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soorteigenschappen natuurlijk weer  
bepalen welke voorkeuren er zijn.

Al met al dus een fijne gids die bruik-
baar is door een heel grote groep mensen, 
ook door de zeer schappelijke prijs. De 
gids wordt ook dit jaar bij de bodem- 
dierendagen weer klaargelegd om de 
mooie variaties binnen de pissebedden 
van Nederland duidelijk te maken.
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Een nieuw boek over nachtvlinders: Het 
nachtvlinderboek. Een werk met een 
forse omvang, dat al diverse bijnamen 
kende vooraleer het zou verschijnen:  
‘De dikke Voogd’, ‘Nachtvlinderbijbel’  
of ‘Nederlandse rupsenboek’. Deze lang-
verwachte publicatie behandelt alle 905 
in Nederland en België voorkomende 
macronachtvlinders, inclusief de biologie 
en in sommige gevallen ook de ecologie 
van de soorten. Op voorhand is al te  
stellen dat Het nachtvlinderboek met  
2,5 kg een zwaargewichtwinnaar is! 

Als er gesproken wordt over de rupsen  
dan denkt de doorgewinterde liefhebber 
al snel aan het algemene standaardwerk 
de ‘Porter’ (1997): Identification guide of 
the caterpillars of the British Isles. De 
naam ‘Porter’ wordt na de inleiding kort 
vermeld, maar er wordt verder niet op  
ingegaan. De nieuwsgierigheid wordt  
dan ook gewekt in welk opzicht dit nieuwe 
boek de ‘Porter’ en de veel in ons land  
gebruikte Veldgids nachtvlinders (Waring 
& Townsend 2006) overtreft. 

De inleidende hoofdstukken be-
slaan algemene wetenswaardigheden 
over nachtvlinders, zoals de topografie 
(vleugelkenmerken), een verwijzing naar 
websites waar de actuele verspreiding 
kan worden gevonden, de ‘topografie’ 
van verschillende type rupsen en de evo-
lutie van nachtvlinders. De lezer wordt 
hier onder meer meegezogen in een zeer 
lezenswaardig stuk over de levenscyclus 
die tal van invalshoeken kent. Een totale 
beginner zal bij het openslaan van dit 
boek binnen korte tijd het nachtvlinder-
virus oplopen: de teksten en het overwel-

digende beeldmateriaal zullen snel alle 
vooroordelen over ‘saaie grijze motten’ 
wegnemen. Iedere geïnteresseerde die  
al langer leeft met hoe- en waarom- 
vragen met betrekking tot de stadia, 
krijgt op een zeer groot aantal vragen 
een antwoord. Zo wordt bijvoorbeeld 
uitgelegd hoe hormonale processen een 
rol spelen bij het vervellings- en verpop-
pingsproces, vanuit waar een rups vleu-
gels ontwikkelt en hoe een vlinderoog is 
opgebouwd. Het gehele verhaal wordt  
rijkelijk geïllustreerd en zou verplichte 
kost moeten zijn voor elke vlinderlief-
hebber. Deze teksten zijn begrijpelijk 
geschreven; het boek leest gemakkelijk 
weg. Een enkele keer treft men in het 
hoofdstuk wespvlinders (Sesiidae) de 
begrippen ‘endofaag’ en ‘xylofaag’ aan 
zonder elders in het boek te leren wat 
deze woorden betekenen.

Wie zich met nachtvlinders bezig 
houdt, komt al gauw tot de ontdekking 
dat er ook heel veel kleine nachtvlinders 
zijn, de microvlinders. Je zou dan ver-
wachten dat een boek met een dergelijke 
titel minstens uitgebreider in zou gaan 
op microvlinders dan zijn voorgangers: 
de microvlinders komen in twee zinnen  
aan bod in het deel ‘evolutie’. Iedere 
volstrekte beginner merkt dat de prag-
matische scheiding tussen macro’s en 
micro’s zeer onhandig is en dit boek 
draagt niet bij aan het vinden van een 
oplossing. Een eenvoudig overzicht van 
enkele voorbeelden en een verwijzing 
naar Microlepidoptera.nl – of een ander 
standaardwerk zoals Field guide to the 
micro moths (Sterling en Parsons 2012) 
– was voor de gebruiker handig geweest. 
De rupsen van micro’s zijn helemaal  
buiten beschouwing gelaten. Daarmee 

is Het nachtvlinderboek in dat opzicht  
‘Een’ nachtvlinderboek. 

