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er geregeld naar verwezen, onder andere 
door Carl Linneaus.

Ter afsluiting van deze uitgave wordt 
gesteld dat dit de eerste monografie over 
Goedaert is en als zodanig is het zeer  
geslaagd te noemen. Als fijnschilder 
was Johannes Goedaert één der velen, 
maar als entomoloog was hij een pionier. 
Hoewel de totale inhoud van het boek 
uit bijdragen van verschillende auteurs 
bestaat, is het duidelijk dat verreweg de 
meeste informatie over Goedaert door 
Kees Beaart wordt geleverd en de arge-
loze lezer vraagt zich dan ook af waarom 
zijn naam niet voor op het boek staat.

Na 400 jaar is er in Middelburg niets 
dat aan Goedaert herinnert, maar zijn 
naam leeft voort in een microvlinder 
Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758) en 
in die van een fraaie sluipwesp: Goedartia 
alboguttata. De naam Goedartia is in 1841 
geïntroduceerd door Friedrich Boie ‘zum 
Andenken eines der erster Entomologen 
welche den Schlupfwespen Aufmerksam-
keit schenkten’. En dan komt de vraag: 
waarop parasiteert die sluipwesp? Op de 
rups van de meriansborstel Calliteara pudi-
bunda die vernoemd is naar de beroemde 
collega fijnschilder-entomoloog Maria  
Sibylla Merian. Maar dat wist Boie niet.

Kees Zwakhals

Christophe Brochard (hoofdredactie) 2018

Les larves de libellules de Paul-André 
Robert: l’oeuvre d’une vie [Die Libellen- 
larven von Paul-André Robert: sein  
Lebenswerk]

KNNV Uitgeverij, Zeist. 320 pp.  

ISBN 9 789050 116831. € 89,95

Paul-André Robert (1901-1977) was een 
Zwitserse kunstenaar en natuurhistoricus  
die onder libellenliefhebbers vooral be-
kend is om het compacte boekje ‘Les  
Libellules’ uit 1958. Decennialang was dit 
het meest gedetailleerde werk over de 
ecologie van de Europese echte libellen 
en juffers. De kleurenplaten, die elk de 
imago’s van één soort toonden met ken-
merkend gedrag in een karakteristiek 
landschap, zijn nog altijd ongeëvenaard. 
In een tijd dat ieder Europees land hoog-
uit enkele libellenkenners telde, die 
meest verzamelend en opprikkend te 
werk gingen, waren deze kunstwerkjes 
zelfs baanbrekend. 

Weinig mensen weten dat Robert 
vanaf zijn zestiende jaar tot vijf jaar voor 
zijn dood (dus ruim een halve eeuw!) 
werkte aan een monumentale mono- 
grafie van de Europese libellenlarven.  
Hij was zelf uiteindelijk te ziek om het 

nog uit te brengen en pogingen in de 
jaren 1980 om zo’n gewichtig werk uit te 
geven faalden. Het vereiste enerzijds het 
veel grotere publiek dat tegenwoordig 
bestaat en anderzijds, zoals Christophe 
Dufour zo mooi in het voorwoord zegt, 
een engel om het werk uit het vagevuur 
te redden. Die engel werd gevonden in de 
onstuitbare Christophe Brochard, die zelf 
ook bekend staat om zijn larvengidsen en 
in Robert een leermeester ziet. 

Hiermee verschijnt Roberts levens-
werk, onder redactie van een inter- 
nationale groep deskundigen, ruim 40 
jaar later alsnog. Het omvat alle 107 
verbluffende aquarellen in kleur van vol-
ledige larven, talloze pentekeningen en 
potloodschetsen, evenals de originele 
tekst in Frans en Duits. Wie denkt dat de 
illustraties ondertussen door de digitale 
fotografie zijn voorbijgestreefd, bijvoor-

beeld door het werk van hoofdredacteur 
Brochard zelf, ziet in de directe vergelij-
kingen die hij verschaft dat dit allerminst 
het geval is. Roberts extreme details her-
inneren ons (net als Brochards foto’s) er-
aan dat niet alleen volwassen libellen  
mooi zijn in hun kleurige ‘seksuele’ pracht, 
maar ook de subtiele ‘functionele’ larven, 
die allemaal perfect zijn aangepast aan 
hun verschillende zoetwaterbiotopen. 

