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Het boek bevat enkele pagina’s met 
plantensoorten die door de verschillende 
Stelis-soorten bezocht worden. Naar mijn 
idee niet erg zinvol, omdat broedpara-
sieten gewoonlijk geen bloemvoorkeur 
hebben, ze bezoeken ze alleen voor hun 
eigen nectarvoorziening. Kasparek geeft 
dit ook wel aan en noemt dat er een paar 
soorten zijn die dezelfde bloemen be-
zoeken als de gastheer. Bij de taxonomie 
worden de subgenera van Stelis bespro-
ken en er is een determinatiesleutel tot 
deze subgenera.

Een belangrijk onderdeel van deze 
uitgave is uiteraard de determinatie- 
sleutel tot op de soort, deze is verdeeld in 
een sleutel voor de vrouwtjes en een voor 
de mannetjes. De sleutel is erg spaarzaam 
geïllustreerd, maar desondanks toch goed 
bruikbaar. Aan het eind staat een vereen-
voudigd tabelletje, waarmee snel gedeter-
mineerd kan worden tot op groepjes en in 
enkele gevallen tot op een soort.

Het grootste deel van het boek, 96 
pagina’s, bevat de soortbesprekingen. 
Deze zijn uitgebreid en voorzien van vele 
afbeeldingen, zowel goede pentekenin-
gen als kleurenfoto’s. Deze laatste zijn 
niet allemaal even scherp. Wanneer je 
de tekeningen wilt bekijken tijdens het 
werken met de determinatiesleutel, moet 
je dus bladeren, iets waar ik persoonlijk 
een hekel aan heb, ik heb graag determi-
natiesleutels met de afbeeldingen naast 
de tekst. Op een verspreidingskaartje 
is het voorkomen per land gegeven. Bij 
een aantal soorten worden in een tabel-
letje de verschillen tussen veel op elkaar 
lijkende soorten weergegeven. Een soort 
als Stelis ornatula, die ook in ons land 
voorkomt, is nogal variabel wat betreft 
de witte vlekken op het achterlijf. Bij 
deze soort is een tabelletje opgenomen 
met de aantallen exemplaren waarbij de 
verschillende formaten vlekken zijn aan-
getroffen. Daarnaast staat er een grafiek 
met de vlekken per tergiet. 

Alleen bij de soorten die in Duitsland 
voorkomen, Kasparek is een Duitser, 
is een grafiek van de vliegtijd opgeno-
men. Voor Nederlandse soorten is dit 
wel zinvol, maar die grafiek is ook terug 
te vinden in de bijenatlas (Peeters et al. 
2012). Wat interessanter is om te weten, 
verschilt de vliegtijd van een soort in 
Duitsland veel met die in Noord-Afrika? 
Of in Rusland? Dat blijft jammer genoeg 
onbeantwoord. Bij de soorten die niet 
in Duitsland voorkomen staat helemaal 
geen vliegtijddiagram, wel wordt de 
maand waarin de soort in bepaalde lan-
den aangetroffen is genoemd. Ook wordt 
vermeld tot welke hoogte een soort in de 
bergen is aangetroffen. 

Het boek eindigt met een uitge- 
breide literatuurlijst van alle geciteerde 

literatuur, maar ook van de literatuur  
die gebruikt is bij het samenstellen  
van de verspreidingskaartjes, die in  
een aantal gevallen niet in de tekst  
genoemd wordt.

Ik ben blij met deze nieuwe deter-
minatiesleutel voor de bijen van het 
geslacht Stelis, hiermee kan ik de soorten 
die ik in Europa aantref goed op naam 
brengen. Voor hymenopterologen die zich 
met Europese, en Noord-Afrikaanse soor-
ten bezig houden kan ik dit boek dus van 
harte aanbevelen.
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De Zweedse vliegenonderzoeker en 
kunstcriticus Fredrik Sjöberg heeft met 
De vliegenval een bijzonder aanstekelijk 
boek geschreven. Hij schrijft over het  
verzamelen van zweefvliegen op een 
Zweeds eiland. Althans, dat is de aan- 
leiding; hij schrijft namelijk over veel 
meer. Natuurlijk over de door René  
Malaise uitgevonden vliegenval, maar 
ook over de eigenaardigheden van ver- 
zamelaars, de reizen en de voorliefdes 
van René Malaise, over de evenknieën 
van Darwin, Linnaeus en Malaise, over  

de traagheid, over entomologen, over het 
leven op een eiland en vooral ook over 
het leven en zijn beperkingen.

Sjöberg wilde de entomologie ont-
vluchten. Eerst door in het theater te 
werken, daarna door zonder vooropgezet 
plan op reis te gaan. Of dat laatste wel 
zou werken is zeer de vraag, in elk geval 
is het Sjöberg gelukkig niet gelukt. Dat 
hij zweefvliegenexpert werd kwam waar-
schijnlijk door het kennismaken met  
A bibliography of the entomology of the 
Smaller British Offshore Islands van de 
hand van het echtpaar Vera en Ken Smith 
(Smith & Smits 1983). En omdat er niet 
veel concurrentie was. ‘Als het er op aan 
komt, wilde ik toch de beste worden’, ‘op 
den duur werd duidelijk dat mijn talen-
ten op het gebied van vliegen lagen’.

