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Dit boek is een opvolger van de eerste 
versie die in 2001 uit kwam (Stubbs & 
Drake 2001), wat toen een daverend suc-
ces was. Het boek was in minder dan tien 
jaar uitverkocht en zorgde voor een flinke 
toename aan populariteit van deze vlie-
gengroepen. Eindelijk waren er eenvoudige 
tabellen voor een hele batterij aan fami-
lies uit de ‘lagere’groepen van de Diptera-
suborde Brachycera. De sleutels bevatten 
eigenlijk alle families uit die hoek, behalve 
de dansvliegachtigen: spinvliegen (Acro-
ceridae), roofvliegen (Asilidae), water- 
dazen (Athericidae), wolzwevers (Bomby-
liidae), snipvliegen (Rhagionidae), ven-
stervliegen (Scenopinidae), wapenvliegen 
(Stratiomyidae), dazen (Tabanidae), vilt-
vliegen (Therevidae), bastvliegen (Xylo-
myidae) en houtvliegen (Xylophagidae). 

In het boek zijn niet alleen tabellen 
opgenomen voor de adulten, maar ook 
voor de larven en poppen. Iets waarover 
nog steeds maar relatief weinig bekend 
is en de publicatie dus een absolute 
meerwaarde geeft! Wat de tabellen sterk 
maakt, zijn de vele (soms zeer) schemati-
sche detailtekening in de kantlijn, direct 
naast de coupletten. Dit type geïllus-
treerde tabellen kennen we ook van de 
Engelse zweefvliegentabel (Stubbs & Falk 
2002). Het werkt eenvoudig en vlug,  
zonder dat de gebruiker de hele tijd heen  
en weer te hoeven bladeren tussen de  
figuren en de tekst. Achterin zijn wel  
platen opgenomen met genitaliën, leg- 
boren en achterlijfspatronen in zwart-
witillustraties, gevolgd door een aantal 
kleurenplaten met foto’s van geprepa-
reerde exemplaren van alle soorten. Voor 
de dazen zijn zelfs de verschillende oog-
patronen nog afgebeeld aan de hand van 
foto’s van levende dieren. Verder blinkt 
het boek uit in de uitgebreide soort- 
beschrijvingen met veel aandacht voor 
herkenning, verspreiding en biologie. 

Al met al is ‘British soldierflies and 
their allies’ een geweldige aanwinst voor 
de boekenkast. Maar eigenlijk golde dat 
net zo zeer voor de eerste editie. In deze 
tweede editie wordt gemeld dat dit niet 
een ongewijzigde herdruk is van de eerste 
editie, want dat zou ‘…annoyingly out of 
date…’ zijn. Dus er zijn wijzigingen door-
gevoerd, echter niet in de beschrijvingen 
van de verspreiding of vliegtijd, aan-
gezien er een voorlopige atlas in voorbe-
reiding is (aldus de auteurs in het voor-
woord). Er wordt een lijstje gegeven van 
de soorten waarbij de statusvoorkomen 

is aangepast of zelfs geheel herschreven 
naar aanleiding van recente inzichten 
of veranderingen. Bij de eerst genoemde 
soort, Machimus arthriticus, is het klaar-
blijkelijk niet helemaal doorgekomen, 
want de soorttekst is identiek aan die in 
de 2001-versie. Dat is jammer, want als 
deze soort daar net zo’n spectaculaire 
uitbreiding laat zien als in ons land, is 
dat zeker het vermelden waard. Bij de 
andere soorten die in het voorwoord ver-
meld worden, is wel een extra paragraaf 
opgenomen met de veranderingen ten 
opzichte van de eerste editie. 

Het is en blijft een mooi boek met 
zeer bruikbare tabellen, hoewel het wel 
een stuk soortenarmer is dan de Neder-
landse fauna. In Nederland loopt een  
atlasproject voor ‘leuke vliegen’ (zie: https:// 
waarneming.nl/vliegen_start.php) en vier 
van de vijf in dit project bestudeerde  
families (Asilidae, Bombyliidae, Stratio-
myidae & Tabanidae) staan ook in dit 
boek. ‘British soldierflies and their allies’ 
is dan ook een mooie aanvulling op de 
literatuur die voor dit project beschik-
baar is. Maar het is een gemis dat ze de 
uitgave niet volledig hebben herzien, en 
slechts sporadisch wat nieuwe informa-
tie hebben ingevoegd. Voor bezitters van 
de eerste editie is het dus niet nodig om 
ook deze nieuwe uitgave aan te schaffen.
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Dit handboek bevat bijdragen van 34 au-
teurs en behandelt de stand der kennis 
rond ‘repellents’, stoffen die een afsto-
tende werking hebben op insecten. De 
uitgave wordt aangekondigd als tweede 
editie van ‘Insects repellents: principles, 
methods and uses’, verschenen in 2007, 
maar heeft nu de titel ‘handboek’ meege-
kregen. De bijdragen worden in drie delen  
gepresenteerd: wetenschap, ontwikkeling 
en gebruik. Het wetenschappelijk deel 
(zeven hoofdstukken) behandelt recente 
inzichten in de werkingsmechanismen 
van repellents en moderne methoden om 
nieuwe werkzame stoffen te identificeren. 
De oorspronkelijke definitie van repellent 
luidt: ‘een chemische verbinding die ver-
oorzaakt dat insecten zich verwijderen 
van de bron die de verbinding produceert’. 
De definitie die in het boek wordt gebruikt 
is: ‘een product dat tot doel heeft de bijt-
frequentie van bloedzuigende insecten  
te verlagen’. Deze laatste definitie weer-
spiegelt de sterke nadruk in het boek  
op bloedzuigende insecten en andere  
geleedpotigen, zoals teken, die als vectoren 
van infectieziekten fungeren. Slechts in 
één hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan plantenetende insecten. 