Het eerste deel van het boek kent een 
hoog gehalte natuurlijke historie met 
veel interessante weetjes, waar vaak een 
gebrek aan is in de populaire kleinere 
gidsen, die veelal het determineren als 
voornaamste doelstelling hebben. Wat 
in dit onderdeel ontbreekt is een vermel-
ding van de herkomst van de informatie, 
terwijl achterin het boek wel nadruk- 
kelijk een literatuurlijst is opgenomen. 
Dit zou eigenlijk een must moeten zijn 
voor een aantal interessante aannames 
en stellingen in de hoofdstukken. Een 
voorbeeld hiervan is dat er aanwijzingen  
zijn voor het feit dat één verdwaald 
vrouwtje een compleet nieuwe populatie 
kan starten. 

De auteur heeft ook enkele Neder-
landse namen aangepast met bijbe- 
horende motivatie. Een voorbeeld is de 
meidoornspanner Theria primaria die  
nu de naam ‘sleedoornspanner’ draagt. 
Volgens de auteur voorkomt dit terugke-
rende misverstanden, omdat de soort in 
Nederland en België eerder op sleedoorn 
dan op meidoorn wordt gevonden.

De laatste hoofdstukken van het  
‘algemene deel’ vormen bovenal het prak-
tische deel. Er wordt ingegaan op de wijze 
waarop nachtvlinders en rupsen bestu-
deerd kunnen worden en hierin zitten 
ook nieuwe technieken zoals het zoeken 
van vrij levende rupsen met een UV-lamp 
en de werkwijze en het resultaat zijn ge-
illustreerd. Rupsen lichten in het donker 
op, als het UV-licht op hen valt. Het sterke 
deel van dit hoofdstuk is dat het direct 
activeert, immers hier ontstaat direct  
de verleiding om met een andere voor- 
bereiding en motivatie het veld in te 
gaan. Een mooi overzicht van diverse 
vraatsporen houdt de lezer voortaan 
scherp in het veld. Wie nog niet wist hoe 
nachtvlinders te lokken zijn met een 
stroopmengsel vindt hier ook een handig 
recept! 

De gelukkige vinder van een rups 
krijgt in het drie pagina’s lange hoofdstuk 
Nachtvlinders (op)kweken diverse tips 
om het experiment te doen slagen. Dit 
hoofdstuk oogt in meerdere opzichten 
rommelig. In de eerste plaats ontbreekt 
een simpele illustratie van hoe een 
kweekopstelling voor rupsen eruitziet. 
In plaats daarvan worden uitsluitend 
parasitoïden afgebeeld, wat eigenlijk 
een geheel zijdelings onderwerp betreft. 
De ervaren kweker weet dat moeilijk te 
kweken soorten, veelal gebonden aan 
kruiden, mossen, etc., het beste kunnen 
worden uitgekweekt als een (deel van de) 
plant wordt meegenomen in plaats van 
de ‘losse takjes’ in een vaas zetten, iets 
wat alleen werkt bij een beperkt aantal 
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soorten en bovendien bijzonder arbeids-
intensief is. De tekst zit tevens vol aan-
names, zoals de claim dat ‘veel’ soorten 
na de overwintering op een andere plant 
overstappen en dat veel soorten zwakke 
planten prefereren. Het is onduidelijk  
op welke soorten deze informatie betrek-
king heeft. Tevens is er nietszeggende  
informatie: ‘per stadium is er een voor-
keur voor vers jong blad, of juist oud 
blad’. Diegene die besluit te willen kweken,  
blijft na dit rommelige hoofdstuk onbe-
vredigd achter. Een eenvoudige verwijzing 
naar een standaardwerk zoals Breeding 
butterflies and moths van Friedrich (1986)  
was zeker op zijn plaats geweest. De  
auteur had dus absoluut veel meer essen-
tiële tips kunnen geven om mensen op 
weg te helpen bij het kweken.

