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aan delta’s onttrokken zodanig dat  
steden verzakken, honderden meters 
diepe mijnen worden gegraven, tot waar 
je ook kijkt, om zeldzame metalen te  
delven, voor onze mobieltjes. Overal,  
bovendien, zie je dezelfde exoten, waar  
je ook komt.

En nu moeten we ons tevreden stellen,  
enthousiast betonen, over de laatste 
restanten, exoten in steden. Vanwege 
hun evolutionaire ‘kracht’. Hoe kan ik die 
kracht zien, hoe kan ik hem meten, hoe 
kan ik hem begrijpen vanuit moleculaire 
processen? Vanuit het geologisch verle-
den? Wat kan ik nog voor vergelijkingen 
maken tussen de weinige overgebleven 
soorten, overeenkomsten zien? Waar 
moeten de buren nog heen om van dit 
handvol van soorten te kunnen genieten? 
Genieten, hier en daar op een daktuin? 
Waar is dan het gezoem van insecten 
te horen? Waar kun je dan nog kudden 
grote hoefdieren zien? Moeten we de  
restanten toch dan maar niet beschermen?  
Evolutie in de stad, ja, maar de basis 
zonder die resten natuur wordt wel erg 
smal en ondiep. Schilthuizen vindt dat  
de stad, als een mierennest, toch ook  
natuur is, en de mens, net als de mieren, 
een ecosysteem-ingenieur. Of zijn er toch 
nog verschillen te vinden, de wereldwijde 
erosie, bijvoorbeeld, de chemische water-  
en bodemvervuiling, verwoestijning, 
bodemuitputting, het uitsterven van 
duizenden soorten per jaar, ook door ons 
toedoen, ga zo maar door, en nu zelfs de 
verwarming van het mondiale klimaat 
met alle gevolgen van dien? Doen mieren 
dat ook? Op welke manier hoort de stad, 
de mens nog bij de natuur? Alleen van-
wege zijn eten waarvoor hij hele land-
schappen industrialiseert?

Dezelfde versmalling geldt al niet 
minder voor de wetenschappelijke in-
teresse die het boek hier beschrijft. De 
evolutionaire kracht, wat dat ook is, 
zou, in tegenstelling tot in de stad, in de 
natuur afnemen. Is dat niet een door-
geslagen consequentie van het begrip 
ecosysteem? Is alles wel zo discreet en 
zo statisch? Is, in plaats daarvan, evolutie 
niet een niet-noodzakelijk gevolg van  
ongerichte toevalsprocessen? Bij 1000 
Britten zijn vorig jaar 33 miljoen gene-
tische varianten gevonden waarvan 10 
miljoen onbekend; naarmate er toevallige  
en vaak tijdelijke kwantitatieve samen-
stellingen van milieufactoren en -pro-
cessen voorkomen, kan er altijd wel, bij 
toeval, één passen van al die sequenties. 
Pre-adaptatie aan stedelijke omgevingen, 
en dit geldt trouwens ook adaptatie in 
het algemeen, gaat uit van discrete, sta-
tische opdelingen van het milieu waar 
een soort zich zou moeten inpassen, een 
niche. Het milieu bestaat echter uit een 

verzameling van uitermate dynamische 
en vloeiende factoren en processen die 
maken dat soorten onafhankelijk van 
elkaar over de geografische ruimte be- 
wegen, telkens met andere soorten andere  
samenstellingen vormend. Bovendien 
komen er soorten bij, gaan er andere 
soorten weer af. Onze ecosystemen ver-
vagen wat samenstelling betreft in zowel 
ruimte als tijd; zo’n 5-7000 jaar geleden 
bestond er nergens op aarde een van de 
huidige ecosystemen. Quartair ecologen 
weten er alles van. Ecosysteem is een 
synthetisch, geen analytisch, verklarend 
begrip.

