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Nu alweer zo’n 40 jaar geleden maakte ik 
voor het eerst kennis met zweefvliegen, 
via de lokale afdeling van de CJN. Vol en-
thousiasme dacht ik hier zelf aan te kun-
nen beginnen; er was immers een tabel 
van de Jeugdbonduitgeverij. De eerste 
vliegen waren snel genoeg gevangen, 
maar het determineren met de tabel viel 
tegen. Ik herinner mij dat de eerste vra-
gen de gebruiker moesten leiden naar de 
juiste deeltabel. Eén vraag (misschien wel 
de eerste) staat me nu nog helder voor de 
geest: ‘zijn de antennen langer dan de 
kop of niet?’ Een inkoppertje! En jawel, 
mijn eerste vliegen voldeden hier aan. Ik 
kwam daarna uit bij de tabel die onder 
meer het geslacht Chrysotoxum behandel-
de; verder kwam ik echter niet, wat tot de 
nodige frustratie leidde. Het probleem 
bleek in de allereerste vraag te schuilen. 
De vraag die ik als een inkoppertje gezien 
had, bleek ik verkeerd te hebben geïnter-
preteerd. Ik zag de antennen voor de kop 
uitsteken en beoordeelde ze daarom als 
langer dan de kop. Dat bleek niet de be-
doeling te zijn: men moest de lengte van 
de antennes vergelijken met de lengte 
van de kop. En dan kom je niet zo vaak 
uit bij Chrysotoxum – het zou trouwens 
nog lang duren voordat ik mijn eerste 
soorten van dat mooie geslacht zag! 

Deze anecdote illustreert twee din-
gen. Voor het op naam brengen van een 
onbekend insect gebruik je determinatie-
sleutels; deze sleutels zijn cruciaal voor 
de serieuze natuurvorser. Verder laat de 
anecdote iets zien wat meningeen wel-
licht herkent: de sleutels kunnen tamelijk 

ontoegankelijk zijn voor de beginner. 
Soms lijkt het dat je al een expert moet 
zijn om ze goed te kunnen gebruiken. 
Vaak moet je eerst moet je door een ken-
ner op weg geholpen worden, voordat je 
echt profijt van de sleutels gaat krijgen. 
Daardoor zijn sleutels voor de beginner 
vaak niet erg aantrekkelijk. 

Een alternatief voor sleutels is een 
gids die soorten afbeeld. Zo werkt het 
met vogels tot bevrediging van talloze 
vogelaars. Bij insecten werkt dat om 
verscheidene redenen vaak minder 
goed. Belangrijke kenmerken zijn ge-
regeld niet zo gemakkelijk op plaatjes 
te zien. Verder zijn er vaak veel soorten 
die behoorlijk op elkaar lijken, waar-
door je al snel verzuipt in pagina’s vol 
met plaatjes van zoveel gelijkende soor-
ten dat de moed in de schoenen zinkt. 
Kijk maar eens in een Europese vlinder-
gids bij de blauwtjes – een beginner die 
wil weten welk blauwtje zij of hij gezien 
heeft loopt al snel een blauwtje... Ook 
pagina’s vol afbeeldingen van vlinders 
uit het gelacht Erebia maken de begin-
nende vlinderaar al snel mismoedig. En 
dan zijn vlinders relatief grote insecten 
met goed zichtbare kenmerken! Vliegen 
zijn gemiddeld gesproken flink kleiner 
dan dagvlinders en de verschillen tus-
sen de soorten schuilen vaak in minder 
opvallend zichtbare kenmerken. Zelfs 
voor zweefvliegen, die qua formaat en 
kleurtekening nog gunstig afsteken 
bij veel andere groepen vliegen, is een 
gids met alleen afbeeldingen in feite 
onbegonnen werk. Veldgidsen voor in-
secten primair gebaseerd op afbeeldin-
gen beperken zich dan ook tot enkele 
groepen die relatief grote en kleurijke 
soorten omvatten, zoals vlinders en 

libellen. Voor de meeste insecten zijn 
we daarom aangewezen op de klassieke 
sleutels.