Sinds de ontdekking van DEET (N,N-
diethyl-3-methylbenzamide) door de 
United States Department of Agriculture 
- Agricultural Research Service (USDA-
ARS) en toepassing in 1946 door het  
leger van de Verenigde Staten en markt-
introductie in 1956, is deze synthetische 
verbinding wereldwijd nog steeds de 
meest gebruikte repellent. Meer dan  
230 DEET-bevattende producten zijn op 
de markt voor toepassing op de huid of 
impregnatie in textiel. Het boek begint 
met een hoofdstuk over terminologie, 
dat is nuttig gezien de verwarring die er 
bestaat over het gebruik van termen als 
contact repellents, spatial repellents en 
excitorepellents. In de literatuur zijn veel 
samengestelde termen te vinden, waar-
mee gepoogd het (vermoede) mechanisme 
te duiden. Onderlinge afstemming tus-
sen de auteurs door de redacteuren had 
kunnen voorkomen dat terminologie ook 
in de inleiding van andere hoofdstuk-
ken besproken wordt. Recent ontdekte 
neuromoleculaire en neurofysiologische 
werkingsmechanismen worden in twee 
hoofdstukken besproken die vergezeld 
zijn van verhelderende kleurenschema’s. 
In 1999, na meer dan 45 jaar grootschalig 
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gebruik van DEET, kwam de volledige 
genomische sequentie van de Afrikaanse 
malariamug Anopheles gambiae beschik-
baar. Dit maakte het mogelijk om de 
moleculaire werkingsmechanismen van 
DEET en andere repellents te bestuderen. 
Sindsdien is er een levendige discussie 
op gang gekomen over de aard van de  
interactie van DEET met moleculaire 
geurreceptoren. Het pleit lijkt beslecht in 
het voordeel van een directe interactie 
met vertegenwoordigers van een van de 
twee families van moleculaire geurre-
ceptoren die tot nog toe in insecten zijn 
gevonden. Structuuractiviteitsrelaties 
die via verschillende typen algorithmen 
gemodelleerd kunnen worden zijn het 
thema van een apart hoofdstuk. Deze 
benadering heeft picaridin opgeleverd 
dat sinds 2001 als alternatief voor DEET 
op de markt is in vijftig landen. Validatie 
van de op basis van molecuulmodellen 
voorspelde activiteit berust op gestan-
daardiseerde gedragstoetsen die in vol-
gende hoofdstukken worden behandeld. 
In detail worden de voor- en nadelen 
van testmethoden in het laboratorium, 
buitenkooien of experimentele huizen 
behandeld. Ook hier is overlap tussen 
hoofdstukken te vinden en zijn exact  
dezelfde figuren van testopstellingen 
meerdere malen gereproduceerd. 

Het meest informatieve hoofdstuk in 
het wetenschappelijke deel is geschreven 
door Onyango en Moore. Het bespreekt 
de evaluatie van de effectiviteit van  
repellents in het terugbrengen van de door 
insecten overgedragen infectieziekten. 
De omvangrijke literatuur over dit onder-
werp wordt systematisch besproken en 
in overzichtelijke tabellen samengevat. 

De verschillen in gedrag en ecologie tus-
sen de vele tientallen soorten vectoren 
bepalen in belangrijke welke methoden 
van toepassing het meest effectief zijn  
in een bepaald geografisch gebied: een 
universele repellent is een illusie. 

