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Sprinkhanen zijn populaire insecten. Dit 
wordt ook weerspiegeld in het aanbod 
aan sleutels en veldgidsen. Duitsland 
was trendsetter met de gids ‘Heusch- 
recken, beobachten und bestimmen’ van 
Heiko Bellmann, waarvan de eerste druk 
in 1985 verscheen (bij uitgever Neumann-
Neudamm), toen nog met een cassette-
bandje met de geluiden van de Duitse 
soorten. Die publicatie, met prachtige  
foto’s, heeft de sprinkhanenstudie in 
West-Europa enorm gestimuleerd, mede 
omdat vertalingen in het Engels en Frans 
verschenen. 

Nu is er een nieuwe veldgids ver-
schenen voor Duitsland en een stukje 
Oostenrijk. Grofweg is de opzet van 
deze gids hetzelfde als de veldgids van 
Bellmann, met enkele inleidende hoofd-
stukken, een sleutel, de soortbesprekingen 
en enkele bijlagen. Het foto-overzicht 
van nimfen van allerlei soorten is leuk, 
ook omdat je dit vrijwel nergens anders 
vindt. Vernieuwend is ook de wijze van 
presenteren van de foto’s bij de soort- 
besprekingen. In de meeste gidsen worden 
de foto’s vrij kaal gepresenteerd, hooguit 
met een enkel aanwijsstreepje. In deze 
gids staat niet het esthetische voorop, 
maar is alles gericht op het zo duidelijk 
mogelijk aangeven waar de determinatie-
kenmerken zich bevinden. De foto’s zijn 
dan ook voorzien van een grote hoeveel-
heid pijltjes, inzetten en teksten (zie 
voorbeeld van het gewoon spitskopje, 

Conocephalus dorsalis). De sleutel wordt 
niet geïllustreerd met de gebruikelijke 
lijntekeningen, maar met foto’s die vrij-
gemaakt zijn van de achtergrond. Dit is 
minder fraai, maar voldoet in de meeste 
gevallen prima om de kenmerken aan te 
duiden. 

Wat opvalt is dat er relatief weinig 
aandacht is voor de zang van sprink- 
hanen, terwijl dit een uiterst belangrijk 
determinatiekenmerk is. Alleen in de 
soortteksten staat per soort in woorden 
de zang beschreven, maar geluidsdia- 
grammen ontbreken, evenals een cd met 
de geluiden zelf. Wellicht was de over-
weging dat veel andere gidsen al een cd 
bevatten met de geluiden en dat ook de 
geluidsdiagrammen al op veel andere 
plekken gepubliceerd zijn. 

Al met al is dit een prima gids voor 
de Duitse sprinkhanen. De uitgave is ook 

helemaal up-to-date qua naamgeving 
en kennis. Zo worden hier voor het eerst 
recente veranderingen in de fauna op-
genomen, zoals de opmars van Ruspolia 
nitidula en Mecostethus parapleurus. Soorten 
waar we ook in Nederland alert op 
moeten zijn.
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De uitgave van het boek ‘De Nederlandse 
bijen’ (Peeters et al. 2012) in het Jaar van 
de Bij, viel samen met het begin van mijn 
serieuze studie van bijen. Ik was enigs-
zins teleurgesteld toen ik ontdekte dat 
met die publicatie slechts tot op genus 
gedetermineerd kon worden. Ik moest 
dus op zoek naar andere determinatie-
werken. Sommige tabellen waren op het 
internet te vinden (waaronder een aantal 
van de tabellen in het hier besproken 
boek), maar andere belangrijke tabellen 
niet en deze waren of erg duur of uitver-
kocht. Bovendien zijn veel tabellen niet 
in het Nederlands geschreven. Dit maakt 
het determineren er, afhankelijk van je 
talenkennis, vaak niet makkelijker op. 
Het is dan ook te verwachten dat deze 
Nederlandstalige determinatietabel in 
een leemte voorziet.