De zojuist geschetste situatie begint 
echter langzaamaan te veranderen. De 
oorzaak daarvan is niet te vinden in de 
entomolgie, maar komt uit een wellicht 
onverwachte hoek: de digitale revolutie. 
Sinds de eeuwwisseling komen met een 
duizelingwekkend tempo steeds geavan-
ceerdere fototoestellen op de markt, 
die ook nog eens steeds makkelijkere 
te gebruiken zijn. Minstens zo belang-
rijk is de overgang van analoge naar 
digitale fotografie. Voeg daar de vrijwel 
onbeperkte mogelijkheden tot snelle 
communicatie via het internet aan toe, 
en alle ingrediënten zijn daar om de 
amateurentomologie fundamenteel te 
veranderen. Dat veranderingsproces is 
ondertussen ingezet. 

De genoemde veranderingen begin-
nen ondertussen door te sijpelen in de 
determinatiewerken voor verschillende 
groepen insecten. Met digitale fotografie 
kun je veel gemakkelijker dan vroeger 
prachtige foto’s van zelfs vrij kleine in-
secten maken. En determinatiewerken 
kunnen tegenwoordig ook digitaal ver-
spreid worden: het is niet meer nodig een 
tabel af te drukken en op papier te ver-
spreiden. Daardoor valt een belangrijke 
financiële beperking weg, zodat sleutels 
nu ook uitvoerig geïllustreerd kunnen 
worden met kleurenfoto’s. Hierdoor wor-
den de sleutels veel toegankelijker voor 
de beginnende entomoloog.

Een goed voorbeeld van waar die  
veranderingen toe kunnen leiden is de 
Fotogids zweefvliegen, samengesteld 
door André Schulten (2014). Deze gids, 
kosteloos beschikbaar via het internet, 
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combineert de klassieke sleutel met uit-
gebreide en vaak prachtige foto’s. Daar-
door verdwijnen allerlei interpretatiepro-
blemen, zoals die ik ervoer toen in voor 
het eerst naar zweefvliegen keek. Zo zien 
we op pagina 5 van de fotogids bij vraag 
3: ‘Antennen langer dan de kop’ (! – tja, de 
techniek verandert wel, maar de vliegen 
niet...), maar nu prachtig geïllustreerd 
met twee foto’s die het verschil helder 
tonen. Zo zou ik me nooit vergist hebben! 
Dezelfde auteur heeft, samen met Rein-
oud van den Broek, een soortgelijke gids 
samengesteld voor de roofvliegen van 
Nederland en België (Van den Broek & 
Schulten zonder jaar). Beide gidsen ogen 
prachtig en effenen voor de oprechte 
beginner het pad naar de serieuze ento-
mologie.

Deze ontwikkeling is nog een stap 
verder gezet in drie tabellen die het ei-
genlijke doel zijn van deze bespreking: 
de veldtabellen voor blaaskopvliegen, 
wapenvliegen en wolzwevers. Uitgangs-
punt van deze tabellen is het motto ‘een 
beeld zegt meer dan duizend woorden.’ 
De tekst is tot de kale essentie uitgekleed 
en elke keuze die moet worden gemaakt 
is geïllustreerd aan de hand van foto’s 
of – een heel enkele keer – tekeningen. 
Het lijkt me uitgesloten dat de tekst nog 
verder gereduceerd kan worden. 

De tabellen zijn gemaakt door John 
Smit (blaaskopvliegen en wolzwevers) 
en Menno Reemer (wapenvliegen), in het 
kader van het ‘Leuke Vliegen-Project’. 
(Natuurlijk zijn alle vliegen leuk, maar 
sommige vliegen zijn voor amateurs 
toch net iets leuker dan andere vliegen.) 
Dit project is een initiatief van EIS Ken-
niscentrum Insecten, dat na het suc-
cesvolle zweefvliegenproject een nieuw 

atlasproject wilde starten voor enkele 
minder bekende maar toch redelijk cha-
rismatische groepen vliegen, namelijk 
de blaaskopvliegen, wolzwevers, roof-
vliegen, wapenvliegen en dazen (zie 
www.eis-nederland.nl/Beheer/Artikelen/
ID/885/categoryId/87/Atlasproject-Leuke-
vliegen). (Terzijde: niet iedereen vindt 
dazen even charismatisch, maar als je 
ze diep in de ogen kijkt, zijn ze toch vaak 
erg mooi.) Het doel is over enkele jaren 
een veel beter zicht te hebben op de ver-
spreiding van de soorten in deze groepen 
(samen zo’n 185 soorten). 

