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Nu al weer elf jaar geleden was ik met 
mijn gezin op vakantie in Zwitserland, 
het Berner Oberland. Zoals vroeger ge-
bruikelijk, wilden wij de achterblijvers 
met ansichtkaarten op de hoogte stellen 
van onze wederwaardigheden. Nadat de 
kaarten gekocht en beschreven waren, 
reden wij met de auto naar een brieven-
bus om ze te posten. Ik stapte uit en liet 
het portier open staan omdat ik inschatte 
dat ik ongeveer tien seconden later weer 
zou instappen. Luid geschreeuw van 
vrouw en kinderen verraadde dat er ech-
ter iets onprettigs gebeurd was. Het bleek 
dat in de tien seconden die ik nodig had, 
een menigte dazen de auto was ingevlo-
gen. Het heeft aanzienlijk langer dan tien 
seconden geduurd voordat alle dazen 
levend of dood uit de auto verwijderd 
waren.

De reactie van mijn gezin op de 
plotselinge toevloed van dazen is wel 
begrijpelijk. Dazen zijn bij een breder 
publiek vooral bekend omdat ze bijten 
en bloed zuigen bij zoogdieren, inclusief 
de mens. En veel mensen die door een 
daas gebeten worden, hebben daar flink 
last van doordat de huid nogal heftig kan 
reageren, met een forse, irritant jeukende 
bult als gevolg. Dazen zijn dan ook bij de 
meeste mensen niet erg geliefd, en zelfs 
onder natuurliefhebbers is een warme 
interesse voor dazen vrij ongebruikelijk, 
nogal een ‘acquired taste’.

Toch rekent EIS Kenniscentrum In-
secten dazen tot de ‘leuke vliegen’, een 
groep vliegenfamilies waarvoor ze bij-
zondere aandacht vraagt. Dat leuke zit 
‘m natuurlijk niet in het feit dat dazen 
tijdens zomerdagen hinderlijke interesse 
voor de mens vertonen. Om te begrijpen 
waarom dazen toch ‘leuk’ zijn moet je 
ze in de ogen kijken. Die zijn namelijk 
bijzonder kleurrijk, soms egaal, maar 
vaak ook met intrigerende patronen. De 
bijgaande foto van een vrouwtje Tabanus 
glaucopsis toont een typisch voorbeeld, 
met meerdere gekleurde banden over een 
contrasterende achtergrond. De functie 
van deze bandering is niet duidelijk, en 
het feit dat binnen één soort het ban-
denpatroon bij mannetjes en vrouwtjes 
anders kan zijn, helpt niet bij het vin-
den van een overtuigende functionele 
verklaring. 

Naast hun bijzondere ogen hebben 
dazen nog meer kenmerken die er toe 

bijdragen dat het toch wel leuke vliegen 
zijn: de meeste dazen zijn vrij groot, er 
zijn flink wat maar niet hinderlijk veel 
soorten, ze zijn niet moeilijk te vinden, 
en terwijl de genera vrij eenvoudig te 
herkennen zijn, is het vaststellen van de 
juiste soort soms wel weer een uitdaging 
– je zult er dus niet snel verveeld door 
raken. De hier besproken recent versche-
nen digitale veldgids voor dazen beoogt 
een bijdrage te leveren aan het popula-
riseren van de familie. Deze veldgids, de 
vijfde en laatste in de serie over ‘leuke 
vliegen’, biedt een toegankelijke determi-
natietabel van deze toch wel intrigerende 
familie. De gids is geschreven door daze-
nexpert Theo Zeegers, in samenwerking 
met André Schulten, coauteur van de 
eerdere veldgids voor de roofvliegen (Van 
den Broek & Schulten 2017). Enige jaren 
geleden besprak ik de tabellen voor drie 
andere ‘leuke vliegen’-groepen (zie EB 75-
5), die voor de wolzwevers, blaaskopvlie-
gen en wapen- en bastvliegen (Reemer 
2014, Smit 2013a, 2013b). Hier bespreek ik 
de laatste uit de serie tabellen voor ‘leuke 
vliegen’. Zou de tabel natuurliefhebbers 
kunnen helpen over hun intuïtieve weer-
zin tegen hen bijtende vliegen heen te 
stappen?

