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Vorig jaar verschenen twee boeken over de spinnenfamilies van de wereld ‘Spider families of the world and 
their spinnerets’. De beroemde spinnentaxonomen John Murphy en Michael Roberts hebben tien jaar aan deze 
publicatie gewerkt, en dat is zeker te zien aan de hoeveelheid informatie en tekeningen die bij elkaar zijn 
gebracht. In totaal worden 115 families op 327 platen behandeld. De illustraties zijn (zoals natuurlijk te 
verwachten was) prachtig en hebben een groot detailniveau. Per familie worden tenminste één, maar meestal 
meerdere ‘kenmerkende’ soorten geïllustreerd, elk op een eigen pagina. In de tekeningen worden dan per soort 
deelfiguren gepresenteerd van de habitus (van boven), sternum en coxae, de spintepels (ruimtelijke oriëntatie en 
details van de afzonderlijke tepels), het oogpatroon (vanuit twee invalshoeken), de pootklauw en de 
verschillende typen setae. Opvallend genoeg zijn juist de epigynes en mannelijke palpen niet afgebeeld in de 
platen. De boeken zijn op A4-formaat gedrukt, dus de tekeningen zijn zeer prettig te bestuderen. Op de 
voorzijdes van de boeken staan twee voorbeelden gegeven van dergelijke platen. De verschillende figuren voor 
de spintepels beslaan ongeveer de helft van de plaat en deze bijzondere aandacht doet het boek verschillen van 
het spinnenfamilieboek van Jocqué en Dippenaar-Schoeman uit 2006. 

Deel I van de hier besproken uitgave bevat een inleiding over spinnentaxonomie (met een nieuwe indeling in 
hoofdgroepen, zie daarvoor de volgende alinea), hoofdstukken met uitleg over het uiterlijk en de functies van 
spintepels, setae en trichobotria, een verantwoording over de door de auteurs gebuikte methodes bij het 
verzamelen van het materiaal en de beschrijving ervan, een sleutel tot subordes en families, en als hoofdmoot 
beschrijvingen van de familie-eigenschappen. In dit onderdeel wordt per familie aangegeven welke soort het 
type is voor de familie, welke soorten zijn afgebeeld, waardoor de familie gedefinieerd wordt, welke andere 
kenmerken aanwezig zijn, welke families nauwverwant zijn, de ethologie en verspreiding in de wereld. Deel II 
is twee maal zo dik als het eerste deel en bevat alle platen, met daarachter nog een appendix met 
genitaaltekeningen van 56 soorten. 

De spinnentaxonomie is aan flinke verschuivingen onderhevig, al naar gelang nieuwe inzichten, andere 
ingezette onderzoeksmethodiek en meningen. Regelmatig worden nieuwe families beschreven of worden 
wijzigingen voorgesteld in de hogere indeling in subordes. Murphy en Roberts komen met weer een nieuwe (of 
eigenlijk een oude) indeling, gebaseerd juist op de verschillen in de spintepels die zij zo nauwgezet 
onderzochten. Naast de subordes Mesothelae en Mygalomorphae, verdelen zij de overige spinnen 
(Araneomorphae) in de subordes Cribellate en Colulate. Cribellate hebben naast de spintepels een cribellum 
(soms gedegenereerd) met  
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zeer veel buisjes waarmee ze zeer fijn spinsel kunnen maken en Colulate hebben daar een colulus die schijnbaar 
geen functie heeft. Eerder wees een studie van Lethinen (1967) erop dat het cribellum geen goed onderscheid is 
voor monofyletische soortgroepen, en hierna zijn de hoofdgroepen anders ingedeeld en heeft de 
spinnentaxonomie een nieuwe weg ingeslagen, die er overigens niet altijd overzichtelijker van werd. In het hier 
besproken werk, wordt de oude indeling op ba sis van de aan- of afwezigheid van een cribellum weer 
teruggebracht. Dit leidt tot een behoorlijke wijzigingen op allerlei fronten: andere indelingen van families en 
subfamilies en genera die naar andere families worden overgeheveld. De auteurs noemen het een “rehabilitation 
of spider taxonomy” en vinden dat zo de taxonomische puinhoop die na 1967 is ontstaan weer opgeschoond kan 
worden. Bosselaars en Jocqué (2016) trekken in hun bespreking van deze twee boeken van leer tegen deze 
indeling. Dat doen zij met goede argumenten die zij tevens weten te staven met zeer recente literatuur over 
moleculaire studies die aantonen dat de later gedefinieerde hoofdgroepen wel degelijk monofyletisch zijn en dat 
het cribellum tijdens de evolutie meerdere malen onafhankelijk is verdwenen bij en binnen verschillende 
families, en dus geen kenmerk kan zijn voor een monofyletische hoofdgroep.  

Ondanks deze hernieuwde indeling, die dus voor controverse zorgt en geen aansluiting heeft bij veel andere 
moderne publicaties, is dit boek wel een pracht van een werk. De uitleg over de vele verschillende soorten setae, 
de gedetailleerde tekeningen van de verschillende lichaamsonderdelen, het overzicht van de morfologische 
diversiteit binnen de spinnen, de mogelijkheid om snel informatie over een spinnenfamilie te verkrijgen, maar 
toch ook de bijdrage die het levert aan de op velerlei argumenten gebaseerde discussie over de taxonomie 
binnen Araneae maken het tot een uitermate waardevolle bijdrage voor de spinnenonderzoeker. 
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30e CONGRES VAN DE EUROPEAN ARACHNOLOGICAL SOCIETY 
 
De uitnodiging van Nottingham om aan het 30e European Congress of Arachnology deel te nemen is inmiddels 
bij de leden van de Society binnengekomen en op de website geplaatst. Sara Goodacre is de organisator en het 
belooft een goed congres te worden. Noteer al vast de datum: 20-25 augustus 2017. Ga naar 
http://www.european-arachnology.org/ voor details. Je kunt natuurlijk ook als niet-lid deelnemen, maar 
verstandiger is het om lid te worden. Hieronder het boeiende logo! 
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