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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-
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logus eerder tot instabiliteit leidt dan tot 
stabiliteit en daarom erg ongemakkelijk 
is voor gebruikers. Als voorbeeld: alle  
recente taxonomische en naamsveran- 
deringen in de familie Theridiidae wil  
hij niet volgen en daarom is het genus 
Rhomphaea weer gesynoimiseerd met 
Argyrodes, Phycosoma inornata (O.P.-Cam- 
bridge) is weer ondergebracht in Dipoena, 
de soorten uit Parasteatoda zitten weer 
allemaal in Achaearanea, Neospintharus 
syriacus (O. P.-Cambridge,) heet weer Ar-
gyrodes syriacus O. P.-Cambridge, Laseola- 
soorten zijn ook weer terug in Dipoena, 
net als soorten uit Cryptachaea weer terug 
zijn naar Achaearanea, en Asagena phale-
rata (Panzer) heet weer Steatoda phalerata 
(Panzer). Recente publicaties over het  
genus Theridion werden niet gebruikt. Dit  
allemaal met als enige argument de voor-
keur voor stabiliteit! Het gebruik van dit 
boek is daardoor flink bemoeilijkt wat  
betreft checklist, beschrijvingen en ver-
spreidingskaarten. Gelukkig zijn in de  
index de soort-epithetons los van de 
genusnamen opgenomen. Het zou 
praktischer zijn geweest en gebruikers-
vriendelijker om Platnicks catalogus te 
hebben gevolgd, die algemeen wordt 
geaccepteerd, of goede argumenten 
hebben verschaft om opsplitsingen en 
synoniemen niet te volgen en terug te 
gaan naar de situatie van weleer. Twee 
nieuwe synoniemen worden voorgesteld 
op een onopvallende plaats en zonder 
duidelijke argumenten. Sardostalita Gas-
paro wordt gesynonimiseerd met Kaemis 
Deeleman-Rheinhold (zie pag. 208). De 
andere is Synaphris saphrynis Lopardo, 
Hormiga & Melic, waarvan wordt gesug-

gereerd dat het een synoniem is van  
S. lehtineni Marusik, Gnelitsa & Kovblyuk 
(zie pag. 345-346). Dergelijke voorstellen 
zonder duidelijke redengeving worden 
door Platnick nooit overgenomen, al 
noemt hij ze wel (laatst geraadpleegde 
versie 13.5 uit eind 2012).

In het boek staan vele kaarten met de 
verspreiding. Hier moet ik wijzen op een 
paar opvallende verschijnselen. De om-
grenzing van Europa wijkt in dit boek af 
van wat gebruikelijk onder dit werelddeel 
wordt verstaan. Het Europese deel van 
Rusland telt niet mee en het Europese 
deel van Turkije evenmin. De titel van het 
boek is daarom eigenlijk niet juist. Het 
Europese deel van Rusland is toch geen 
gering deel van Europa, ook wat de fauna 
betreft. Merkwaardig zijn ook sommige 
andere aanpassingen. Sommige kleine 
landen (die wel degelijk een nationale 
status hebben) zijn bij aangrenzende  
landen gevoegd en worden niet apart 
in het verspreidingspatroon opgeno-
men, zoals Andorra en Gibraltar (hier 
beide aan Spanje toebedeeld), Monaco 
(aan Frankrijk), en het Groothertog-
dom Luxemburg (zomaar onderdeel van 
België). Liechtenstein en het Vaticaan 
worden helemaal niet genoemd. Wales 
is onderdeel van Groot-Brittannië, maar 
Schotland heeft hier de status van aparte 
natie gekregen. Dat is allemaal wel even 
wennen! In Ierland zijn de Ierse Repu-
bliek en Noord-Ierland samengevoegd. 
Voor Griekenland wordt onderscheid 
gemaakt tussen het vasteland, Kreta en 
de Aegeïsche eilanden, maar weer niet 
de andere archipels. Daarentegen zijn 
sommige landen – zoals Spanje, Frank-
rijk en Italië – wél opgesplitst in kleinere 
zoögeografische regio’s (bijv. Atlantisch, 
mediterraan, centrale deel). Van deze 
landen had de auteur waarschijnlijk de 
beschikking over nauwkeuriger versprei-
dingsgegevens. Dat Madeira, de Cana-
rische Eilanden en de Azoren niet zijn 
meegenomen in dit boek is begrijpelijk, 
al worden ze in de meeste overzichten 
wel bij Europa betrokken. Als we dit met 
Fauna Europaea vergelijken moeten we 
flinke verschillen constateren wat de 
omvang en nauwkeurigheid op landen-
niveau betreft – wat toch wel onpraktisch 
is – en een meer gedetailleerd versprei-
dingspatroon voor sommige landen.