Allereerst het format. De ‘digitale 
gids’ (p. 2) is gratis verkrijgbaar via de 

websites van zowel EIS-Nederland als 
Waarneming.nl. Gratis, dat vinden we 
in Nederland niet verkeerd; maar mee-
nemen en gebruiken in het veld wordt 
wel wat lastig, omdat je ook afhankelijk 
bent van een tablet of laptop. Wanneer 
men echter in het veld een goede serie 
foto’s van een daas kan maken, dan kan 
men thuis achter de computer proberen 
de soort op naam te krijgen. De tabel is 
hier zeer geschikt voor: uitbundig geïl-
lustreerd met zowel schematische teke-
ningen bij de tabellen die de kenmerken 
duidelijk laten zien, alsook prachtige 
foto’s uit het veld bij de individuele 
soortbesprekingen, die de habitus van 
de adulten laten zien. Anders dan bij de 
tabellen voor wolzwevers, blaaskopvlie-
gen en wapen- en bastvliegen is gekozen 
voor een liggende bladspiegel, zij het 
dat een liggende ‘pagina’ in feite het 
beeld geeft van een opengeslagen boekje 
met twee bladzijden; maar de liggende 
pagina heeft maar één paginanummer. 
Het formaat sluit optimaal aan bij een 
computerscherm, en doet recht aan de 
omschrijving ‘digitale gids.’ Een ander 
kenmerk van een primair digitaal werk 
zijn de links, die de gebruiker in staat 
stelt ‘door te klikken’, bijvoorbeeld vanuit 
de tabel naar de soortbeschrijving. Dit 
bespaart de gebruiker onnodig gezoek, en 
we mogen de makers dan ook dankbaar 
zijn voor deze keuze. De auteurs hebben 
dus goed gebruik gemaakt van mogelijk-
heden die een digitale versie biedt. Wel 
is het jammer dat de auteurs gekozen 
hebben voor een vrij lage resolutie, zodat 
zelfs bij 100% weergave delen van som-
mige figuren al wazig worden (bijv. op 
p. 4). Ondanks de digitale oriëntatie van 
de tabel is de traditionele opmaak in pa-
gina’s niet verlaten; gegeven deze keuze 
vind ik dat de marges van de pagina’s wel 

Tabanus glaucopsis.  
Foto: Cor Zonneveld, 
www.corzonneveld.nl



237 entomologische berichten
 79 (6) 2019

erg smal zijn, wat de vormgeving niet al-
tijd ten goede komt. 

Dan het inhoudelijke aspect. De 
inleiding is compact, maar bevat infor-
matie van een uiteenlopend karakter. 
Ik vind het wat vreemd om suggesties 
met betrekking tot fotografie ingeklemd 
te zien tussen een uiteenzettingen 
over de morfologie en de evolutionaire 
verwantschap van dazen met andere 
vliegenfamilies, maar het is ook lastig 
heel uiteenlopende onderwerpen op een 
manier te rangschikken die door ieder-
een logisch ervaren wordt. Vervolgens is 
er een korte tabel die naar de geslachten 
leidt. Elk geslacht wordt kort ingeleid, 
waarna een tabel volgt waarmee de 
soorten binnen geslacht kunnen worden 
bepaald (deze tabel ontbreekt wanneer 
een geslacht maar door één enkele soort 
is vertegenwoordigd). De tabellen zijn rijk 
geïllustreerd, vooral met schematische 
tekeningen. Na de tabel voor een bepaald 
geslacht volgt een korte bespreking van 
elke soort in dat geslacht (één soort per 
‘halve’ pagina), bijna altijd geïllustreerd 
met foto’s van levende dieren in het 
veld. Hoewel de beschrijving informatie 
geeft over herkenning en kenmerken, 
vermeldt p. 8 ‘Blijf de tabellen raadplegen 
want een deel van de kenmerken is daar 
te vinden’. Dit vind ik een ongelukkige 
keuze, omdat die ene opmerking snel 
genoeg vergeten kan worden. En waarom 
zou je niet alle essentiële kenmerken 
bij de soortbeschrijving melden? De 
soortbeschrijving geeft tot slot zeer kort 
informatie over voorkomen en vliegtijd. 
Na de laatste soortbeschrijving aan het 
eind van de gids volgt nog een samenvat-
tende tabel met informatie over grootte, 
vliegtijd en voorkomen voor alle soorten. 
Tot slot volgt een bronvermelding en een 
lijst met websites. 

Werkt de tabel ook voor beginners? 
Ik zie mijzelf wel als zodanig, omdat ik 
geen specifieke dazenliteratuur ken. Ik 
neem de proef op de som met de foto in 
deze bespreking, als één van de vijf van 
deze soort op mijn website Natural his-
tory photographs (www.corzonneveld.
nl). Ik begin aan het begin: 1. Vleugels 
zonder vlekken -> 2. Schenen zwart -> 4. 
Oog kaal -> 7. Tong heeft normale lengte 
-> 8. Geen puntoogjes -> 9. Oog met door-
zichtige lenzen. ?? Hier raak ik het spoor 
enigszins bijster, dit is niet wat je kunt 
waarnemen. De vergelijking van de ogen 
met een zonnebril vind ik verwarrend. 
Maar ik weet dat het geen gifoogdaas 
is, dus... -> 10. Oog ongebandeerd -> 11. 
Daas niet zwart -> 12. Oog niet felgroen 
-> Tabanus. 1. Oog met 3 banden -> 2. 
Oog kaal -> 4. Subcallus zwartglanzend. 
Bovenste callus breed gescheiden van 
de onderste. Onderste callus gescheiden 

van subcallus: Tabanus glaucopsis, de 
zwartneusrunderdaas. 