Met het eerste deel van ‘Nederlandse 
bijen op naam brengen’ kunnen 186 
van de 358 inheemse soorten op naam 
gebracht worden met behulp van een 
generatabel die alle Nederlandse genera 
omvat (dezelde als in Peeters et al. 2012) 
en soorttabellen voor de genera Anthi-
dium, Anthophora, Chelostoma, Coelioxys, 
Colletes, Dufourea, Epeolus, Eucera, Hylaeus, 
Macropis, Megachile, Melecta, Melitta, Nomada, 
Panurgus, Sphecodes en Stelis. De deter-
minatietabellen worden voorafgegaan 
door een inleiding met een historisch 
overzicht over Nederlandstalige determi-
natiewerken voor bijen en hoofdstukken 
over hoe je bijen van wespen onder-
scheidt, lichaamsbouw, biologie, hoe je 
bijen kunt onderzoeken en hoe je ze de-
termineert. Een aantal soorttabellen is al 
eerder gepubliceerd, onder andere in de 
nieuwsbrief van de sectie Hymenoptera 
van de NEV, maar deze zijn voor deze 
publicatie wel herzien. Enkele genusta-
bellen verschijnen hier voor het eerst. 
Het is te hopen dat deze tabel bijdraagt 
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aan meer onderzoek aan en kennis over 
de Nederlandse bijen. De taal is met deze 
Nederlandstalige uitgave al één horde 
minder. Worden andere obstakels bij het 
op naam brengen van bijen ook uit de 
weg geruimd?

In het omgaan met bijen hebben 
mensen verschillende grenzen. Er zijn 
mensen die alleen foto’s van bijen maken 
en ze niet met een net willen vangen. 
Er zijn er die wel willen vangen en han-
teren, maar niet willen doden en verza-
melen. En dan zijn er diegenen die wel 
bijen vangen en een collectie aanleggen. 
Eigenlijk was het tot nu toe zo dat het 
verzamelen onvermijdelijk was voor het 
determineren van de meeste bijen. De 
flaptekst belooft echter dat de door de 
Jeugdbondsuitgeverij uitgegeven deter-
minatietabellen zo zijn opgezet dat ze in 
het veld te gebruiken zijn. ‘Meer dan een 
10 x loep is meestal niet nodig’. Hebben 
we hier te maken met een revolutie op 
het gebied van bijendeterminatie?

Helaas, een velddeterminatie blijft in 
veel gevallen problematisch. De auteurs 
geven zelf in het hoofdstuk ‘Bijen deter-
mineren’ ook al aan dat het zonder ver-
zamelen vaak niet gaat. Bij subtiele,  
relatieve kenmerken zoals meer of minder 
dicht bestippeld heb je erg veel ervaring 
met collectiemateriaal nodig voor een 
velddeterminatie. Mannelijke genitaliën 
kun je alleen bekijken bij verzamelde 
exemplaren en voor veel kenmerken is 
zeker een vergroting van meer dan 10 x 
nodig. Ook heeft bij lastige kenmerken 
het rustig bekijken van een geprepareer-
de bij onder een binoculair een andere 
kwaliteit dan een levende bij tussen je 
vingers te bekijken met een loep. Temeer 
daar deze soms beschikt over een angel 

die door de huid kan. Kortom: Wie niet 
wil verzamelen zal met deze tabel vaak 
op problemen stuiten of gestoken wor-
den. Het verzamelen blijft dus één horde 
te veel voor velen die bijen graag op 
naam willen brengen. De flaptekst is in 
dit opzicht dus misleidend.

In tegenstelling tot de soorten zijn de 
verschillende bijengenera wél goed in het 
veld te herkennen. Het komt zelden voor 
dat iemand na enige ervaring met bijen 
determineren er nog een generatabel 
bij pakt. Het is daarom jammer dat de 
generatabel zo is opgezet dat het deter-
mineren tot op genus misschien al af-
schrikt. Een meer visuele benadering met 
habitustekeningen die helpen de genera 
in een oogopslag te herkennen, hadden 
de generatabel en daarmee het boek als 
geheel aantrekkelijker kunnen maken 
voor beginners.

Het hoofdstuk ‘Genera van bijen met 
één soort in Nederland’ maakt het deel 
met tabellen onoverzichtelijk en had wat 
mij betreft achterwege kunnen blijven 
door ‘tabellen’ voor genera met één soort 
gewoon tussen de andere genustabel-
len te plaatsten. Nu ontbreekt voor deze 
genera ook een sleutel voor het bepalen 
van de sekse. Als je de opzet van het boek 
niet kent en je komt in de generatabel 
uit op een genus met maar één soort in 
Nederland, is het niet duidelijk waar je 
heen moet voor meer informatie over de 
soort aangezien het hoofdstuk of pagina-
nummer niet worden genoemd.