Op bladzij 20 komen de zweefvliegen 
ter sprake: ‘Sommige zien er uit als wes-
pen, andere als honingbijen, parasiet- 
wespen, horzels of flinterdunne, broos- 
potige muggen, zo miniem dat ze normale 
mensen niet eens opvallen’. ‘Alleen de 
kenner laat zich niet misleiden; wij ken-
ners zijn niet met velen, maar we worden 
heel oud. Geen van beide is moeilijk te 
begrijpen.’ De toon is al in de eerste  
pagina’s gezet: nuttige serieuze infor- 
matie, afgewisseld met dromerige over-
wegingen en ironie.

De vangst van een exemplaar van  
de Chriorhina ranunculi betekende voor 
Sjöberg de ‘toegang tot de zweefvliegen-
sociëteit’. ‘Toen, opeens kwam er van 
rechts, op twee meter boven de brand-
netels, een gitzwarte raket aanvliegen. 
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Steenhommel, kon ik nog net denken, 
meer niet, maar in een fractie van een  
seconde meende ik ook een zeldzame 
lichtheid in zijn vliegwijze te zien.’ 
Kortom hij ving het beestje en het bleek 
de zeldzame Chriorhina ranunculi te zijn. 
In 1874 en in 1928 waren de eerste exem-
plaren aangetroffen in Zweden. Sjöbergs 
exemplaar was het vijfde: zijn eerste  
triomf. Later werd de soort vaker aan-
getroffen, waarschijnlijk ook omdat ‘we 
meer hebben geleerd over de bloemen 
die ze bezoeken, waar en wanneer, en 
zonder welk soort inwendig vergane loof- 
boom zijn larf niet goed kan overleven. 
En hoe je hem onderscheidt van een 
steenhommel.’

René Malaise liet zijn eerste vliegen- 
vallen maken in een kleermakerij in 
Rangoon in 1934. De val zelf was eigen-
lijk heel eenvoudig; ‘een vliesdun toestel 
van fijnmazig net, niet veel anders dan 
een ouderwetse tweepersoonstent met 
open uiteinden. De nok liep een beetje 
schuin af en in de bovenste hoek zat een 
gat dat toegang gaf tot een ven vernuf-
tige als verraderlijke gaskamer’. Het ding 
bleek uitermate effectief te zijn. ‘In een 
paar maanden tijd vingen ze meer dan 
honderdduizend insecten, vooral onbe-
kende soorten. De bladwespen, de groep 
die Malaise zelf bestudeerde, waren voor 
driekwart nieuw voor de wetenschap.’ 
Sjöberg roept de vraag op wat Malaise 
bezielde en wat voor man hij was. Zijn 
nieuwsgierigheid bevangt ook snel de 
lezer van het boek. En verderop komen 
we niet bedrogen uit. De uitvinder van de 
vliegenval leefde van 1892 tot 1978. Tij-
dens een vakantie in Frankrijk kwam hij 
in aanraking met een vlinderverzamelaar. 
Malaise begon ook meteen vlinders te 
verzamelen, maar dat duurde niet lang. 
Hij koos voor bladwespen. ‘Waarschijnlijk 
omdat niemand er nog serieus onderzoek 
naar deed. In Zweden althans. Bovendien 
waren de bladwespen of Tenthredinidae, 
zoals de kenners zeggen, taxonomisch 
slecht in kaart gebracht en werden ze 
algemeen als lastig beschouwd. Lastig te 
definiëren beestjes, waarin een jonge-
man een vooraanstaand deskundige kan 
worden zonder al te tijdrovende studie 
op het veld en in saaie musea.’ Een voor-
aanstaand bladwespendeskundige is 
Malaise inderdaad geworden. Wat tijdro-
vende studie op het veld betreft liep het 
echter heel anders. Na enkele veldstudies 
in Lapland kwam Malaise met een mede-
stander op het idee om naar Kamtsjatka 
te gaan. Dank zij de fondsenwervingsta-
lenten van zijn reisgenoot Sten Bergman 
werd het plan werkelijkheid. Kamtsjatka 
was het begin van veel, vaak eenzame 
verblijven met veel ontberingen, die  
Malaise meestal goedgemutst onderging. 

Sjöberg is gefascineerd door Malaise. 
Hij verdiepte zich in zijn werk, sprak 
met mensen die Malaise hadden gekend 
maar ‘elke keer dat ik dacht dat ik hem 
begreep, ontglipte hij me en verdween hij 
in nieuwe gektes, en elke keer liet ik hem 
weer los’. In De vliegenval gaat het net zo. 
Malaise komt in een hoofdstuk te voor-
schijn en wordt dan weer losgelaten. Een 
paar hoofdstukken verder verschijnt hij 
weer en belicht Sjöberg weer andere  
facetten van de bladwespenman. Het 
gaat ook de lezer niet vervelen.

