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Dit is een bespreking met gemengde  
gevoelens. Aan de ene kant verwelkom ik 
een publicatie over wat volgens de meeste 
toeristen in Frankrijk de belangrijkste 
vliegenfamilie is: dazen. Over deze familie 
is in Frankrijk al bijna vijftig jaar niet 
meer gepubliceerd (Leclercq 1966). Aan 
de andere kant kent het boek te veel te-
kortkomingen om positief te ontvangen. 
De publicatie is naar mijn oordeel onvol-
doende gerijpt.

Het begint al met de titel. Anders dan 
die suggereert, wordt slechts de onder-
familie Tabaninae behandeld en dan ook 
nog zonder de regendazen (genus Haema-
topota). Feitelijk behandelt het boek dus 
slechts de helft van de Franse dazen. Na 
een korte inleiding volgt een tabel tot de 
genera en soorten, die in het algemeen 
redelijk lijkt te werken. Eerste curiositeit  
is hier dat het genus Philipomyia hier 
simpelweg onder Tabanus genoemd wordt, 
maar verderop in het boek wel als geldig 
genus erkend wordt. 

Het grootste deel van het boek omvat 
de bespreking van de soorten. Hierin is 
veel aandacht voor oorspronkelijke pu-
blicaties, die uitvoerig geciteerd worden. 
Interessant voor de dipteroloog met his-
torische interesse, maar voor de meeste 
lezers niet zo relevant. Voor de historische 
interesse was het beter geweest de citaten 
niet naar het Frans te vertalen. Opvallend 
is dat een aantal soorten dat mij bekend 
is uit Frankrijk ontbreekt, waarvan er  
zeker twee ook gepubliceerd zijn. De 
naamgeving is storend chauvinistisch.  
De soort die doorgaans Atylotus latistriatus 
(Brauer, 1880) genoemd wordt, krijgt hier 
de naam van een Franse entomoloog  
A. nigrifacies (Gobert, 1881). De auteur  
betoogt dat beide soorten verschillend 
zijn op grond van zijn vergelijking van 
de typen, om vervolgens de variabiliteit 
te benoemen met twee typen (‘aspect’): 
nigrifacies en latistriatus. Los van het feit 
dat deze redenering moeilijk te volgen  
is, is Atylotus nigrifacies latistriatus een  
nomen-clatorisch monstrum: Brauers 
naam heeft anciënniteit en dus prioriteit.

Veel soorten worden geïllustreerd 
in uitstekende aquarellen van Carteret. 
Het grofvezelige papier maakt evenwel 
dat deze illustraties niet volledig tot hun 
recht komen. Een belangrijk onderdeel 
vormen de verspreidingskaarten, waar-

mee recht gedaan wordt aan het woord 
`atlas´ uit de titel. Verheugend is dat de 
auteur voor het eerst sinds decennia 
weer relevant nieuwe data presenteert, 
waaruit duidelijk het noordwaarts op- 
rukken van enkele zuidelijke soorten 
blijkt (bijv. Tabanus eggeri). Dat gezegd 
hebbende, zijn de verspreidingskaarten 
nog steeds voor meer dan 90% gebaseerd 
op het werk van Leclercq (1966). En dat 
is waar het mis gaat. Leclercq heeft her-
haaldelijke waarnemingen van soorten 
gepubliceerd ver buiten hun bekende 
verspreidingsgebied. Bijvoorbeeld boreale 
of montane soorten uit laagland Europa. 
In sommige gevallen is de bron nog na  
te gaan, bijvoorbeeld zijn record van 
Hybomitra nigricornis (een strikt boreo-
montane soort) uit Nederland. Deze 
waarneming is al door Timmer (1975) 
gecorrigeerd, maar blijkt schier onuit-
roeibaar (zie de website https://fauna-eu.
org). Ook in de Franse atlas frequenteren 
montane soorten in het laagland en zui-
delijke soorten in het noorden. Alle met 
bron Leclercq (1966) en de meeste later 
nooit meer teruggevonden. Sommige van 
deze waarnemingen blijken bij een be-
zoek aan de collectie Leclercq (Gembloux, 
België) inderdaad op determinatiefouten  
te berusten. Een revisie van de oude Franse 
records van Leclercq was voor dit werk 
echt noodzakelijk geweest. Voeg daarbij 
dat de niet-Franse literatuur onvoldoende 
in beeld is (bijv. Therioplectes) en dat het 
internet als bron van – vaak interessante! 
– waarnemingen totaal genegeerd wordt, 
dan moet de conclusie helaas zijn dat 
de verspreidingskaartjes onbetrouwbaar 
zijn.

Al met al een potentieel interessante 

publicatie, maar met te veel wetenschap-
pelijke tekortkomingen. 
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Tijdens de Landelijke Dag van Sovon  
beantwoordde ik bij de kraam van de 
Jaarrondtuintelling een paar quizvragen 
over insecten die op foto’s stonden. Dat 
bleek in dit gezelschap van overwegend 
vogelaars erg lucratief. Tot mijn verba-
zing viel ik in de prijzen en ben nu in  
het bezit van twee deeltjes uit de serie 
Verrassend Vlakbij. Dit zijn compacte 
boekjes (16,5 x 12,5 cm) met korte teksten 
en heel veel foto’s. Binnen deze serie zijn 
ook delen over zoogdieren, vlinders en  
libellen en vogels verschenen. De boekjes 
gaan over dieren in de tuin en wat je er 
zelf aan kunt doen om je tuin diervrien-
delijk te maken. Er is een beknopte jaar-
kalender opgenomen, waarin per maand 
beschreven staat wat er zoal te zien en te 
doen is in de tuin. Verder zijn er enkele 
interviews met enthousiaste natuurge-
nieters. De insteek van de serie is om 
mensen op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met het dieren- 
leven in hun omgeving en ze te inspireren 
om hun tuin natuurlijker in te richten.  
Ik neem aan dat het streven naar laag-
drempeligheid ook de reden is voor het 
weglaten van de wetenschappelijke namen 
van de besproken diersoorten. Dit vind ik 
wel een gemis, want wetenschappelijke 
namen veranderen minder vaak dan  
Nederlandse. 

Het boekje ‘Tuindieren’ heeft een 
uitbundige vormgeving: veel foto’s en 
tekstvakken die, vaak een beetje scheef 
en gedeeltelijk over elkaar heen, op een 