In deze bespreking wil ik evalueren 
hoe geschikt deze tabellen zijn voor het 
project waarvoor ze ontwikkeld zijn. Wat 
de makers van de tabellen als doel voor 
ogen hebben gehad is niet vermeld; we 
mogen echter aannemen dat de bedoe-
ling is dat iedereen die in vliegen is ge-
interesseerd en die wil bijdragen aan het 
project, door de tabellen in de gelegen-
heid gesteld wordt dat inderdaad te doen. 
Ik zie mijzelf als een typische vertegen-
woordiger van de doelgroep. Ik maak 
veel foto’s van allerlei vliegen, maar voor 
de determinatie van de vliegen op mijn 
foto’s ben ik altijd sterk afhankelijk ge-
weest van de experts. De vraag is nu of ik 
met de tabellen in staat ben zelf de ‘leuke 
vliegen’ die ik gefotografeerd heb op 
naam te brengen. Overigens heb ik zelf 
weliswaar foto’s geleverd aan alle drie de 
tabellen, maar ik was verder niet betrok-
ken bij de ontwikkeling ervan.

De tabellen zijn beschikbaar via de 
website van Naturalis. De bestanden zijn 
beschaafd van omvang (3, 5, en 12 MB). 
De vormgeving is strak en uniform voor 
de drie tabellen, en de tabellen hebben 
ook precies dezelfde opbouw. Na het 
colofon met fotoverantwoording volgt 
een summiere inleiding, een even sum-
miere karakterisatie van de soortgroep, 
een summier overzicht van de diversiteit 
in de groep, een summiere toelichting 
op die aspecten van de morfologie die in 
de tabel gebruikt worden, een summiere 
instructie hoe de tabel te gebruiken, een 
soortenlijst en dan tot slot de tabel zelf. 
U merkt het wel, summier is het sleutel-
woord: alleen wat strikt nodig is, wordt 
vermeld. Maar alle informatie is wel 
prachtig geïllustreerd met foto’s! Naast 
alle bekende Nederlandse soorten zijn 
ook enkele soorten uit de omliggende 
landen opgenomen. Niet duidelijk is wel-
ke criteria zijn gebruikt in de keuze van 
deze niet-Nederlandse soorten. 

Hoewel de tabel er heel anders uitziet 
dan een klassieke sleutel, is de opzet 
in wezen hetzelfde: de tabel werkt met 
coupletten waarin men moet kiezen tus-
sen meestal twee mogelijkheden, soms 
tussen drie of vier mogelijkheden. Per pa-

gina is steeds één couplet getoond, waar-
door alles ruim kan worden weergegeven. 
Van elk kenmerk zijn de alternatieve ken-
merktoestanden met foto’s geïllustreerd; 
waar nodig maken pijltjes of cirkels dui-
delijk waar de gebruiker op moet letten. 
Nieuw – en erg handig – is dat elk couplet 
begint met een samenvatting van de al 
eerder gekozen kenmerktoestanden; je 
hoeft niet terug te zoeken als je nog even 
een vorig kenmerk wilt verefiëren. Een 
klein nadeel is dat je niet kunt doorklik-
ken naar het couplet waar naar doorver-
wezen wordt; bij een volgende editie zou 
dat een waardevolle toevoeging zijn. De 
tabellen voor blaaskopvliegen en wol-
zwevers geven summiere informatie over 
het voorkomen in Nederland, bij de wa-
penvliegen ontbreekt die informatie; hier 
is het alleen aangegeven als een soort 
niet in Nederland voorkomt. 

