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Dit boek, met een slappe kaft, is met zorg 
uitgevoerd op fraai papier en bevat 176 
pagina’s met talloze mooie kleurenfoto’s 
van (voornamelijk) vlinders. De tekst is 
ingedeeld in twaalf hoofdstukken. Deze 
zijn genummerd in de inhoudsopgave 
(pagina 5). In ieder hoofdstuk zijn verwij-
zingen naar aantekeningen (‘noten’) te 
vinden, die zijn opgenomen in een aparte 
appendix, met het nummer van het 
hoofdstuk erbij. Helaas zijn de hoofd-
stukken in de doorlopende tekst niet ge-
nummerd. Ziet men daar een verwijzing 
naar een notitie, dan moet men eerst 
naar pagina 5 om het nummer van het 
hoofdstuk te vinden, waarna men onder 
dat nummer de notitie kan vinden in de 
appendix ‘Noten’: slordig.

De tekst op de achterkaft bevat on-
der meer als aanbeveling: ‘Het boek 
geeft tevens een helder overzicht van 
Europese vlinders, zodat ze gemakkelijk 
kunnen worden geïdentificeerd’. Dit is 
een verkooppraatje en volstrekte larie. 
Er worden, naast vele exotische vlinders, 
welgeteld 50 Europese soorten afgebeeld, 
dagvlinders en niet-dagvlinders. Alleen 
aan dagvlinders telt Europa al meer dan 
400 soorten. Bovendien zijn de vlinders, 
hoe mooi gefotografeerd ook, niet afge-
beeld met het oog op vergelijking van 
op elkaar lijkende soorten en in de tekst 
wordt daar ook niet over gerept.

De auteur is 33 jaar Professor of 
Biology geweest aan de University of 
Southampton. Daarna was hij vijf jaar 
directeur van Exosect LTD, een firma voor 
het bevorderen van milieuvriendelijk 
plaagbeheer (zoals ik kon vinden op het 
internet). Achtenswaardig en vertrouwen 
wekkend voor de inhoud. Er is een voor-
woord van Prof. Jeremy Thomas, voorzitter 
van de Royal Entomological Society, die 
het boek de hemel in prijst om de ma-
nier waarop de auteur zijn ideeën over 
de functie van kleur en tekening in het 
overleven van de vlinders en met name 
het ontwijken of afschrikken van vijan-
den naar voren weet te brengen. Ik vraag 
me af of Jeremy Thomas het boek heeft 
doorgenomen. Die ideeën gaan veel ver-
der dan gebruikelijke zaken als mimicry, 
‘industrial melanism’, oogvlekken als 
afschrikmiddel of om de aandacht van 
de kop af te leiden, enz. Howse stelt op 

pagina 11 dat ‘De conventionele verkla-
ring voor de kleurpatronen op de vlin-
dervleugels is dat een vlinder daardoor 
zijn soortgenoten kan herkennen en dat 
daardoor kruisingen met andere soorten 
worden voorkomen’. Het idee van mimi-
cry is al meer dan 150 jaar oud, dus waar 
haalt hij die conventie vandaan? Zijn 
toverwoord is overlevingsstrategie. Als je 
enige gereedschap een hamer is, zie je in 
elk probleem een spijker. Onherroepelijk 
leidt dit tot een antropomorfe benade-
ring, die af en toe hilarische vormen aan-
neemt. 

