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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 
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soms naar extra literatuur gegrepen moet 
worden.

Voor de beginnende arachnoloog of 
de breed geïnteresseerde natuurwaar- 
nemer die ook wat van spinnen en hun 
vormenrijkdom wil weten is dit een  
prima én aanstekelijke uitgave. 
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‘The grasshoppers of Greece’ is een 
prachtig, overzichtelijk en volledig boek. 
Het behandelt alle 378 (bekende) verte-
genwoordigers van de orde Orthoptera 
van Griekenland: krekels, veenmollen en 
mierenkrekels, grottenkrekels, sabel-
sprinkhanen, veldsprinkhanen en doorn-
sprinkhanen. Laat je dus niet misleiden 
door de alliteratie in de titel, die sugge-
reert dat alleen sprinkhanen aan bod  
komen. In deze bespreking zal ik me ten 
dienste van de leesbaarheid ook beperken 
tot het gebruik van het woord ‘sprink- 
hanen’.

Het is een uitgebreide en lijvige 
‘veldgids+’, waarin aan veel is gedacht: 
lezenswaardige algemene hoofdstukken, 
een duidelijke determinatiesleutel tot op 
genus, een volledige beschrijving van alle 
genera met lijsten van alle daartoe beho-
rende soorten, oscillogrammen, en per 
soort een verspreidingskaart. Het boek 
ontleent zijn schoonheid aan het indruk-
wekkende aantal van 1247 hoogwaardige 
kleurenfoto’s, waarmee een uniek over-
zicht van de Griekse soortenrijkdom is 
gepresenteerd. Gedragen door de foto’s 
is de lay-out erg overzichtelijk en strak. 
Er is gekozen voor een rustig en leesbaar 
lettertype, waardoor de informatie mak-
kelijk toegankelijk is. De half-verstevigde 
kaft maakt dat deze flinke pil handzaam 
genoeg is om mee te nemen in het veld. 
Dat heb ik persoonlijk getest, maar helaas 
nog niet in Griekenland.

De kwaliteit van dit boek kan al 
worden afgelezen aan het auteurstrio. 
Ze vormen de top van de Nederlandse 
sprinkhanenkenners. Luc Willemse is 
afdelingshoofd entomologische collecties 
en curator van de sprinkhanen bij Na- 
turalis in Leiden. Roy Kleukers is direc-
teur van EIS Kenniscentrum Insecten dat 
huisvest in Naturalis. Hij was coördinator 
van de twee atlasprojecten van de Ne-

derlandse sprinkhanen in de perioden 
1990-1995 en 2006-2013, waarvan het 
eerste leidde tot de publicatie van deel 
1 van de Nederlandse Fauna (Kleukers 
et al. 1997). Tevens was hij auteur van de 
enige Nederlandse sprinkhanenveldgids. 
Baudewijn Odé is een van de weinige 
internationale autoriteiten op het gebied 
van sprinkhaangeluiden en coördinator 
van de rode lijst voor sprinkhanen van 
de IUCN. 

De naam Willemse is onlosmakelijk 
verbonden met de Griekse sprinkhanen. 
De liefde voor de diergroep is de eerste 
auteur met twee generaties paplepels 
ingegoten (Willemse & Willemse 2010). 
Luc is de zoon van Fer Willemse en klein-
zoon van Cees Willemse. Cornelius (Cees) 
Willemse (*Naarden 1888, †Eygelshoven 
1962) was de eerste huisarts van Kerk-
rade. In zijn vrije tijd was hij entomoloog 
en gespecialiseerd in de sprinkhanen van 
Zuidoost-Azië. Hij was medeoprichter 
en voorzitter van het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg. Met Orthoptera 
Neerlandica (Willemse 1917) presenteer-
de hij het eerste volledige overzicht van 
de Nederlandse sprinkhanen. Fer Wil-
lemse (*Eygelshoven 1927, †Eygelshoven 
2009) nam de praktijk over van zijn vader, 
zowel die van huisarts, als die van ento-
moloog. Fer was één van de belangrijkste 
Orthopterologen van zijn tijd en heeft 
78 wetenschappelijke publicaties op zijn 
naam staan, waarvan er 40 de Griekse 
sprinkhanenfauna behandelen. ‘The 
grasshoppers of Greece’ is een vervolg op 
Fer Willemse’s eerste overzichten van de 
Griekse sprinkhanenfauna uit 1984 en ’85 
(Willemse 1984, 1985a, 1985b), en een up-
date daarvan uit 2008 door vader en zoon 

samen (Willemse & Willemse 2008).
De onuitputtelijke kennis van de 

Willemse-familie over sprinkhanen en 
krekels van Griekenland is verzameld 
tijdens zo’n twintig zomervakanties in 
de periode 1960 tot 2004, die volledig 
in het teken stonden van sprinkhanen. 
Ondanks dat het familieaangelegen-
heden waren, zaten strandbezoek en 
cultuursnuiverij er niet in. Alle uithoeken 
van het land werden opgezocht met 
maar één doel: sprinkhanen vangen. Per 
vakantie zijn zo’n 3000 exemplaren ver-
zameld. De vakantie naar Kreta was met 
6000 specimens een record. De jaarlijkse 
buit diende bij thuiskomst geprepareerd 
te worden en voorzien van etiket met 
naam en vindplaatsgegevens. In de  
winter was het tijd om alles over te zetten 
in stuk voor stuk zelf van dennenhout 
getimmerde insectenlades. En dit waren 
activiteiten waaraan vaak het hele gezin 
deelnam.

De op bovenstaande wijze verkregen 
uitgebreide collectie is de belangrijkste 
bron van de meer dan 17.000 records, op 
basis waarvan de verspreidingskaartjes 
zijn samengesteld. Deze schat aan in-
formatie illustreert maar weer eens het 
belang van wetenschappelijke collecties. 
Na Fers overlijden is zijn meer dan 2000 
soorten tellende collectie, samen met die 
van zijn vader Cees overgebracht naar en 
samengevoegd met die van Naturalis. 

In een beknopte inleiding wordt de 
kennis over de Griekse Orthoptera in 
Europees perspectief gesteld. De Griekse 
sprinkhanenfauna is vrij grondig bestu-
deerd, maar nog niet uitputtend bekend. 
Zo zijn er de laatste tien jaar nog twintig 
nieuwe soorten voor de wetenschap 
beschreven! Met 139 soorten heeft bijna 
de helft een bedreigde status op de Rode 
Lijst van de IUCN. Ook het aantal ende-
mische soorten in Griekenland bedraagt 
139; waarschijnlijk deels toeval, maar 
veel endemen zijn beperkt tot geïso-
leerde bergtoppen of kleine eilanden, en 
daarmee meteen kwetsbaar voor bio-
toopvernietiging en klimaatverandering. 
Met een endemismepercentage van 37% 
mag Griekenland een hotspot voor bio- 
diversiteit genoemd worden.

In algemene hoofdstukken komen 
onderwerpen aan bod zoals morfologie, 
biologie, geluiden, verspreiding, leef- 
gebieden en sprinkhanenonderzoek.  
Belangrijke verschillen tussen nimfen  
en imago’s en mannetjes en vrouwtjes 
worden middels duidelijke foto’s weer-
gegeven, evenals belangrijke structuren 
voor soortdeterminatie, zoals de vorm 
van de legboor en de laatste segmenten 
van het achterlijf. Interessant is de uitleg 
over hoe sprinkhaangeluiden worden 
voortgebracht en over de onderdelen 


