
uitzonderingen ter wille van zijn voor-
keur voor stabiliteit. De auteur geeft aan 
het eind van zijn checklist een overzicht 
van de synoniemen die hij wel en niet  
wil overnemen uit Platnicks catalogus 
(‘axonomic notes’ op pag. 57). Ik hoop dat 
de auteur zich realiseert dat zijn beslis-
sing om af te wijken van Platnicks cata-