Het algemene deel wordt afgesloten 
met een bespreking van de zogeheten 
‘dubbelsoorten’ met fenomenale foto’s 
van de geslachtsorganen van enkele 
klassiekers van moeilijk op uiterlijk van 
elkaar te onderscheiden soorten, zoals 
binnen de genera Xanthorhoe, Acronicta, 
Amphipoea en Oligia en Mythimna albi-
puncta en M. ferrago. De beginner die eer-
der met de nogal technische moeilijk te 
begrijpen tekening of microscoopfoto van 
vlindergenitalia in aanraking is gekomen, 
begrijpt in één oogopslag aan de hand 
van prachtige foto’s hoe zo’n geslachts- 
orgaan er van buiten uit ziet.

Aan het eind van dit algemene eerste  

deel realiseerde ik mij wel dat mijn 
praktische vragen met betrekking tot de 
actuele thema’s, zoals de rol van het  
verzamelen en fotografie, klimaatveran-
dering en beheer onbeantwoord blijven.  
Een gemiste kans, zeker als je je realiseert 
dat het helemaal niet zo goed gesteld is 
met de vlinderstand en dat dit boek wel-
licht op het bureau belandt van groene 
beleidsmakers!

In de inleidende hoofdstukken van  
de soortbesprekingen wordt een fraaie 
toelichting gegeven met ook typische 
kenmerken van de rupsen, zoals bij de 
wortelboorders (Hepialidae), wespvlinders 
(Sesiidae) en houtboorders (Cossidae); 
alles rijkelijk geïllustreerd. Alleen bij het 
hoofdstuk ‘spanners’ (Geometridae) ont-
breekt deze inleiding en begint de soort-
bespreking basaal met de stipspanners.  
Bij de tandvlinders (Notodontidae) wordt 
tevens uitgelegd welke aanpassingen de 
pop heeft waarmee deze uit de zwaar 
bepantserde cocon kan kruipen. Over de 
wolspinner Eriogaster lanestris wordt een 
interessante wetenswaardigheid gedeeld 
over de ventilatie in cocons door middel  
van minuscule poriën. Bij de wespvlinders  
wordt dan vervolgens stellig beweerd dat 
sommige wespvlinders ook nachtactief 
zijn, maar er staat niet bij om welke 
soorten het gaat. 

De soortbeschrijvingen behandelen 
alle soorten die ooit in Nederland en België 
zijn gevonden, enkele echte adventieven 
uitgezonderd. Elke familie wordt voor-
afgegaan door een inleidend woord met 
korte noten over de natuurlijke historie, 
de andere keer bevat de tekst enkele 
korte zakelijke feitjes. De teksten bestaan 
uit een beschrijving van de vlinder en de 
rups. De meeste determinatieboeken zijn 
gebaseerd op plaatjes kijken, en dat is in 
dit boek ook aan de orde. De gebruiker 
van dit boek is zelf overgeleverd aan het 
vergelijken van soorten aan de hand van 
een omschrijving, een afbeelding van een 
imago. Een pluspunt is dat alle soorten 
vlinders in hun natuurlijke rusthouding 
zijn afgebeeld. 

Wie door de soortteksten heen bladert, 
en dat zijn er nogal wat, maakt kennis  
met zo’n 3800 foto’s van ongekende 
schoonheden. Een imposant deel van 
de prachtige foto’s, zo’n twee derde, is 
afkomstig van de auteur, aangevuld door 
fotomateriaal, merendeels afkomstig uit 
het buitenland. De vormgeving is prettig  
en qua soortteksten consistent en 
meestal overzichtelijk, de afbeeldingen 
zijn van hoge kwaliteit. De ene keer is er 
overigens wel gebruik gemaakt van een 
drietal forse foto’s van de vlinder en de 
rups, de andere keer zijn er tot wel zes 
foto’s opgenomen, waardoor de rups  
wel zo klein is afgebeeld dat de foto niet 

altijd bruikbaar is voor de determinatie. 
De ene keer is de rups de profielfoto van 
de soorttekst, de andere keer is het de 
vlinder. Daar waar er wel gebruik gemaakt 
is van geslachtssymbolen op de museum- 
platen, ontbreken deze bij foto’s naast de 
soortteksten.

