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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  
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radionieuwsdienst berichtte bij moord en 
doodslag standaard dat dr. Zeldenrust 
van het Laboratorium voor Gerechtelijke 
Pathologie te Rijswijk sectie had verricht. 
Misschien nog wat aandacht in de krant, 
maar dat was het dan ook. Inmiddels 
worden we overspoeld met politieseries 
die uitgebreid ingaan op het veilig stellen 
van sporen en zijn er zelfs televisie- 
zenders die alleen maar forensische  
programma’s uitzenden. Als gevolg van 
die voortdurende media-aandacht is het 
beroep forensisch onderzoeker kennelijk 
aantrekkelijk geworden. Ook in Neder-
land bieden universiteiten en hogescholen 
tegenwoordig een rijk assortiment foren-
sische beroepsopleidingen aan.

Voor al die opleidingen moet natuur-
lijk ook studiemateriaal beschikbaar zijn. 
Er zijn de laatste jaren dan ook nogal wat 
boeken over forensische entomologie 
verschenen. In de inleiding van het  
hier besproken boek staat dat het niet  

bedoeld is als een praktijkgids, maar 
meer gericht is op de onderliggende  
principes. De auteurs gaan daarin nogal 
ver. Case studies die het feitelijke werk 
van een forensisch entomoloog zouden 
kunnen verduidelijken ontbreken geheel. 

Globaal is de tsunami aan publicaties 
over forensische entomologie in twee 
groepen te verdelen. Eén deel is geschre-
ven door personen die forensische  
entomologie in de praktijk beoefenen  
en zich daarom meestal concentreren  
op die onderwerpen die in de praktijk 
van belang zijn. Daarnaast zijn er nogal 
wat wetenschappers die niet als foren-
sisch entomoloog werkzaam zijn, maar 
toch op een of andere manier denken 
te kunnen profiteren van de forensisch 
entomologische hype. Vaak gaat dat dan 
over zaken die of praktisch niet toepas-
baar of niet relevant zijn. Op grond van 
de inhoud zou ik het boek van Rivers en 
Dahlem tot de tweede categorie willen 
rekenen.

Het boek bestaat uit 18 hoofdstukken:  
1 Role of forensic science in criminal  
investigations, 2 History of forensic  
entomology, 3 Role of insects and other 
arthropods in urban and stored product 
entomology, 4 Introduction to entomo- 
logy, 5 Biology, taxonomy, and natural 
history of forensically important insects, 
6 Reproductive strategies of necro- 
phagous flies, 7 Chemical attraction and 
communication, 8 Biology of the maggot 
mass, 9 Temperature tolerances of necro-
phagous flies, 10 Postmortem decom- 
position of human remains and verte-
brate carrion, 11 Insect succession on 
carrion under natural and artificial con-
ditions, 12 Postmortem interval, 13 Insect 
alterations of bloodstain evidence, 14 
Necrophagous and parasitic flies as indi-
cators of neglect and abuse, 15 Appli- 
cation of molecular methods to forensic 

entomology, 16 Archaeoentomology: 
insects and archaeology, 17 Insects as 
weapons of war and threats to national 
security en 18 Deadly insects. De inlei-
dende hoofstukken 1 tot en met 5 zijn 
vooral of alleen interessant zijn voor de 
‘beginner’. Hoofdstukken 6 tot en met 11 
behandelen diepgaand enkele proces-
sen in de ontbinding van kadavers. Heel 
interessant, maar voor een forensisch 
entomoloog is vooral van belang in hoe-
verre deze processen van invloed zijn 
op het berekenen van het postmortaal 
interval, wat slechts in globale termen 
aan de orde komt. Het berekenen van 
het postmortaal interval is weggestopt in 
hoofdstuk 12, ruim over de helft van het 
boek en uit niets blijkt dat dit eigenlijk de 
essentie van forensische entomologie is. 
Tenslotte worden in de hoofdstukken 13 
tot en met 18 vooral veel onderwerpen 
die slechts zijdelings of helemaal niets 
met forensische entomologie te maken 
hebben behandeld. 

Als introductie van het vakgebied lijkt 
dit boek me ongeschikt, al was het maar 
vanwege het volledig ontbreken van 
praktijkvoorbeelden. Ook als het boek 
aandachtig wordt gelezen is het zeer 
denkbaar dat geen duidelijk beeld over 
het feitelijk werk van de forensisch ento-
moloog en het belang van de forensische 
entomologie ontstaat. Ik zou geïnteres- 
seerden dan ook willen aanraden een 
wat praktischer boek over dit onder-
werp te lezen en het boek van Rivers en 
Dahlem eventueel voor verdieping te 
gebruiken. Voor lezers die behoefte heb-
ben aan meer achtergrond op het gebied 
van kadavers en hun ontbinding kan ik 
hoofdstuk 6 - 11 zeker aanbevelen.
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