De tabellen in dit boek zijn goed geïl-
lustreerd met duidelijke lijntekeningen. 
Het valt op dat in de tabellen weinig van 
foto’s gebruik is gemaakt. In dit digitale 
tijdperk is het gebruik van foto’s in deter- 
minatietabellen sterk toegenomen. Dat 
is niet altijd een verbetering: soms zijn 
tekeningen simpelweg superieur aan 
foto’s. Met een subtiel, relatief kenmerk 
zoals bestippeling is echter het omge-
keerde het geval. Hier zijn foto’s zoals in de 
Colletes-tabel een belangrijk hulpmiddel. 
De tabellen voor andere genera zoals 
Megachile en Sphecodes hadden hier ook 
baat bij kunnen hebben. Het is prettig 
dat de illustraties bij de tabellen in de 
kantlijn naast de coupletten staan wat 
heen en weer bladeren tussen tekst en 
figuren voorkomt. Helaas zijn sommige 
anatomische termen in de genustabellen, 
zoals pygidium of heupring, niet terug 
te vinden in de anatomische overzichts-
tekening in de inleiding.

Een voordeel van deze Nederlandse 
determinatietabel is dat je niet door stuk-
ken tabel met soorten die hier niet voor-
komen heen hoeft te werken, zodat je 
sneller bij de betreffende soort uitkomt. 
Een nadeel is dat het in deze tabel strikt 
om soorten gaat die ooit in Nederland 

zijn aangetroffen. Gezien de opwarming 
van het klimaat zal een aantal soorten uit 
aangrenzende landen binnen afzienbare 
tijd in Nederland opduiken. Het is daarom 
jammer dat de tabel niet ook de bijen-
fauna van België en de aan Nederland 
grenzende Duitse deelstaten beslaat.

In de tabel met buitenlandse litera-
tuur in hoofdstuk 6 ‘Bijen determineren’ 
mis ik een paar recente publicaties die 
hier naar mijn mening niet hadden mogen 
ontbreken zoals de Sphecodes-tabel van 
Bogusch & Straka (2012), de ‘Field guide 
to the bees of Great Britain and Ireland’ 
van Falk & Lewington (2015) en de online 
beschikbare maar niet officieel uitge 
geven Belgische tabellen voor Andrena 
(Patiny & Terzo 2010), Halictidae (Pauly 
2015) en Megachilidae (Pauly 2015) die 
allemaal te vinden zijn op dezelfde site 
als de wel genoemde Bombus-tabel. In het 
overzicht van internetbronnen ontbreken 
de flickr-pagina’s van Steven Falk (Falk 
2016). Wat deze bijzonder maakt is dat 
er naast uitstekende foto’s van levende 
bijen en collectiemateriaal ook micro-
scopische foto’s van determinatieken-
merken van vrijwel alle Britse soorten 
worden gegeven. Het is de enige website 
die ik ken met bruikbare foto’s van deter- 
minatiekenmerken van Europese bijen. 
Hoewel veel Nederlandse soorten na-
tuurlijk ontbreken, gebruik ik de foto’s 
zelf graag als aanvullende hulp bij het 
determineren.

Verwacht met ‘Nederlandse bijen op 
naam bengen’ geen echte veldtabel, maar 
dit geldt in feite voor alle bijentabellen. 
Wie serieus bijen wil bestuderen zal toch 
ook moeten verzamelen. Voor diegenen 
die willen weten wat er in hun bijenhotel 
zit en niet verder wensen te gaan dan 
het nemen van foto’s is dit boek niet aan 
te raden. Wie serieus met bijen aan de 
slag wil, doet er echter goed aan deze 
tabel aan te schaffen. Voor de prijs hoef 
je het niet te laten. Het blijft dus waar-
schijnlijk een kleine groep die met deze 
Nederlandstalige tabel voor het serieuze 
determinatiewerk te winnen zijn. Maar 
wel een uiterst belangrijke groep, want 
daar moeten we het in de toekomst van 
hebben voor gegevens over de versprei-
ding en status van de Nederlandse bijen. 
Hopelijk laat deel twee van ‘Nederlandse 
bijen op naam brengen’ dan ook niet lang 
op zich wachten!
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Onlangs verschenen in de boekenserie 
The insects of Japan twee nieuwe delen 
over de Japanse snuitkevers: deel 4 bevat 
de tweede helft van de bewerking van de 
subfamilie Entiminae, en deel 6 de sub- 
familie Baridinae. 