Het is natuurlijk de vraag of dit de 
beste vorm was om deze schat te publi-
ceren. De redacteurs wilden Robert eren 
door geen afbreuk te doen aan zijn ori-
ginele werk. Daartoe plaatsen ze vooraf 
taxonomische kanttekeningen en waar-
schuwen dat Roberts tekst en kenmerken 
niet langer betrouwbaar zijn. Maar met 
A4-formaat, 320 pagina’s en harde kaft is 
het wel een lijvig en prijzig werk. Wellicht 
waren de tienduizenden libellenwaar- 
nemers die Europa ondertussen telt beter 
bediend met een overzicht van Roberts 
volledige odonatologische oeuvre. De 
meeste onder hen zullen immers ook 
de prachtige platen van imago’s, die 60 
jaar geleden verschenen (antiquarisch 
kan het boek wel 175 euro kosten) en 
waarvan er nu maar vijf zijn opgenomen, 
niet kennen. Bovendien gaat het in de 
inleidende hoofdstukken, waarin de 
liefhebbers die Robert inspireerde zijn 
lof zingen, natuurlijk ook vooral over dat 
invloedrijke werk en niet over het larven- 
boek dat volgt (al is het leuk om af te 
vragen wat het had gescheeld als dat wél 
tijdig was verschenen). 

Voor de kenners zijn Roberts ideeën 
natuurlijk wel intrigerend. Zo leek hij  
ervan overtuigd, afgaande op larvale  
kenmerken, dat de blauwe breedscheen-
juffer Platycnemis pennipes op de Balkan  
meerdere soorten omvatte. Wat de  

De larve van de sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis geschilderd door Paul-Andre Robert 
(links) en gefotografeerd door Christophe Brochard (rechts) laat de verbluffende accuratesse 
van Roberts talent zien.
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redacteurs met de volledige publicatie 
van dit vergeten werk vooral beoogden, is 
tonen hoe schoonheid en kennis – kunst 
en wetenschap – elkaar treffen. In de 
huidige biologie, waar de beschouwelijke 
natuurhistorie soms ver weg lijkt, kan 
dat zeker geen kwaad. Dit beeld wordt, 
behalve met Roberts manuscript en een 
bloemlezing van zijn aantekeningen en 
voorstudies, opgebouwd met een korte 
biografie, herinneringen van zijn kin-
deren, en bespiegelingen op zijn belang 
voor de libellenkennis in Zwitserland, 
Frankrijk, Duitsland en het Verenigd  
Koninkrijk. 

Zo leren we dat Robert niet alleen een 
begenadigd waarnemer en schilder was, 
maar ook een diep spirituele man, voor 
wie kunst, wetenschap en geloof moeite-
loos samengingen. Het is een ironisch  
genoegen dat in de eeuw waarin hij leefde, 
waarin die zaken steeds verder uiteen 
dreven, juist hij uiteindelijk zijn tijd ver 
vooruit was. 

KD Dijkstra
Naturalis Biodiversity Center
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Sander Meij is een jonge schrijver en  
redacteur, die tot nu toe als eigen werk 
gedichten op zijn CV had staan. ‘Bennie 
Tak aan de wandel’ verscheen vorig jaar 
en is zijn eerste kinderboek. Het gaat 
over het spannende leventje van een  
eigenzinnige wandelende tak (Phasma- 
todea). Verspreid door het boek staan leuke 
tekeningen van Arne van der Ree. Het 
boek wordt op websites geadverteerd om 
zelf te lezen vanaf zeven jaar, maar er  
zitten toch wel flink wat lastigere woorden 
in die uitgelegd moeten worden; voorlezen 
is misschien toch een betere optie tot een 
jaartje of tien. Aangezien wij (overigens 
onafhankelijk van elkaar) kinderen én 
wandelende takken hebben, testten we 
dit boek thuis uit.

In het eerste deel van het boek leren 
we Bennie Tak en zijn familie kennen. 
Bennie wordt samen met zijn ouders uit 
hun woonstruik gezet door de verhuur-
der omdat zijn luie vader en moeder de 
huur niet betaald hebben. Ze krijgen een 
nieuwe woning toegewezen in een oud 
vogelhuisje aan een holle boom, hele-
maal aan de andere kant van het gevaar-
lijke ‘open veld’. Na de spannende over-
tocht naar hun nieuwe stek, begint het 
avontuur voor Bennie pas echt, want hij 