The proof of the pudding is in the eating, 
zeggen onze westerburen zo fraai. Hier 
betekent dit dat we moeten kijken of we 
met de veldtabellen de juiste naam kun-
nen vinden van een vlieg op een foto. 
Voor mij – en ik denk voor vele andere 
amateur entomologen – is dat belangrijk, 
omdat ik zelf niet vang; ik ‘vang’ alleen 
fotografisch. Dus laten we eens een aan-
sprekend voorbeeld nemen, een vlieg die 
ik begin juni 2007 op de heide bij Huizen 
fotografeerde. 

Een eerste hindernis is dat je deze vlieg 
als een wolzwever moet herkennen. De 
tabel geeft hier nauwelijks steun. Wellis-
waar wordt direct na de inleiding ver-
meld dat wolzwevers onder andere ‘vrij 
afgeplatte dieren met een korte tong en 
meestal getekende vleugels’ zijn, het 
helpt niet dat andere vliegen die ook aan 
die omschrijving voldoen, maar toch 
geen wolzwever zijn, niet worden be-
noemd (denk bijv. aan de boorvliegen, 
Tephritidae, die je ook zo zou kunnen  
karakterisen). Maar als je deze tabel ge-
pakt hebt, dan is die hindernis al geno-
men! Couplet 1 vraagt of de tong korter of 
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langer dan de kop is; korter, ga naar 7. 
Vleugel getekend of niet? Getekend, kies 
8. Vleugeltekening met band in de top of 
niet? Band aanwezig, kies 9. Couplet 9 be-
spreekt drie soorten, waarvan er twee 
niet in Nederland voorkomen. Ik kom 
daarom uit op Exoprosopa capucina, de 
roodbruine heiderouwzwever – een juiste 
determinatie, blijkt na validatie van de 
determinatie. Op naar de tweede vinger-
oefening, een mooie vlieg uit de Ardennen.

Ik moet de afgebeelde vlieg als wapen-
vlieg herkennen om met de juiste tabel 
aan de slag te gaan en dan maar hopen 
dat deze soort in de tabel is opgenomen. 
Couplet 1 vraagt of het schildje geen, 
twee, of vier of meer tandjes heeft; ik kies 
2 en gaan naar couplet 19. Het borststuk 
is niet rood, door naar 20. Antenne met of 
zonder borstel? Ik kies voor met borstel, 
hoewel ik enige twijfel voel; door naar 32. 
Achterlijf op midden met lichte banden 
of vlekken, of zwart? Niet goed te zien op 
deze foto, maar er is slechts één soort 
met op het midden banden en de foto’s 
laten overtuigend zien dat dit niet mijn 
soort is; dus door naar 33. Achterlijf met 
gele of witte zijvlekken? Ja, door naar 35. 
Achterlijfsvlekken kort of lang? Lang, dus 
door naar 36. Rugplaatje 2 geheel zwart, 
of met gele zijvlekken? Het laatste is het 
geval, zodat ik deze wapenvlieg determi-
neer als Oxycera meigenii. De tabel geeft 
aan dat dit een niet-Nederlandse soort is. 
Geen probleem, ik fotografeerde haar im-
mers in de Ardennen. Mijn determinatie 
werd bevestigd door een expert in de Wa-
penvliegen, Rudolf Rozkošný. Weer ge-
lukt! 

Tot slot een blaaskopvlieg, eind mei 
2012 in het Fochteloërveen. Het achter-
lijf is gesteeld, door naar 2. Dijen aan 
de basis zwart: Physocephala nigra, een 
zeldzame soort. Eerder hadden Menno 
Reemer en Mark van Veen de soort al als 
zodanig gedetermineerd, dus opnieuw 
een geslaagde determinatie.

The pudding tasted well: alle drie de soor-
ten laten zich probleemloos op naam 
brengen. En hoewel de steekproef mis-
schien wat klein is, ben ik toch wel over-
tuigd dat de tabellen voor de amateur-
entomoloog prima te gebruiken zijn. 
Uiteraard kun je ook de pech hebben dat 
een zeker kenmerk niet zichtbaar is op 
de foto; maar dat is niet een beperking 
van de tabellen, maar van het determine-
ren Japanese style. 

