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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editie, want dat zou ‘…annoyingly out of 
date…’ zijn.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 