Op de soortbesprekingen valt wel  
wat aan te merken. Inconsistentie van 
de teksten valt hierin het meest op. Het 
hoofdstuk over de spinneruilen (Erebidae)  
wordt ingeleid met het gegeven dat deze 
familie zeven subfamilies kent, twee 
daarvan worden in het boek apart be-
schreven. Uit de tekst blijkt dat dit een 
bewuste keuze was, maar doordat de  
andere vijf subfamilies weggelaten zijn 
ontstaan er onduidelijkheden. Het hoofd-
stuk begint namelijk met de Hypeninae, 
in de volksmond snuituitljes genoemd,  
zonder dat hier een subfamilie bij staat 
en gaat over in de hoofdstukken dons-
vlinders (Lymantiinae) en beervlinders 
(Arctiinae). Na laatstgenoemde gaat het 
boek verder in een nieuwe subfamilie 
‘snuituiltjes’ (Herminiinae), maar die 
subfamilie staat hier niet vermeld. De 
beginner zou dus kunnen denken dat al 
die vele soorten die hierna volgen tot de 
beervlinders behoren. Een andere alge-
mene onduidelijkheid in het boek wordt 
gecreëerd door het wat ongebruikelijke 
register: men kan niet alfabetisch zoe-
ken naar meticulosa (agaatvlinder), maar 
dient per se op naam van Phlogophora 
meticulosa (inclusief geslacht) te zoeken. 
Enerzijds wordt ingegaan op de wijze 
van ei-afzetting en standplaats (bijv. de 
bosrankvlinder Thyris fenestrella), terwijl 
dit elders weer ontbreekt. 

De verspreidingsinformatie zou wel-
licht voor een volgende druk nog eens 
onder de loep kunnen worden genomen. 
Een willekeurig voorbeeld van onvol- 
ledigheid betreft de grijsbandspinner  
Trichiura crataegi: ‘Het is een soort die 
lokaal voorkomt in het oosten en zuiden 
van het land’, terwijl de soort een veel 
bredere verspreiding kent en misschien 
wel het zwaartepunt van de verspreiding 
in andere delen van het land heeft liggen.  
Voor de glasvleugelpijlstaart Hemaris 
fuciformis worden ‘de duinen’ als zwaar-
tepunt van de verspreiding genoemd, 
terwijl de soort in het gehele binnenland 
doorgaans zeer algemeen is. In sommige  
teksten worden weer nadrukkelijk de 
provincies vermeld, of zijn concreet  
jaartallen van waarnemingen genoemd 
en soms met, de andere keer zonder 
vindplaatsen, elders weer alleen de bio-
toop (‘de duinen’). Een Belgische lezer  
die bij een compleet willekeurig ‘komt 
niet in Nederland voor-soort’, de kalk-
dwergspanner Eupithecia semigraphata,  
wil weten waar deze in België te vinden 

