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als simpele krantenlezer of journaalkijker 
begrijp je tegenwoordig niets meer van 
de wereld en de toekomst van leven en 
natuur als je geen gedegen kennis over 
DNA hebt.

Die kloof probeert NEV-lid Ken Kraaije- 
veld in zijn boek te dichten. Dat is hem 
gelukt! In heel begrijpelijke bewoordingen  
en annekdotes legt hij alle ins en outs 
over DNA uit. Heel leerzaam en instructief  
voor de DNA-leek en een goede geheugen- 
opfrisser voor de wetenschapper. Zelfs 
voor de doorgewinterde DNA-specialist 
een inspirerende bron om alle geheimen 
van zijn mysterieuze DNA-vak aan an- 
deren uit te leggen. De titel van het boek 
is nogal cryptisch (hetgeen de verkoop- 
cijfers misschien geen goed zal doen). 
Ook de hoofdstukkopjes zijn vaak ge-
heimzinnig, maar als je alles eenmaal 
hebt gelezen, begrijp je alle DNA-raadselen 
mede daardoor des te beter. 

Ken Kraaijeveld (1972) mag dan wel 
een DNA-deskundige zijn die meestal in 
het laboratorium te vinden is, toch is hij 
tevens een bevlogen veldbioloog, voge-
laar, insectenkenner en tuinliefhebber. 
Juist die combinatie van kennis, ervaring 
en hobby maakt Waarom je hond geen fruit 
hoeft te eten zo leuk en leesbaar. De vele 
getekende illustraties van de hand van 
Janine Mariën geven dit boek extra kracht 
en cachet.
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Ik herinner me dat op de zomerverga- 
dering van de NEV in Zeeland in 1989  
Rinus Sommeijer de deelnemers, in het 
bijzonder de bijenliefhebbers, een schit-
terend boek over bijen liet zien: het 
tweedelige ‘Die Wildbienen Baden- 
Württembergs’ van Paul Westrich (1989). 
Zo’n schat aan gegevens bij elkaar, gelar-
deerd met schitterende foto’s, had ik nog 
niet gezien. En het kostte bijna niets,  
50 gulden of zoiets. Tot op de dag van 
vandaag is er vraag naar dit allang uitver-
kochte boek en je moet er zo’n 600 euro 
(!) voor over hebben om het te pakken te 
krijgen.

Gelukkig is nu ‘Die Wildbienen  
Deutschlands’ verschenen. Paul Westrich 
bewerkte zijn oude boeken, voegde een 
aantal soorten toe en Ulmer, zijn oude 
uitgever, bracht het geheel uit in één 
band. Het boek telt 822 pagina’s, bevat 
1700 foto’s (de meeste van Westrich zelf), 

beschrijft 565 soorten bijen en weegt drie 
kilo.

De auteur benadert de bijen vanuit 
een ecologische invalshoek. Het doel 
hiervan is om duidelijk te maken welke 
eisen bijen in het algemeen en soorten in 
het bijzonder aan hun omgeving stellen. 
Determinatietabellen ontbreken, want 
bijen op naam brengen valt buiten het 
bestek van dit boek. Het eerste deel van 
dit boek, dat volledig overeenkomt met 
het ‘Allgemeiner Teil’ van de Württem-
bergse bijen, is synecologisch van aard. 
Het tweede deel, ‘Die Gattungen und 
Arten’, is autecologisch: per bijensoort 
is een aantal ecologische aspecten zoals 
vliegtijd, habitat, bloembezoek bijeen-
gebracht. Het is een uitbreiding van het 
‘Spezieller Teil’ van het oorspronkelijke 
tweedelige werk.

Ik zal eerst de inhoud van het syn- 
ecologische deel de revue laten passeren.  
In zijn ‘Die Lebensräume der Wildbienen’ 
onderscheidt Westrich maar liefst 25  
‘biotopen’, van landschapsschaal (bossen, 
kustduinen, e.d.) tot microhabitats zoals 
muren en andere ‘Kleinstrukturen’. In 
zijn Inleiding heeft de auteur al vast- 
gesteld dat het leggen van een relatie 
tussen plantengemeenschappen en  
bijengezelschappen niet mogelijk is  
omdat bijen van verschillende land-
schapselementen gebruikmaken. Per 
‘Lebensraum’, dat hij soms nog onder- 
verdeelt in kleinere eenheden, noemt hij 
de karakteristieke plantensoorten, die  
als nectar- en pollenbron dienen en de 
bijensoorten, die van die planten afhan-
kelijk zijn.

Het volgende hoofdstuk omvat de 
verschillende levenswijzen. In een al- 
gemene beschouwing komen diverse  

onderwerpen als paringsgedrag, sociaal  
gedrag, levenscyclus, levensduur, nest-
bouw en de invloed van macro- en 
microklimaat aan de orde. Vervolgens 
worden alle Midden-Europese bijen- 
genera behandeld en krijgen één tot vier 
soorten per genus extra aandacht. Bij dit 
hoofdstuk wil ik een paar kritische op-
merkingen plaatsen, die niet alleen voor 
dit hoofdstuk gelden maar ook opgaan 
voor andere hoofdstukken.