Er was dus een punt waar ik het lastig 
vond om de juiste keuze te maken. Ik 
denk dat dit komt omdat de auteurs hier 
niet vragen naar wat je ziet, maar naar 
de verklaring van wat je ziet. Ik kan niet 
zien of de lenzen van het oog doorzichtig 
zijn; wel kan ik zien welk gevolg dat heeft 
(namelijk de wazige vlekken in het oog 
van een gifoogdaas). Ik denk dat men 
hier dan ook voor de waarneming had 
moeten kiezen, en niet voor de achterlig-
gende verklaring. Dit zou ook het figuur 
over de opbouw van een oog, midden 
in de tabel voor geslachten, overbodig 
maken.

De tabel is mede bedoeld een groter 
publiek enthousiast te maken voor de 
studie van dazen: ‘We hopen dat deze 
gids zal inspireren en dat velen er ge-
bruik van zullen maken en bovendien 
hun waarnemingen doorgeven’. Een 
goede keuze van de auteurs om dit te be-
reiken is om naast de wetenschappelijke 
naam ook voor elke soort een Neder-
landse naam te vermelden. Hoewel ex-
perts daar soms laatdunkend over doen, 
zal het gebruik van Nederlandse namen 
zeker helpen bij het aanspreken van een 
breder publiek. En merkwaardig genoeg, 
de Nederlandse namen zijn vaak stabie-
ler dan de wetenschappelijke, omdat ze 
maar één doel dienen: ze zijn een naam, 
en niet meer dan dat. Een wetenschappe-
lijke naam heeft twee functies, namelijk 
naam en verwantschapsindicator. Omdat 
inzichten in verwantschap nogal aan ver-
andering onderhevig zijn, veranderen na-
men mee, een hebbelijkheid die strijdig 
is met het verlangen naar een stabiele 
naamgeving. De introductie van de Ne-
derlandse namen voor de dazen in onze 
contreien juich ik dan ook van harte toe!

Dat de tabel digitaal is heeft zowel 
voor- als nadelen. Bij het schrijven van 
deze bespreking bleek de versie die op 
mijn computer stond anders dan die ik 
van de EIS-website of Waarneming.nl 
downloadde, wat onhandig was. Maar 
het voordeel is dat de aangeboden versie 
ontdaan kan worden van kleine schoon-
heidsfoutjes. Zo is het hoofdlettergebruik 
in de Nederlandse namen niet conse-
quent (Zwarte Goudoogdaas, Noordse 
goudoogdaas). Verder is er in de inleiding 
iets fout gegaan met namen (de Geur-
vlieg, Coenomyiaferruginea). En interes-
sant genoeg is het kenmerk van de tabel 
dat ik als zeer positief ervoer (namelijk 
het kunnen doorklikken vanuit de tabel 
naar de soortbeschrijving) weliswaar mo-
gelijk, maar de auteurs waarschuwen op 
p. 2: ‘Er is bewust voor gekozen om geen 
koppeling naar de soortbeschrijvingen 
te maken. Dit omdat de determinatie 

vaak afhangt van erg kleine kenmerken 
die in de diverse tabellen aan de orde 
komen. Dit voorkomt, zeker in het begin, 
misdeterminaties’. Wat is hier niet goed 
gegaan: zijn de koppelingen onbedoeld 
in het document aanwezig, of is de op-
merking (nota bene in rood kader!) per 
ongeluk blijven staan? Gelukkig kunnen 
die kleinigheidjes makkelijk verholpen 
worden in een nieuwe editie. 

Al met al is de vijfde tabel voor een 
‘leuke vliegen’-familie een prachtige 
finale voor het project! De samenwer-
king van Theo en André (hulde!) en de 
verschillende fotografen (dank!) heeft 
geleid tot een prachtige tabel over een 
intrigerende groep vliegen. In het buiten-
land zal men jaloers zijn dat wij zulke 
mooie tabellen kunnen maken! Mocht u 
dat overdreven vinden: verschillende Ne-
derlandstalige gidsen worden verkocht 
via de Britse website Natural history book 
sellers. Zo ook de roofvliegenveldgids; 
maar die is ondertussen vertaald naar 
het Engels, dat zegt wel iets. Als het deze 
tabel niet lukt mensen enthousiast te 
krijgen voor dazen, dan lukt het nooit... 
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Ooit verscheen er een boek met de titel 
Kinderen der duisternis, waarop ingetekend 
kon worden. Het trok vele belangstel-
lenden, die teleurgesteld werden toen 
het boek verscheen: het ging over pad-
denstoelen. Daar moest ik aan denken, 
toen ik de titel van dit boek las: duidelijk 
bedoeld om kopers te trekken. Ook de 
ondertitel, A scientist’s quest to save a rare 
and vanishing creature, is nog niet geheel 
geruststellend. Vlinders staan niet op 
het punt uit te sterven. Maar daar gaat 
het boek ook niet over, het gaat over een 