Rups van Theria primaria met de nieuwe 
naam sleedoornspanner in plaats van mei-
doornspanner. Foto: Tymo Muus
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is, vindt hierover geen enkele noot over 
de ecologie of de verspreiding. Het blijft 
onduidelijk wat dan de meerwaarde  
is van het bespreken van de Belgische 
‘bonussoorten’ als er verder is voorbij- 
gegaan aan de Belgische situatie. Het valt  
al gauw op dat teksten van het digitale 
Vlindernet.nl (website van De Vlinder-
stichting) de basis hebben gevormd voor 
veel teksten van Het nachtvlinderboek. 
Bij de wintergouduil Jodia croceago treft 
men op Vlindernet het volgende aan: 
‘Deze soort is voor het laatst waargenomen 
in Twente in 1970’. In Het nachtvlinder-
boek leest men ‘De laatste bekende waar-
neming is van 1970 in Twente’. Enkele 
bladzijden verderop geldt dit ook voor de 
nullenuil Dicycla oo: ‘De laatste waarne-
ming dateert uit 1858 in Gelderland’ ver-
sus ‘De laatst bekende waarneming van 
de nullenuil dateert uit 1858 in Gelder-
land’, enzovoort. Beleefdheidshalve had 
de oorspronkelijke bron vermeld kunnen 
worden. Een mooi voorbeeld van een in 
mijn ogen nagenoeg sublieme tekst is  
de soortbespreking van de bruine wit-
vleugeluil Aporophyla lutulenta, hier is 
zowel de bron als de herkomst van het 
fotomateriaal vermeld.

Leent het boek zich voor de deter-
minatie van de rupsen? Wie concreet 
rupsen wil determineren zal een rups 
mee moeten nemen of een foto moeten 
maken, want het boek is vanwege zijn  
gewicht niet iets wat je zomaar meeneemt 
in het veld. Daarbij moet ieder zich rea-
liseren dat het determineren van rupsen 
op zich al een absolute uitdaging betreft. 
Door de soortenrijkdom en de grote  
variatie binnen de soorten, waaronder  
rupsen, is het vrijwel onmogelijk om 
alles af te beelden. Slechts in enkele 
gevallen wordt een aantal cruciale kleur-
vormen niet genoemd of afgebeeld, zoals 
de oranje rups van de oleanderpijlstaart 
Daphnis nerii, de roze hormonale verkleur- 
toestand bij de lindepijlstaart Mimas tiliae,  
de jonge veel gevonden stadia van de  
hageheld Lasiocampa quercus en de veel-
vraat Macrothylacia rubi. Van de elzenuil 
Acronicta alni en de plakker Lymantria 
dispar zijn wel de jonge rupsen afgebeeld. 
De auteur is er verder goed in geslaagd 
om de meest typische kleurvormen (en 
soms ook variatie) wel af te beelden.

In de praktijk is het vrijwel onmo- 
gelijk om tot een determinatie te komen 
tussen duizenden foto’s verspreid over 
een paar honderd bladzijden. Het zou 
daarbij helpen als men zicht heeft op  
familiespecifieke kenmerken, zoals een 
inleidende sleutel of een plaat met stereo- 
type rupsen per familie of geslacht. Onder- 
scheidende kenmerken tussen rupsen 
worden soms wel, maar ook soms niet 

benoemd; daarentegen wordt de be-
schrijving van de rups (op een enkele  
uitzondering na) wel aangereikt en dat  
is voor de beginner erg fijn; immers leer 
je hierdoor gerichter naar de kleine  
details kijken! Eenmaal aanbeland bij  
de desbetreffende soortpagina wordt een 
formaat van de rups gegeven gebaseerd 
op het volgroeide stadium, iets wat nog 
deels stamt uit een tijd dat rupsenhuidjes 
werden geprepareerd en tot een maximum 
werden uitgerekt. De realiteit is dat een 
beginner er geen weet heeft van wanneer 
een rups volgroeid is en dan nog, wan-
neer een rups in stresssituatie verkeert, 
‘verkrampt’ hij en is aanzienlijk kleiner. 
Desondanks kan het gezien worden als 
een goede indicatie. Wat goede hand- 
vatten biedt is de inhoudsopgave: deze 
bevat een lijst van alle waardplanten 
(met Nederlandse en wetenschappelijke 
naam). Het biedt een waardevolle hand-
reiking bij het vinden van een soort per 
plant en kan gebruikt worden net zoals 
de door rupsenkenners veelgebruikte 
waardplant-soortindex uit de Fjäril- 
kalender van Svensson (1993).