Wat mij opvalt aan het algemene 
deel, en dat is exemplarisch voor het 
encyclopedische karakter van dit boek, 
is het ontbreken van een ordenend prin-
cipe, een rode draad, zoals bijvoorbeeld 
het begrip levenscyclus dat kan zijn. Het 
kan dienen om verschillende zaken zoals 
levensduur, ontwikkeling, nestbouw en 
dergelijke met elkaar te verbinden. Nu is 
het een vrij willekeurige opsomming van 
een aantal aspecten van het bijenleven. 
Een andere opmerking betreft de volgorde 
van de genera in dit hoofdstuk. Je zou 
zeggen dat een alfabetische volgorde het  
beste past bij het encyclopedisch karakter.  
Maar Westrich kiest voor een fyloge- 
netische rangschikking van de genera 
volgens Michener (2007). Hier wringt dat 
hij met zijn boek zowel wetenschappers 
als leken wil bereiken en in dit geval 
voor de eersten kiest ten koste van de 
laatsten. Het maakt het zoeken naar een 
genus onnodig moeilijk. Bovendien ver-
anderen de inzichten in de fylogenie van 
bijen regelmatig. Else & Edwards ( 2018) 
volgen bijvoorbeeld de recente fylogenie 
van Danforth et al. (2013), die de stam-
boom van Michener zo’n beetje op zijn 
kop zet! Een alfabetische behandeling 
van de genera is én toegankelijk én on- 
afhankelijk van veranderende inzichten.

In de paragraaf ‘Socialverhalten’ vang 
ik een glimp op van de soms eigenzinnige 
houding van Westrich. Het Angelsaksische 
begrip ‘colony’ voor een bijenvolk heeft in 
het Duits, volgens de auteur, een andere 
betekenis namelijk een groep bij elkaar 
‘broedende’ vrouwtjes. Dus wat de An- 
gelen en Saksen een ‘aggregatie’ noemen, 
noemt hij een kolonie. Blijft de vraag hoe 
hij dan een bijenvolk noemt.

Op de levenswijzen volgt het hoofd-
stuk ‘Nutzniesser und Gegenspieler der 
Bienen’. Bij het begrip broedparasitisme 
heeft Westrich voor mij een punt: het  
angelsaksische begrip clepto- of klepto- 
parasiet is verwarrend, niet alleen van-
wege de spelling, maar ook vanwege de 
betekenis. Gebruik gewoon het woord 
broedparasiet, zegt hij. Vervolgens pas-
seren schimmels, nematoden, mijten, 
spinnen, sluipwespen, vogels en meer 
organismen de revue, met als klap op de 
vuurpijl de mens. Een aardige notie is dat 
symbiotische organismen vanwege hun 
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relaties met de bijen meeliften met de 
bijenbescherming.

Naast vijanden hebben de bijen ook 
‘vrienden’, de bloemplanten. Aan die  
relatie is een uitgebreid hoofdstuk gewijd.  
Van bloembouw tot bloemenolie, van 
nectar tot tonglengten van bijen, van de 
betekenis van pollen voor de bij tot het 
opnemen en vervoeren van pollen: alle 
aspecten van de plant-bij relatie komen 
ter sprake. De plantenfamilies, die van 
betekenis zijn als voedselplanten voor de 
wilde bijen, komen – gelukkig alfabetisch 
– langs, samen met hun bijenbezoekers. 
Het hoofdstuk sluit af met een lijst van 
511 plantensoorten, die bekend zijn als 
pollenbron. Onder elke soort een lijstje 
van bijensoorten, die er stuifmeel ver- 
zamelen.

In zijn oorspronkelijke deel 1 van de 
Württembergse bijen volgen nu twee 
hoofdstukken: Achteruitgang en bedrei-
gingen van wilde bijen en Wilde bijen en 
beschermingsmaatregelen. Die ontbreken 
in dit boek. In zijn ‘Einleitung und Dank’ 
merkt hij op dat er sinds 1989 niet veel 
gebeurd is, met name in de landbouw, 
om de achteruitgang van bijen een halt  
toe te roepen. Eén van de doelstellingen 
van dit boek is dan ook nogmaals dui- 
delijk te maken welke eisen bijen aan 
hun omgeving stellen. Alleen als met 
die eisen rekening wordt gehouden is er 
hoop op het herstel van de populaties 
van de wilde bijen. 