belandt via de holle stam van de boom in 
het ondergrondse Mollenrijk. Daar wordt 
hij door de bewoners opgeroepen hen  
te helpen in de strijd tegen koningin  
Krapulia en haar leger rode bosmieren. 
Het mierenleger ontvoert insecten om 
ze vervelende klusjes te laten doen, en 
steelt eten, waaronder de beroemde  
honinglimonade van Koning Albert Mol 
de derde. Na weer een wrede rooftocht 
blijft Bennie alleen achter in het onder- 
grondse dorp en ontpopt hij zich tot de 
held van het verhaal. Hij ontdekt zijn  
‘superkracht’, hij blijkt zich namelijk  
onzichtbaar te kunnen maken door heel 
stil te zitten. Nu begrijpt hij eindelijk  
waarom zijn ouders de lessen stilzitten 
zo belangrijk vonden. Door een slimme 
list weet Bennie Koningin Krapulia ertoe 
te bewegen het Mollenrijk te verlaten  
zodat de vrede terug kan keren. Aan het 
einde van het boek keert Bennie terug 
naar zijn familie, maar omdat hij niet  
bepaald hartelijk ontvangen wordt, ver-
trekt Bennie algauw weer voor een vol-
gend avontuur ...

Natuurlijk is het erg leuk en prima  
om in kinderboeken insecten neer te  
zetten als personages, waarbij ze alles 
kunnen wat er maar te verzinnen valt.  
De meerwaarde van zo’n boek kan dan 
zitten in de dingen die echt zijn in de 
cyclus en het gedrag van de betreffende 
soort, ofwel de entomologische diepgang 
van het geschrevene. Zo kunnen kinderen 
op een aantrekkelijke manier wat leren 
over insecten. Daarin valt dit boek tegen; 
na het lezen er van ben je niet echt wijzer 
geworden over hoe wandelende takken 
nu echt leven. En dat terwijl er toch vele 
thema’s zijn die goed uit te diepen waren. 
Voorbeelden zijn dat vaak (facultatief) 
parthenogenese optreedt bij wandelende 

takken (maar Bennie heeft gewoon een 
vader en moeder), dat ze meestal mas-
saal nageslacht krijgen (Bennie heeft 
echter maar één broer en één zus), dat  
ze meestal nachtactief zijn (Bennies 
familie is dagactief, hoewel ze wel vaak 
uitslapen tot 12u), dat ze vele nimfstadia 
hebben en frequent hangend onder-
steboven vervellen, en dat sommige 
soorten irriterende stoffen kunnen uit-
scheiden. 

Ook bij de andere insecten die in het 
boek voorkomen treden rare verschijn-
selen op. Zo hebben de rode bosmieren 
in het boek een angel, maar bosmieren 
behoren tot de subfamilie der schub- 
mieren en spuiten mierenzuur uit een 
klieropening. En er komt in het verhaal 
een illustratie van een meikever voor  
die zijn mummiepop (pupa obtecta) heeft 
opgehangen aan een draad, maar in wer-
kelijkheid hebben kevers een pop met 
vrije aanhangsels (pupa exarata) en han-
gen ze die nooit op; vermoedelijk is een 
vlinderpop nagetekend. Uiteindelijk blijkt 
koningin Krapulia geen rode bosmier- 
koningin te zijn, maar een koningin van  
een andere soort uit Brazilië en mompelt 
ze zelfs dat ze geen mier is maar een 
(dicta)tor. Wat ze nu uiteindelijk echt is, 
blijft totaal onduidelijk, maar hier was 
natuurlijk het thema van een sociaal- 
parasitaire mierensoort van pas gekomen. 
Ook wordt een hooiwagen spin genoemd 
en worden de wantsen afgebeeld zonder 
zuigsnuit.

Enfin, de entomoloog heeft dus gere-
geld kromme tenen en moet nog heel wat 
rechtbreien tijdens het voorlezen, maar 
alle kinderen in het testpanel vonden het 
een leuk en spannend verhaal waaraan 
ze veel plezier hebben beleefd!

Jetske de Boer & Jinze Noordijk
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In 1982 kwam Thieme’s kevergids uit 
(Harde & Severa 1982), een vertaling van 
Der Kosmos-Käferführer, met ruim 1000 
gekleurde tekeningen. En nu is een nieuw 
Nederlands keverboek verschenen in de 
serie Veldgidsen van de KNNV. Deze veld-
gids is een vertaling door Ger Meesters 
van het Franse ‘Coléoptères d’Europe’ uit 
2017. De Nederlandse coleopteroloog Jaap 
Winkelman bewerkte de tekst. Na inlei-
dende hoofdstukken volgt een heldere 