Waar in klassieke sleutels de tekst 
volledig domineert en figuren maar 
spaarzaam gebruikt worden, is de balans 
in de leuke-vliegen-tabellen volledig 
omgedraaid: foto’s zijn de basis van deze 
tabellen, de tekst kan niet verder geredu-
ceerd worden. Daarmee lijkt deze ontwik-
keling een eindpunt bereikt te hebben. 
Dat is echter niet juist. De tabellen volgen 
nog steeds het klassieke stramien van 
een reeks coupletten, waarbij de gebrui-
ker bij elk couplet een keuze moet maken 
om verder te komen. En dat is niet nodig 
wanneer we slimmer gebruik maken van 
de computer. Eerst moet men een data-
base maken van alle relevante kenmer-
ken en hun toestanden voor de verschil-
lende soorten. Is die database eenmaal 
beschikbaar, dan kan men heel eenvoudig 
soorten selecteren met een zekere com-
binatie van kenmerktoestanden. Als men 
voldoende kenmerken invult, blijft er 
slechts één soort over en is het exemplaar 
gedetermineerd. Wat we bij een klassieke 
sleutel stap voor stap doen, kan in een 
database in één keer gedaan worden. Een 
groot voordeel van de database-aanpak 
is dat wanneer je een kenmerk niet goed 
kan beoordelen, je niet direct vastloopt 
in de sleutel. Deze nieuwe aanpak is nog 
niet algemeen in gebruik, maar er zijn  
al wel een paar mooie voorbeelden. Zie 
bijvoorbeeld de online determinatie- 
sleutels op www.naturalis.nl/nl/kennis/
zelf-determineren/. Deze zijn toege- 
spitsts op gebruik door niet-specialisten. 
Naturalis gaat met name samen met 
EIS Kenniscentrum Insecten het aantal 
groepen dat op deze wijze gedetermi-

neerd kan worden flink uitbreiden de 
komende tijd; een project om in de gaten 
te houden! Een vergelijkbare, zij het meer 
technische, aanpak volgt de MOSCHweb 
- Interactive key to the genera of the Pa-
laearctic Tachinidae (www.tachinidae.eu). 
Deze website laat zien hoever de diptero-
logie al is gedigitaliseerd. En die ontwik-
keling zal alleen maar doorzetten. 

In mijn optiek heeft de database-aan-
pak van determineren absoluut de toe-
komst. Maar zover is het voorlopig nog 
niet. En zolang de interactieve sleutels 
nog niet ruim voorhanden zijn, zullen 
we werken met de klassieke sleutels. De 
vormgeving van deze sleutels in de veld-
tabellen van het leuke-vliegen-project 
maakt ze maximaal toegankelijk voor 
niet-specialisten, en ik kan de veldtabel-
len dan ook van harte aanbevelen aan 
iedereen die graag vliegen fotografeert, 
maar ze liever niet vangt en opprikt. Ik 
verwacht dan ook dat de veldtabellen een 
sterke stimulans zullen zijn voor het ver-
zamelen van verspreidingsgegevens voor 
het leuke-vliegen-project.

Met dank aan Theo Zeegers voor het 
becommentariëren van een eerdere ver-
sie van deze recensie.
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Hoe schrijf je een handzame natuurgids 
in het digitale tijdperk en voor wie doe 
je dat? Dat is de vraag die ik mijzelf stel-
de bij het doornemen van de derde druk  
van De Insecten in de 1-2-3-serie, in het 
Nederlands uitgegeven door Tirion Na-
tuur, gesteund door Vereniging Natuur-
monumenten. De 1-2-3-serie zit in het 
winkelaanbod van Natuurmonumenten 
als starterspakket voor het determine-
ren van insecten. Siegfried Rietschel – 
Emeritus hoogleraar en voormalig direc-
teur van het Naturkundemuseum 