Wat er in feite gebeurt, is dat er met 
een verhoudingsgewijs gering aantal  
eigenschappen een oneindig aantal  
variaties kan worden gevormd door de 
onderlinge verhoudingen ervan te vari-
eren. Kwalitatief blijven de samenstel-
lingen hetzelfde, maar de verhoudingen 
wisselen over de tijd of de ruimte, je 
krijgt dan een ander patroon, als bij een 
gezicht. Gezichten bestaan ook allemaal 
over de wereld uit dezelfde componenten,  
neuzen, ogen, monden, kinnen, oren, zij 
het in verschillende maten, waardoor je 
één gezicht uit duizenden of meer kunt 
herkennen. In de natuur kunnen veran-
derende verhoudingen in vergelijkbare 
patronen, chemische, morfologische 
patronen, of die in geur of gedrag, tot 
het ontstaan van andere soorten leiden. 
Onafhankelijk ervan wisselen ook de 
omstandigheden waaronder die leven op 
dezelfde manier. Uiteenlopende soorten 
kunnen dan bepaalde milieupatronen 
‘herkennen’, en daarbij overleven en  
reproduceren wanneer en zolang ze  
dat kunnen. Zo niet, dan moet de soort 
emigreren, of hij sterft uit. De eigen-
schapspatronen van soorten zijn hierbij 
meer stabiel dan die van het milieu, 
zodat soorten zich voortdurend moeten 
verplaatsen, elders oplevend. Overlevende  
delen van soorten met een afwijkend 
genoom, noemen we ‘uitgeselecteerd 
door het milieu’: in feite selecteerde ‘het 
milieu’ echter niet, slechts de patronen 
passen maar deels; het milieu of het eco-
systeem staat niet centraal, doet niets. 
Bestaat niet als eenheid. En ‘evolutio-
naire kracht’ bestaat evenmin; evolutie 
als proces is een passief gevolg van vele 
toevallige gebeurtenissen op moleculaire, 
individuele, demografische en geogra-
fische schaal. Het heeft geen drijvende 
kracht. Aannemen van zo’n ‘kracht’  
leidt tot versmalling in wetenschappelijk 
begrip.

Met de versnippering van natuur in 
het stadse milieu zullen we soorten ver-
liezen, de omstandigheden veranderen 
sneller en meer dan soorten kunnen 
migreren of evolueren, en verarming 

resulteert. Laten we onze nog bestaande 
soorten serieus nemen, liefhebben en  
bestuderen. En laten we de reservaten die 
we nog hebben zo groot mogelijk maken, 
juist om hun ruimtelijke dynamiek te 
behouden. Laten we niet op de statische, 
versnipperde resten ervan in de steden 
mikken: bij een doorzettende verwarming  
van het klimaat, bijvoorbeeld, gaat alles 
dan zeker verloren. Dit is de versmalling 
van de stadse natuur.

De huidige maatschappelijke ontwik-
kelingen nemen impliciet de mens als 
maat van alle dingen, en is de natuur 
secundair. De mens staat centraal. Wij 
bouwen onze steden en wegen, wij ver-
anderen bergen in gaten, vervuilen het 
milieu met giftige stoffen, wij gebruiken 
de aarde op onze manier. Wij maken de 
nieuwe natuur, wij geven de evolutie 
nieuwe kansen en richting, selecteren de 
soorten; wij bepalen alles, de natuur past 
zich wel aan! En dat is dan interessant? 
Interessanter dan al die soorten, die mil-
jarden jaren oude processen? Dit is de 
ultieme rechtvaardiging van een houding 
die het leven op aarde negeert. Ontwricht 
en uiteindelijk vernietigt.

Dit waren gedachten die ik bij het  
lezen van Schilthuizen’s boek kreeg.  
Het zijn echter natuurlijk mijn eigen  
gedachten, maar betreffen een discussie 
die breder zou moeten worden gevoerd. 
Zijn betoog is één lange uitnodiging tot 
een dergelijke discussie, en het boek is 
dus zeker het lezen meer dan waard! 
Lees het bewust. Waarom willen we dit 
wel, waarom niet?

Rob Hengeveld
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Roofvliegen (Asilidae) zijn opvallend in 
voorkomen en gedrag, en vergeleken met 
veel andere vliegenfamilies zijn ze in  
Nederland goed voorzien van determina-
tieliteratuur. In 1960 was er de roof- en 
blaasvliegen tabel door Van der Goot, met 
herdrukken tot 1985. In 1996 verscheen 
‘De roofvliegen van Nederland’ van  
Mark van Veen, met uitgebreide soortin-
formatie en aangevuld met alle soorten 
van Noordwest-Europa. Recent (2017)  
is de veldgids voor de Roofvliegen van 
Nederland en België van Reinoud van 
den Broek en André Schulten uitgekomen 
met foto’s van elke soort en eveneens  
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geschikt voor heel Noordwest-Europa. 
Voegt een nieuw Duits boek over roof- 
vliegen dan nog wat toe voor de Neder-
landse roofvliegenliefhebber?

