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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 
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‘als inleiding bestemd voor ecologisch 
geïnteresseerde biologen, chemici, farma- 
ceuten, landbouwkundigen, voedings-
deskundigen, studenten (...) en (...) na-
tuurliefhebbers’. Een sympathieke poging 
dus om de verkokering van disciplines te 
lijf te gaan door een brug te slaan tussen 
interessevelden. Dezelfde gedrevenheid 
is te bespeuren in Niet zonder elkaar.

Voor wie is dit nieuwe boek bestemd? 
De bioloog die op de hoogte wil blijven 
van de laatste ontwikkelingen in de 
bloembiologie, wordt op een genoeglijke 
manier bijgepraat. Maar ik hoop dat het 
boek vooral veel latente belangstelling 
tot leven wekt. Moet ik nu wensen dat het 
door een breed publiek gelezen wordt? 
Met die term ‘publiek’ zet je mensen 
juist op afstand. Ik wens de schrijvers tot 
dat hun boek uit het brede publiek veel 
mensen over de streep trekt naar actieve 
belangstelling. Ik hoop dat zij ontdekken 
dat planten en kleine dieren binnen hun 
eigen leefomgeving minstens zo boeiend 
zijn als heel grote dieren uit verre zeeën 
of verre verledens.

De stijl van het boek is wervend. Zo 
slonk tijdens het lezen mijn aversie tegen 
de verwaande ‘prins der botanici’ Lin-
naeus, die was gewekt door Bill Brysons 
meeslepende Een kleine geschiedenis 
van bijna alles (Bryson 2004).

Zoals het een goede recensent  
betaamt heb ik ook het een en ander  
aan te merken. Soms blijft het boek wel 
erg aan de oppervlakte. Zo werd ik niet  
gewaar hoe co-evolutie, toch een centraal 
thema van dit boek, nu eigenlijk werkt. 
Dominantie (p. 76) is iets anders dan 
diversiteit: de soortenarme groep der 

naaktzadigen domineert nog steeds de 
boreale zone van het noordelijk halfrond.

In een uitgave waarbij het Neder- 
landse centrum voor biodiversiteit  
betrokken is, mogen de puntjes ook in 
taxonomisch en morfologisch opzicht 
op de i worden gezet. Opossums (p. 73) 
zijn buideldieren, geen knaagdieren. De 
muurleeuwenbek (p. 78) behoort niet 
meer tot de helmkruidfamilie, die in-
middels een schoolvoorbeeld is van een 
plantengroep die door DNA-onderzoek is 
geëxplodeerd (al blijft het afwachten of 
de leeuwenbekken in de weegbreefamilie 
hun definitieve nieuwe thuis hebben  
gevonden). Een bloemhoofdje wordt aan- 
geduid als bloemdek (p. 32) of als bloem, 
die vervolgens uit 10 tot 15 bloempjes 
blijkt te bestaan (p. 112). Bij de ongebrui-
kelijke term wedeblauw (p. 101) denk ik 
aan indigo, niet aan de hemelsblauwe 
bloemkleur van bernagie.

Vooral de figuuronderschriften zit-
ten er nogal eens naast en de figuren 
zijn niet altijd adequaat gekozen. De aar 
van een orchidee wordt op p. 32 wel heel 
ongelukkig in beeld gebracht en de als 
onechte aar getypeerde grassenbloei-
wijze ernaast is een pluim. In een tabaks-
bloem zouden we vergroeide ‘stijlen en 
stampers’ (sic) moeten zien (p. 30). De 
‘zadenmengsels van wilde bloemen’ die 
de ‘oorspronkelijke, natuurlijke flora van 
een streek’ veranderen (!) worden geïl-
lustreerd met een massavegetatie van de 
nauwelijks inheemse gele kamille in een 
akkerrand (p. 137).

Het ligt voor de hand ‘Niet zonder 
elkaar’ te vergelijken met ‘Bijenplanten’ 
van Arjen Neve en Raymond van der Ham 
(2014), dat eerder dit jaar in Entomolo-
gische Berichten werd besproken (deel 
75-1, p. 33). Niet alleen zijn beide boeken 
kort na elkaar verschenen, de eerste au-
teurs zijn ook in hetzelfde jaar geboren 
(1931). Bij zo’n respectabele leeftijd mag 
je wel van een testament spreken; helaas 
heeft Arjen Neve de verschijning niet 
meer meegemaakt. Allereerst een zake-
lijke, om niet te zeggen typisch Hollandse 
vergelijking: de ‘bijenbijbel’ is een veel 
kloeker boekwerk dan Niet zonder elkaar, 
weegt driemaal zoveel en is desondanks 
voor een iets lagere prijs uitgebracht. 
Hiervoor verdienen EIS, Naturalis en  
KNNV afdeling Delfland een compliment. 
Dan het integratieniveau. Hoewel Bijen- 
planten een selectie van planten behan-
delt die ongetwijfeld de persoonlijke 
voorkeuren van Arjen Neve weerspiegelt, 
is het door de liefdevolle zorgen van  
Raymond van der Ham een compendium  
geworden dat de planten volgens een 
vast maar soepel stramien bespreekt.  
Een naslagwerk dus, ingeleid met een 
compacte samenvatting van de huidige 

stand van kennis over het bijenvoedsel: 
nectar en stuifmeel. Veeleer een tegen-
hanger van de Chemisch-ecologische 
flora dan van Niet zonder elkaar.

Door van het ene naar het andere 
onderwerp en voorbeeld te springen doet 
Niet zonder elkaar soms denken aan het 
populaire maar volstrekt onjuiste beeld 
van bijen die op goed geluk van de ene 
bloem naar de andere vliegen. (Hoe lang 
is het geleden dat een bij op een bloem  
in een reclamespot als zinnebeeld van 
promiscuïteit mocht dienen?) Al zit er 
wel een logische ordening in de presen- 
tatie van de informatie, de integratie  
laat soms te wensen over. Met dertien 
medeauteurs lijkt dat ook haast onver- 
mijdelijk. Maar het is vooral het voor- 
laatste, ‘typisch Wageningse’ hoofdstuk 
over bloembestuiving en landbouw dat 
op mij als een zwerfkei in het geheel 
voorkomt. Misschien wordt mijn blik  
verengd door het werken in de natuur- 
beheersector, maar ik mis in dit hoofd-
stuk een ecosysteemvisie.

Anderzijds is een incoherent beeld 
ook eigen aan de biologie. Als er al een 
onderzoeksveld is waarvoor een Theorie 
van alles zou kunnen gelden, dan stellig 
niet de studie der levende wezens. Per-
soonlijk vind ik dat het geheim achter de 
aantrekkingskracht van het vak. In het 
vertellen over de eindeloze veelvormig-
heid en de talloze manieren waarop in de 
natuur problemen worden opgelost, zijn 
Schoonhoven en zijn dertiental uitste-
kend geslaagd.
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In plaats van het anglicisme ‘forensisch’, 
werd in Nederland tot ongeveer 1999 de 
duidelijker term ‘gerechtelijk’ gebruikt. 
De media-aandacht voor dit vakgebied  
was op dat moment zeer beperkt. De  