Het belangrijkste onderdeel van het 
boek (pag. 58-487), zowel wat betreft om-
vang als inhoud, behandelt de genera en 
soorten van de in dit boek opgenomen 
families. Binnen een familie staan de 
genera, en binnen de genera de soorten, 
in alfabetische volgorde; de meest prak-
tische methode. Van iedere soort worden 
een korte beschrijving en de verspreiding 

gegeven, voorzien van relevante litera-
tuurverwijzingen en opmerkingen over 
biotoop en periode waarin volwassen 
dieren voorkomen. Voor iedere soort is 
een verspreidingskaart afgedrukt die aan 
Fauna Europaea is ontleend. Alle soorten 
zijn voorzien van illustraties – die afbeel-
dingen zijn ongetwijfeld de belangrijkste 
bijdrage aan de arachnologie van het 
boek van Le Peru. Alle tekeningen zijn 
origineel. Steeds wordt voor het vrouw-
tje de epigyne of vulva, soms beide, en 
de mannelijke palp afgebeeld vanuit de 
hoek die het beste de onderscheidende 
kenmerken laat zien. Die hoek kan per 
genus verschillend zijn, maar is binnen 
een genus steeds constant gehouden. 
Hier hebben we echt wat aan, vooral voor 
soorten die nooit goed zijn afgebeeld,  
zoals sommige soorten die eind 19e en 
begin 20e eeuw door Simon werden be-
schreven. Bij veel soorten is ook nog een 
extra afbeelding van een diagnostisch 
morfologisch kenmerk toegevoegd. Ik 
ben zeer benieuwd naar de afbeeldingen 
van de Linyphiidae in een komend deel! 
Over de gebruikte tekentechniek wordt 
niets gezegd. Het lijkt er op of er een mo-
derne computer-tekenmodule is gebruikt 
en dan zijn de afbeeldingen dus niet 
strikt ‘naar de natuur’ getekend, maar 
bedoeld om de determinatie optimaal te 
ondersteunen door vooral de onderschei-
dende kenmerken goed aan te geven. 
Dat zou het nadeel kunnen hebben dat 
de gebruiker niet naar andere kenmerken 
kan kijken, want die zijn niet afgebeeld. 
Dit geldt natuurlijk vooral voor de man-
nelijke palpen.

Het bleek erg moeilijk een exem-
plaar van het boek te bemachtigen. 
De Société linnéenne de Lyon is snel 
op internet gevonden, maar men was 
(op zijn zachts gezegd) beslist niet ac-
tief met het promoten van dit boek,. 
Pas na herhaald aandringen kon ik de 
bankgegevens bemachtigen en het op 
de website aangegeven bedrag betalen 
en levering afdwingen. Het kostte twee 
maanden voor ik het op de boekenplank 
had staan.

Het nadeel van het ouderwets, als 
gedrukt boek uitgeven van een dergelijk 
werk, bovendien gespreid over een aan-
tal jaren, is het vastleggen in een niet 
regelmatig aanpasbare vorm van een 
zeer dynamisch overzicht van gegevens 
over samenstelling van een fauna en 
taxonomie. De dag na publicatie van 
een boek begint het al verouderd te ra-
ken. Nieuwe soorten, nieuwe taxonomi-
sche inzichten, nieuwe vespreidingsge-
gevens; het is allemaal bijna dagelijkse 
kost. Op het internet kan een dergelijk 
overzicht gemakkelijk en regelmatig 
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Verenigingsnieuws 

Kort verslag Algemene 
Ledenvergadering

Op 18 april jl. werd de 57e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die tradi- 
tioneel dienst doet als Algemene Leden-
vergadering. De vergadering werd bij- 
gewoond door 33 leden. Zes leden  
hadden zich van tevoren afgemeld. Het 
was een levendige vergadering, die vooral 
in het teken stond van de toekomst van 
de bibliotheek.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester,  
bibliothecaris, uitgever, webmaster en 
zomerbijeenkomstenorganisatie legt het 
bestuur verantwoording af over het  
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
De jaarverslagen zijn te vinden op de  

ledenpagina van de website en worden 
zonder opmerkingen vastgesteld.

Penningmeester Vera Ros geeft een 
toelichting op de jaarrekening en be-
groting. Zij wijst op de belangrijkste 
verschillen met de begroting 2012 en laat 
zien dat de vereniging het jaar afsluit 
met een positief resultaat van € 14.000,-. 
De begroting 2013 wordt positief ontvan-
gen. De penningmeester laat weten dat 
geen subsidie bij de UES wordt aange-
vraagd. De kosten van de verhuizing van 
de bibliotheek zullen uit het Bibliotheek-
fonds en andere reserves worden gefi-
nancierd. Mochten de kosten (te) hoog 
uitvallen, dan zal alsnog een aanvraag 
worden ingediend. 