Met betrekking tot de determinatie 
van rupsen, met name van de best wel 
moeilijke uiltjes, bestaat goede literatuur. 
Slechts eenmalig is zo’n bron ten behoeve 
van de rupsendeterminatie vermeld 
en uitgewerkt: voor de dwergspanner-
rupsen (Eupithecia’s). Dit is gedaan door 
symbolen toe te passen en rupsen onder 
meer in te delen in vier categorieën van 
lengte en dikte. In de praktijk is dat al 
lastig, omdat je op de rupsenfoto van de 
v-dwergspanner Chloroclystis v-ata een 
‘slanke’ rups ziet, die volgens de auteur 
een ‘gedrongen’ rups moet zijn, maar dat 
is slechts een obscuur detail. De kracht 
zit hem in het feit dat de gebruiker van 
dit boek bewust wordt gemaakt van het 
feit dat de rupsen binnen deze groep 
ongekend variabel en dus moeilijk te 
determineren zijn. Dit systeem voor de 
herkenning van rupsen voor deze groep 
spanrupsen is een absoluut voorbeeld 
van ‘good practice’, wat wellicht toegepast 
had kunnen worden op het gehele boek.

Als lezer krijg ik de indruk dat de  
auteur de verleiding niet kon weerstaan  
om alles onder te brengen in een boek als 
dit. Dat is al snel wat te veel van het goede. 
Bij een dergelijk groot aantal soorten  
moeten keuzes worden gemaakt ten  
aanzien van wat je doelstelling is. Het  
is als eerste indruk overduidelijk dat de 
diagnostiek van de vlinders van hoge 
kwaliteit is. Dit wordt nog weer meer 
bevorderd door de 126 museumplaten 
die ook ingaan op variatie en dimorfie. 
De vraag is of je in een tijd van fotografie 
nog zoveel ruimte moet reserveren voor 

museumfoto’s, die je evengoed vindt in 
andere pas verschenen buitenlandse 
werken of op het internet. Als deze platen  
weggelaten zouden zijn, zou er mogelijk 
ruimte ontstaan voor datgeen wat Neder- 
land nu nog mist: een handreiking of 
platen voor de determinatie van rupsen, 
vraatbeelden of eventueel biotoopfoto’s. 
Het toevoegen van bronnen maakt het 
bovendien mogelijk om de herkomst van 
de informatie (en wellicht het materiaal) 
te traceren. Het is dan helder in welk  
opzicht er nieuwe kennis wordt aangereikt  
en of de gegeven informatie represen- 
tatief is voor ons land, aangezien het  
gedrag en voedsel per soort op regionaal 
niveau kan verschillen. Tot slot ontbreken  
er ook nog veel namen en instanties, die 
zeker vermeld hadden mogen worden in 
het Het nachtvlinderboek.

Een kenner van vlinders zal zich 
afvragen of er nog iets toe te voegen is 
aan de werken die de laatste decennia 
verschenen zijn: Nederland kreeg in 2006 
zijn eerste vertaalde en bewerkte veld-
gids nachtvlinders (Waring & Townsend  
2006) en ook hierna volgden diverse 
landen met literatuur waar de rupsen  
in bepaalde mate in besproken zijn (zie 
referenties hierboven). Zonder twijfel is 
Het nachtvlinderboek een titel die niet 
mag ontbreken in de kast van de vlin-
deraar, naast de ‘Porter’. Het is, zonder 
meer, een werk dat het geld meer dan 
waard is vanwege de hoogstaande kwa-
liteit van de duizenden afbeeldingen. 
Inhoudelijk is er veel informatie bijeen-
gebracht. Wie met de vlinders wil be- 
ginnen heeft aan dit boek een goede,  
alleen is voor de rupsen wellicht aan- 
vullende informatie nodig. Het is be-
wonderenswaardig hoe de auteur een 
dergelijk werk heeft kunnen produceren 
naast een baan en gezin. De ‘leermeester’ 
van de auteur, wijlen Frits Bink, heeft het 
eindresultaat nooit in gedrukte vorm  
mogen aanschouwen – desondanks zou 
hij er trots op zijn geweest.
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