‘Die Raubfliegen Deutschlands’ is een 
handzaam en zeer goed verzorgd boek, 
dat probeert om zo veel mogelijk kennis 
over roofvliegen te bundelen. Het boek 
bestaat uit vier delen: een algemeen deel, 
een determinatiesleutel, soortbeschrij-
vingen en een appendix met referenties, 
index en woordenlijst. 

Het algemene deel vormt een flink 
stuk van het boek en behandelt onder 

andere de geschiedenis van roofvliegen-
onderzoek in Duitsland, de taxonomische 
plaats van de roofvliegen, een beschrijving 
en vergelijking van de subfamilies, ac-
tuele soortenlijst, levenscyclus, levens-
wijze en gedrag, vliegtijden, biotoop (met 
soortenlijst per biotoop), en een stuk over 
vangen, verzamelen en fotograferen.  
Dit is veel uitgebreider en bevat dan ook 
veel meer informatie dan de hiervoor  
genoemde Nederlandse literatuur. Zo 
wordt bijvoorbeeld gedetailleerd be- 
schreven hoe verschillen in eileggedrag  
gerelateerd zijn aan de vorm van de  
achterlijfspunt en legboor. De tekst wordt 
ondersteund met tabellen, figuren en  
uitstekende foto’s van de tweede auteur.

De determinatiesleutel, met uitleg 
over de lichaamsbouw, vormt het tweede 
deel van het boek. Er wordt in de tabel 
eerst gewerkt naar de subfamilie. De 
sleutels per subfamilie zijn geïllustreerd 
met vrij sobere tekeningen, toch minder 
fraai dan de tekeningen in de veldgids 
voor de roofvliegen van Nederland en 
België. De sleutels wijken vaak af van  
de Nederlandse tabellen en dat biedt de 
mogelijkheid om een lastige determinatie 
ook via een andere sleutel te proberen of 
valideren.

De helft van het boek wordt in beslag 
genomen door de soortbeschrijvingen. 
Elke soort heeft hier twee pagina’s, met 
links de soortkenmerken, vliegtijd, Euro-
pese verspreiding, verspreiding in Duits-
land met verspreidingskaart, beschrijving 
van de biotoop en opmerkingen over de 
biologie. De rechterpagina wordt volledig 
gebruikt voor foto’s van de soort, soms 
aangevuld met een foto van de biotoop. 
Deze foto’s van levende exemplaren zijn 
uitzonderlijk fraai en nog een slag beter 
dan in de veldgids voor roofvliegen.

Taxonomisch zijn er enkele proble-
matische soorten die in Duitsland anders 
worden behandeld dan in Nederland. Zo 
behoren volgens de auteurs van dit boek 
alle in Duitsland gevonden exemplaren 
van de groep ‘zwartpoten’ – Machimus 
caliginosus, M. cyanopus, M. setibarbus –  
eigenlijk tot één soort: M. intermedius, die 
in de Nederlandse literatuur niet voor-
komt. De onlangs afgesplitste soort  
Tolmerus calceatus (Van de Broek et al. 
2018) wordt hier nog niet onderscheiden 
van T. atricapillus (hetgeen logisch is, 
omdat deze publicatie ongeveer tegelij-
kertijd verscheen als het hier besproken 
boek), en ook niet genoemd als onder-
soort.

Alle Nederlandse soorten zijn in dit 
boek opgenomen behalve de eerder ge-
noemde soort Tolmerus calceatus, en de 
zeer zeldzame Choerades fulvus (fulva?). 
Verder staan er 17 soorten in die niet 
genoemd worden in de Nederlandse 
determinatiewerken en voorkomen in 
het oosten van Duitsland, of aangemerkt 
worden als ‘Arten mit zweifelhafter Eta-
blierung’.

Dit werk onderscheidt zich van de 
Nederlandse tabellen door het uitgebreide 
algemene gedeelte met veel waardevolle 
informatie over roofvliegen en door de 
fantastische foto’s. Voor liefhebbers van 
deze groep is dit boek daarom zeker een 
aanrader.
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In 2016 verscheen de ruim 40 minuten 
durende film ‘De verborgen wereld van 
de Strabrechtse Heide’ met fraaie opna-

Net uitgeslopen zandroofvlieg, Philonicus albiceps, die ‘bestoven’ is en nog niet uitgekleurd. 
Foto: Wim Arp