De kascommissie heeft de boekhou-
ding gecontroleerd en oordeelt positief 
over het gevoerde financiële beleid.  
De commissie stelt voor om de penning-
meester decharge te verlenen. Dat  
voorstel wordt door de vergadering over-
genomen en met applaus ontvangen.  

Karin Gigengack blijft nog een jaar aan 
als lid van de kascommissie. Hans Breeu-
wer is bereid gevonden om de plaats 
van de aftredende Fons Heetman in te 
nemen.

Samenstelling bestuur

Tijdens de ALV 2012 is besloten om de 
huidige bibliothecaris nog een jaar te  
laten aanblijven om de toekomstige huis-
vesting van de bibliotheek in goede ba-
nen te leiden, ondanks dat hij statutair 
afredend was. Helaas is er nog steeds 
geen duidelijkheid over de toekomst van 
de bibliotheek. Daarom stelt het bestuur 
voor om Tom Hakbijl nog een jaar langer 
aan te stellen en in de tussentijd zijn be-
oogde opvolger Oscar Vorst in te werken. 
Mocht de bibliotheek in het komend jaar 
een goed onderkomen vinden dan zal 
Tom Hakbijl zich als bibliothecaris uit het 
bestuur terugtrekken en zal Oscar Vorst 
zijn positie in het bestuur overnemen.

worden bijgehouden. Een up-to-date 
overzicht is betrouwbaarder en gebrui-
kersvriendelijker dan een gedateerd 
boek. Ondanks mijn kritische opmerkin-
gen – en ik moet er op wijzen dat ik niet 
alles minutieus heb doorzocht – mogen 

we toch heel blij zijn met het initiatief 
om dit overzicht van de Europese spin-
nen zo op te zetten. Er is niets vergelijk-
baars van dit kaliber voorhanden. Als de 
serie voltooid is hebben we een gewel-
dig hulpmiddel bij de determinatie van 

Europese spinnen en ik hoop dat er niet 
te veel jaren tussen het eerst en laatste 
deel zullen zitten.

Peter J. van Helsdingen
EIS-Nederland

Nieuwtje
Glashelder!
Eind maart is Naturalis Biodiversity Cen-
ter gestart met Glashelder! In dit project 
digitaliseert het Leidse natuurhistorisch 
museum en onderzoeksinstituut 100.000 
objecten uit de collectie en iedereen die 
geïnteresseerd is in natuur en natuurcol-
lecties kan daar thuis vanachter de pc 
aan meedoen.

In Glashelder! krijgen deelnemers 
telkens een foto van een object uit de 
collectie van Naturalis te zien met een 
etiket. Daarop staan uiteenlopende ge-
gevens over de aard en herkomst van 
dat object, zoals de wetenschappelijke 
naam, het geslacht en de vindplaats 
van het geprepareerde organisme. Van 
de deelnemers wordt gevraagd om orde 
te scheppen in deze gegevens door ze 
op de juiste plek in een formulier te 
plaatsen. Hiervoor ontvangen zij punten 
die voor verschillende dingen kunnen 
worden ingewisseld. De titel Glashel-
der! verwijst naar de collectie die in het 
project centraal staat: microscopische 

glaspreparaten met daarin kleine orga-
nismen, zoals mijten, springstaarten en 
bladluizen. Naturalis Biodiversity Center 
heeft zo’n één miljoen preparaten in de 
collectie op een totaal van 37 miljoen 
collectieobjecten.

Glashelder! is een experiment waarin 
Naturalis onderzoekt of er buiten de 
muren van het instituut mensen zijn die 
vanuit hun interesse in de natuur of in 
erfgoed een substantiële bijdrage willen 
leveren aan de digitalisering van de col-

lectie. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van Vele Handen, een online crowdsour-
cing-platform voor digitalisering van 
erfgoed. Iedereen kan aan Glashelder! 
deelnemen door zich aan te melden bij 
het project op www.velehanden.nl. Daar 
zijn ook de uitgebreide handleiding en 
een vragenforum te vinden. Het project 
heeft een looptijd van een half jaar.

Maarten Heerlien & Pieter Vader

Een glaspreparaat met een paratype van een Zuid-Afrikaanse mijt die in 1980 van een loopke-
ver is verzameld. Foto: Naturalis Biodiversity Center