Het tweede, autecologische, deel 
van de Duitse bijen ‘Die Gattungen und 
Arten’ omvat de beschrijving van 565 
bijensoorten. In de inleiding komen de 
bouw, systematiek, naamgeving en on-
derzoekmethoden aan de orde. Zoals ik al 
opmerkte volgt Westrich het systeem van 
Michener, die binnen de Anthophila zes 
bijenfamilies onderscheidt. Voorzichtig, 
als Westrich is, zet hij achter de familie-
naam tussen haken de subfamilienaam. 
Zijn inziens is het probleem of we bij 
bijen van families of subfamilies moeten 
spreken nog niet opgelost.

Dan volgen de 565 ‘Steckbriefe’, zeg 
maar profielen. Het stramien van een 
soort is als volgt: soortnaam, taxonomie, 
kenmerken, verbreiding, biotoop, nest, 
bloembezoek, koekoeken, fenologie en, 
alleen bij koekoeksbijen, gastheer. 

In zijn oorspronkelijke deel 2 rang-
schikt hij de geslachten, en binnen de 
geslachten, de soorten alfabetisch. Dit 
maakte het zoekwerk naar een soort 
uiterst simpel. Blijkbaar te simpel, want 
in dit boek staan de families en binnen 
de familie de genera fylogenetisch ge-
rangschikt, pas binnen een genus zijn 
de soorten alfabetisch behandeld. Dus 
als je op zoek bent naar een soort, dan 
kan je of bladzijde 405 opslaan, waar 

een overzicht van het systeem van bijen 
staat, of je probeert het via het register.  
Omslachtig. Een ander merkwaardig punt 
is dat Westrich hier, in tegenstelling tot  
het oorspronkelijke boek, bij de soort-
naam geen synoniemen noemt. Wil je 
die weten dan moet je naar bladzijde 
743 om de ‘Synonyme’ te raadplegen. 
Wederom omslachtig. Ook heeft Westrich 
het niet zo op Duitse namen, soms ver-
meldt hij ze, soms niet. Weer dat eigen- 
zinnige. Waarom neemt hij ze niet over 
uit Scheuchl & Willmer (2016)? Het zijn 
een paar kritische kanttekeningen maar 
die vallen in het niet vergeleken met 
de grote hoeveelheid informatie die 
Westrich per soort bijeengebracht heeft 
en bij bijna elke soort een foto afgedrukt.

Een naamlijst van de Duitse soorten, 
een zeer uitgebreide literatuurlijst en een 
register besluiten dit boek.

Tot slot twee opmerkingen. Allereerst 
betuig ik mijn diepe respect voor Paul 
Westrich die zo veel informatie over de 
Duitse bijen in dit schitterende boek  
bijeen heeft gebracht. De tweede opmer-
king betreft ‘De Nederlandse Bijen’  
(Peeters et al. 2012); een boek dat veel 
informatie ontleende aan de Württem-
bergse boeken. Voor mij doorstaat ‘ons’ 
boek glansrijk de vergelijking met zijn 
grote Duitse broer.
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Caroline Elfferich schreef eerder voor het 
KNNV-ledentijdschrift Natura al artikelen 
over spinnen in haar eigen tuin en huis. 
Nu heeft ze een aantrekkelijke gids ge-
maakt waarin wordt ingegaan op soorten 

die in het stedelijke gebied vaak gezien 
worden, aangevuld met andere algemene 
soorten en spinnen met een opvallend 
uiterlijk. Determinatie moet voortkomen 
uit vergelijkingen met de vele foto’s die 
het boek rijk. Deze afbeeldingen zijn voor 
een groot deel gemaakt door onze NEV-
voorzitter Peter Koomen, aangevuld door 
vijf andere fotografen. 

In de inleiding staat informatie over 
de verschillende spinnenfamilies en  
andere spinachtigen. Het gaat verder met 
uitleg over de lichaamsbouw, de leefwijze 
en op welke wijze deze achtpotigen  
bestudeerd kunnen worden. Dan volgen 
zeventig soortbeschrijvingen; de keuze 
is logisch en voor de hand liggende maar 
ontbrekende spinnen zijn er mijns inziens 
niet. Elk taxon krijgt een pagina toebe-
deeld die goeddeels gevuld is met mooie 
en duidelijke foto’s, meestal van de ge-
hele spin, maar heel soms van een detail 
(spintepel, cheliceren, sternum), cocon, 
retraite, web, of een gedraging (paring, 
prooivangst, broedzorg). De begeleidende 
tekst behandelt de periode wanneer  
volwassen spinnen aanwezig zijn, de 
biotopen, afmetingen van de adulten, 
uiterlijk van het web en de eicocon en 
kenmerken om tot een soortdeterminatie 
te komen. Er zijn in Nederland ruim 670 
spinnensoorten waargenomen; deter- 
minatie is vaak lastig en niet zelden is 
meer nodig dan een vergelijking met 
foto’s. Gelukkig wordt dit ook duidelijk 
gemaakt in het hier besproken boek en 
vaak wordt bij een soorttekst genoemd 
welke andere soorten veel lijken op de 
besprokene. Hierdoor is telkens duidelijk 
dat voor een betrouwbare determinatie 