Het onderscheid tussen de bijdragen 
in het deel wetenschap en het deel ont-
wikkeling (negen hoofdstukken) is gering 
en de lengte en diepgang van de hoofd-
stukken verschilt sterk. Het plantenrijk 
is een rijke bron van organische ver-
bindingen met een afstotende werking 
op insecten. Essentiële oliën en andere 
vluchtige stoffen gewonnen uit planten 
worden in drie hoofdstukken behandeld, 
waarvan een over Australische flora, dat 
een ethnobotanisch uitgangspunt han-
teert. Vergeleken met DEET als ‘gouden 
standaard’ bieden de onderzochte plan-
tenstoffen vooralsnog minder effectieve 
bescherming tegen muggenbeten, met 
als uitzondering para-menthane-3,8-diol 
(PMD) uit de Chinese plant Corymbia ci-
triodora. Een derde, kort hoofdstuk over 
repellents afkomstig van planten is gewijd 
aan pyrethrinen uit Chrysanthemum- 
soorten en de daarvan afgeleide synthe-
tische pyrethroïden. Deze laatste groep 
insecticiden wordt gebruikt in geïmpreg-
neerde muskietennetten. Deze netten 
zijn sinds 1988 op grote schaal door de 
WHO in de tropen van Afrika en Zuid-
oost-Azië onder de bevolking verspreid 
en deze interventie heeft in een aantal 
Afrikaanse landen tot het terugdringen 
van malaria geleid. Voor een aantal binaire 
mengsels van repellents en pyrethroïden 
is verhoogde activiteit aangetoond ver- 
geleken met de afstotende activiteit van 
de repellent alleen. 

Het derde deel over gebruik van repel-
lents bestaat uit vijf korte hoofdstukken 
over strategieën voor effectieve toepas-
sing van persoonlijke bescherming tegen 
insectenbeten en lijsten van commer-
cieel beschikbare producten. Ook wordt 
een hoofdstuk gewijd aan het intrigerende 
fenomeen dat infectie van de vector met 
een ziekteverwekkend microbe leidt tot 
gedragsmanipulatie die in een aantal 
gevallen tot gevolg heeft dat de effectiviteit 
van de repellent vermindert. Het laatste 
hoofdstuk bespreekt de toekomst van  
repellents. Naast DEET zijn er in de laatste 
twee decennia drie chemisch onverwante, 
veilige repellents ontdekt en tot producten 
ontwikkeld. De effectiviteit van deze  
alternatieven is vergelijkbaar met die van 
DEET. Het belang van formulering voor 
zowel effectiviteit als voor acceptatie 
door de consument wordt benadrukt; 
indien een allergische reactie op DEET 
optreedt, gerapporteerd bij frequente 
toepassing en/of in hoge concentraties, is 
een alternatief beschikbaar. Het gebruik 

van spatial repellents die niet op de huid 
(‘topisch’) hoeven te worden toegepast, 
wordt de laatste tien jaar onderzocht, 
maar dit heeft nog niet tot producten ge-
leid. Een belangrijke conclusie is dat voor 
spatial repellents die passief of actief 
aan de lucht afgegeven worden een sterk 
verhoogde werkzaamheid cruciaal is om 
grootschalig gebruik haalbaar te maken; 
een getal van 10.000 hogere effectiviteit 
dan DEET wordt genoemd. Fundamentele 
kennis van de moleculaire werkings-
mechanismen is pas in de laatste vijf 
jaar in een stroomversnelling gekomen. 
Daarop gebaseerde testmethoden die 
grote aantallen verbindingen in korte tijd 
kunnen evalueren zijn in ontwikkeling 
en behulpzaam, zo niet essentieel om 
repellents met sterk verhoogde effectiviteit 
te identificeren. Opvallend afwezig in het 
boek is de push-pull-strategie welke het 
gebruik van repellents en lokstoffen  
(‘attractants’) integreert. 

Deze uitgave is vooral nuttig door het 
samenbrengen van een grote hoeveel-
heid informatie uit de literatuur van de 
laatste circa tien jaar. De redactie laat 
jammer genoeg veel te wensen over, 
waardoor het leest als een compilatie van 
losse artikelen in plaats van een coherent 
handboek. 
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Het is al een tijdje geleden dat deze  
publicatie uitkwam, maar het thema-
nummer ‘Ongewervelden en natuurbe-
heer’ in het vaktijdschrift De Levende  
Natuur van september 2013 is zeker de 
moeite waard om hier nog besproken te 
worden. De veertien artikelen van deze 
uitgave geven een mooie inkijk in de 
complexe, vaak verborgen wereld van  
ongewervelden. Een wereld die nog niet 
zo lang aandacht krijgt in natuurbeheer, 
maar zeker meer aandacht verdient,  
zoals ook in het inleidende artikel valt te 
lezen. Extra leuk aan dit themanummer 
is dat er ruim aandacht wordt besteed 
aan relatief onbekende soortgroepen bin-
nen de ongewervelden. Wat dit nummer 
vooral duidelijk maakt, is dat we met  
elke vorm van beheer, ook al bestaat dat 
beheer uit niks doen, de omstandigheden 
in de natuur veranderen. Hierop zullen 