De eigenaardigheden van de verza-
melaar komen in het boek net zo vaak in 
verschillende toonaarden ter sprake als 
de verhalen over Malaise. Ook dat ver-
veelt niet, integendeel, het zijn amusante 
en leerzame overwegingen die aanzetten 
tot enige zelfspot. En wie kan dat niet af 
en toe gebruiken? De noodzaak om je te 
beperken tot je onderwerp en de neiging 
om je er helemaal in te storten, met alle 
voordelen van dien, wordt spottend  
behandeld in de beschrijving van de 
Knopologie-Archipel. Knopologie is een 
begrip dat is bedacht door de Zweedse 
auteur August Strindberg (1849-1912). 
Het gaat hem om mensen die iets gaan 
verzamelen en langzamerhand zo gepas-
sioneerd en eendimensionaal op hun 
bezigheid gericht zijn dat de rest van de 
wereld voor hen niet meer er toe doet. 
Strindberg op zijn beurt was niet af te 
brengen van het idee dat de Zweedse  
samenleving ten onder ging aan aan-
dacht en geld voor onderzoekers met 
exotische of obscure aandachtsvelden. 
Sjöberg stapt in dat hoofdstuk dan ook 
snel over op de ambachtelijke van zijn  
eigen verzamelwerk en schrijft ‘naar- 
mate mijn belangstelling voor zweef- 
vliegen zich verdiepte, ging ik steeds 
meer over op spelden uit Tsjechië. Die 
zijn goedkoper’. ‘Je steekt de speld dwars 
door het borststek van de vlieg. Dat is 
alles…. Over het algemeen zijn vliegen 
als verzamelobject heel inschikkelijk. 
Als je ze daarna maar in dichte dozen 
beschermt tegen spekkevers en andere 
ongelukken, blijven ze honderden jaren 
goed, en dat is voor entomologen een 
troostrijke gedachte.’ 

In het hoofdstuk Portret van een 
oude man komt een onverwacht aspect 
van René Malaise aan bod, dat van de 
kunstverzamelaar. Bij het verzamelen 
van kunst ging Malaise te werk zoals 
een entomoloog: de jacht in het veld, ‘de 
determinatie van de behaalde buit, thuis 
boven de microscoop, in de bibliotheek 
en door vergelijkende studies in musea 
en particuliere verzamelingen’. De ento- 
moloog krijgt voor zijn ontdekkingen 
steun en erkenning van vakgenoten. 
Kunstkenners doen dat anders, zeer te-

gen de zin van Malaise. De kunstkenners 
zullen niet snel verklaren dat een door 
een ander ontdekt werk echt is meent 
hij. Nu was dat in zijn geval ook niet zo 
vreemd, omdat Malaise zichzelf als een 
kenner zag, die vaak een kopie voor echt 
aanzag en als hij in een museum dan het 
origineel zag zich niet liet ontmoedigen 
en gewoon volhield dat het werk in zijn 
bezit het echte werk was. Een groot opti-
mist, maar wel een wereldvreemde.

Sjöberg maakt voor vakgenoten (voor 
zover nodig) en voor leken duidelijk dat 
het een voorrecht is om zweefvliegen te 
verzamelen. ‘Ik zou wel een aantal zeer 
goede en heel verstandige redenen kun-
nen noemen waarom je eigen ook vliegen 
móét verzamelen. Wetenschappelijke en 
natuurbeleidsmatige. En misschien doe 
ik dat later ook nog wel, maar het zou 
hypocriet zijn om ergens anders te be-
ginnen dan met het zuivere plezier.’ Zijn 
nieuwsgierigheid, zijn milde zelfspot en 
zijn onvermoeibare lichtheid maken dit 
boek tot een plezier om te lezen. Het is 
ook heel geschikt om aan leken duidelijk 
te maken wat je als verzamelaar/specia-
list bezielt. En het maakt je nieuwsgierig 
naar boeken, mensen en verschijnselen 
die Sjöberg de revue laat passeren, zo-
als naar de man die Linnaeus bijstond 
of naar de korte roman Utz van Bruce 
Chatwin (1989), waarin een lepe porselein- 
verzamelaar in Praag de revue passeert. 
Of naar de traagheid. Uitgever Ad Donker 
uit Rotterdam heeft met de uitgave uit-
stekend werk gedaan. Dat er op het stof-
omslag en in het boek geen zweefvliegen 
zijn afgebeeld maar wespvlinders lijkt 
dan geen onoverkomelijk bezwaar. 
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Bijna twintig jaren geleden publiceerde 
Louis Schoonhoven, hoogleraar ento- 
mologie in Wageningen, samen met  
Herman van Genderen en Adriaan Fuchs 
de Chemisch-ecologische flora van  
Nederland en België (Van Genderen 1996). 
Volgens het woord vooraf was dit boek 