Zeven voorbeelden uit vele (vooraf-
gegaan met het paginanummer). 43 - Foto 
van een hageheld (Lasiocampa quercus), 
half verscholen onder een blad. Zo gefo-
tografeerd kan men er met enige fantasie 
de kop van een muis in zien. Omdat 
Howse dat er in ziet, is de overeenkomst 
een overlevingsstrategie. 52 - De tekening 
van de bonte bessenvlinder (Abraxas gros-
sulariata) weerspiegelt de tekening van 
de rups. ‘De rups wordt door de meeste 
vogels vermeden, dus dit is een geval van 
een volwassen vlinder die een schijn-
vorm is van hoe hij vroeger zelf was’. Wel, 
wel. Maar hij zit er helemaal naast als 
hij denkt dat Linnaeus (1758) de naam 
Abraxas bedacht, omdat dat een soort  
talisman was die bij de oude Grieken 
kwade geesten op een afstand hield. De 
naam is helemaal niet van Linnaeus, 
maar van Leach (1815). 58 - De gespikkelde 
wittige of crèmekleurige vleugelrand van 
de rouwmantel (Nymphalis antiopa), die 
over het hele Noordelijk Halfrond voor-
komt, wordt gekoppeld aan de rupsen  
van de zijdevlinder (Bombyx mori en  
mandarina), die beperkt is tot Oost-Azië. 
92 - Op de bovenzijde van de distel- 
vlinder (Vanessa cardui) vormen lijf en 

vleugeltekening tezamen het beeld van 
een spin, althans volgens Howse. Ik zie 
het niet en, naar ik vermoed, een honge-
rige vogel ook niet. En dan nog, spinnen 
zijn ook een lekker hapje. 112-113 - ‘Koren- 
bloem. De zwarte meeldraden tegen de 
blauwe bloemblaadjes worden misschien 
nagebootst door de vleugelkleuren van 
het tijmblauwtje’. Wat een flauwe kul, 
ze komen niet eens in dezelfde biotoop 
voor. 138 - De blauwe kleur van de Indi-
sche scharrelaar (Coracias benghalensis) 
(een vogel; Irak tot Indo-China) wordt 
gekoppeld aan die van Papilio ulysses, een 
vlinder die van de Molukken tot Australië 
en de Salomonseilanden voorkomt. Geen 
idee wat dit verklaart. 153 - De populie-
renpijlstaart (Laothoe populi), van boven 
en ondersteboven gezien, heeft het ge-
zichtsmasker van een wasbeer. Met enige 
fantasie kun je dat er wel in zien, maar 
het verklaart niets, de wasbeer is Noord-
Amerikaans en komt alleen als exoot in 
Noord-Europa voor, de populierenpijl-
staart is Europees en Aziatisch. 

Deze ‘verklaringen’ lijken sterk op de 
tot in de 19e eeuw gangbare signatuurleer 
bij geneeskrachtige kruiden. Longkruid 
(Pulmonaria officinalis), bijvoorbeeld, wordt 
zo genoemd, omdat de gevlekte bladeren 
doen denken aan een menselijke long en 
het kruid zou daarom geneeskrachtig zijn 
bij longaandoeningen. Pertinente non-
sens als ‘De nachtpauwoog, die een dag-
vlinder is, …’ (pagina 169) noem ik hier 
maar verder niet. Natuurlijk is niet alles 
in- en uitlegkunde. Er staan veel zaken in, 
die lezenswaard zijn. Het probleem is, dat 
voor de niet ingevoerde lezer het niet al-
tijd gemakkelijk is het kaf van het koren 
te scheiden. 

Deze uitgave is eigenlijk geen be-
werking, maar een pure vertaling. Een 
gemiste kans. Welke Nederlander is geïn-
teresseerd in uitgebreide informatie over 
de Royal Entomological Society? Geen 
woord over de NEV! Geen informatie over 
Nederlandse websites, bijvoorbeeld van 
De Vlinderstichting. Alleen enkele Engels-
talige boeken worden aanbevolen. Mo-
gelijk wist de vertaalster hier ook niets 
van. Een grote misser van de uitgeverij, 
Amsterdam University Press.

Voor een redelijk bedrag heb je een 
mooie serie foto’s, maar hecht niet teveel 
waarde aan de beweringen die worden 
gedaan. Wil je vlinders determineren, 
koop dan een boek dat daarvoor bedoeld 
is. De pretentieuze titel wordt nergens 
waar gemaakt.
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