Deel 4 vormt het vervolg op een eer-
der boek over de Entiminae, dat alweer 
een aantal jaren terug (2006) als deel 3 in 
dezelfde reeks verscheen. In dit vervolg 
worden 232 soorten in 32 genera behan-
deld. De auteurs verontschuldigen zich 
in de inleiding voor de vertraging die ze 
opliepen door het aanhoudend en on-
verwacht opduiken van onbeschreven 

soorten in deze groep van vleugelloze 
bodembewonende kevers. Bovendien 
bleek het een hele klus om de doorgaans 
met aardkorsten bedekte exemplaren 
afdoende te reinigen. De 167 soorten die 
ze in dit deel nieuw voor de wetenschap 
beschrijven vormen meer dan 70% van 
het totaal!

Het boek kent de voor een dergelijk 
taxonomisch standaardwerk gebrui-
kelijke opzet met sleutels tot de tribus, 
subtribus, genera, soorten en eventuele 
ondersoorten en uitgebreide soortbe-
sprekingen. Deze laatste bestaan vooral 
uit literatuurverwijzingen, een gedetail-
leerde beschrijving van de morfologie 
van de adulte kevers en een opsomming 
van het bestudeerde materiaal. De ge-
presenteerde informatie over biologie en 
ecologie is, begrijpelijkerwijs, beperkt. Op 
31 platen zijn 373 habitusfoto’s in kleur 
afgedrukt. Daarnaast zijn er 120 platen 
met gedetailleerde lijntekeningen van 
belangrijke determinatiekenmerken, 
voornamelijk aedeagi en spermathecae. 
Afgesloten wordt met een zeer omvang-
rijke, meer dan 100 pagina’s omvattende, 
samenvatting van het gebodene in het 
Japans.

Het deel over de Baridinae heeft een 
vergelijkbare opzet en behandelt 53 soor-
ten, waarvan er 16 (30%) hier als nieuw 
beschreven worden. 

De delen zijn natuurlijk onmisbaar 
voor ieder met enige interesse in de 
Japanse snuitkeverfauna. Overigens 
blijken enkele van de behandelde soorten 
ook in ons, aan het andere uiteinde van 
het Palaearctische gebied gelegen, land 
voor te komen: in deel 4 Otiorhynchus sul-
catus (Fabricius), Sitona suturalis Stephens,  

S. flavescens (Marsham), S. lineellus  
(Bonsdorff), S. hispidulus (Fabricius) en  
S. cylindricollis (Fåhraeus); in deel 6 Baris 
scolopacea Germar (ook wel in het ge-
nus Cosmobaris geplaatst). Otiorhynchus 
sulcatus is door menselijk toedoen in 
Japan terecht gekomen, waar ze sinds 
1980 bekend is. Ook het voorkomen van 
tenminste een aantal van de genoemde 
Sitona-soorten is het gevolg van intro- 
ductie. Of de Japanse Baris scolopacea, 
die tot voor kort onder de naam Baris 
orientalis Roelofs door het leven ging, 
werkelijk dezelfde is als de soort die in 
Nederland op kwelders leeft is, lijkt me 
afgaand op de habitusfoto’s niet geheel 
zeker.

Beide boeken zijn, zeker voor Japanse 
begrippen, vrij sober uitgevoerd: gelijmd, 
niet gebonden en voorzien van slappe 
kaft. Wel zitten ze in een eenvoudige 
schuifdoos, zodat ze in ieder geval niet 
onbedoeld van de boekenplank kunnen 
schuiven. Gelet op de uitvoering is de 
prijs aan de hoge kant.
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Een lexicon is volgens Van Dale een  
‘alfabetisch overzicht van termen in een 
vakgebied’ en dat is precies wat het nieuwe 
bijenboek van Erwin Scheuchl is, met 


