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Basisgids Spinnen. Caroline Elfferich 2018: 144 pagina’s, rijk geïllustreerd. Prijs: € 21,95. KNNV Uitgeverij, 
Zeist. ISBN: 9789050116671 
 
Daar is hij dan: een eerste heldere ingang in de boeiende wereld van de spinnen. Was er behoefte aan? Jazeker. 
Er was niet veel meer te vinden in de boekhandel en wat er was kwam uit het buitenland, vertaald, net niet 
aansluitend op de fauna van ons land. Oudere boekjes van Pater Chrysanthus en Van Katwijk zijn misschien nog 
antiquarisch te bemachtigen, maar het kopen niet waard omdat ze zo gedateerd zijn dat ze onbruikbaar zijn 
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geworden. In de spinnenwereld – onze beschrijving daarvan – is veel dynamiek. Nieuwe namen, nieuwe 
indelingen, nieuwe soorten voor ons land, nieuwe inzichten. We hebben ook nog een zoekkaart op internet met 
20 soorten als hulpje bij de jaarlijkse spinnentellingen, maar dat omvat niet meer dan een plaatje met een naam. 
Er is, blijkt steeds weer, een groeiende belangstelling voor deze groep dieren, die door een heleboel mensen die  
 
in de natuur rondkijken als moeilijk wordt ervaren. Moeilijkheid valt altijd weg als er een handzame loper wordt 
uitgerold. Een gids om de eerste schreden onder goede begeleiding te maken was dus een wens en die is  nu in 
vervulling gegaan. 

Spinnen herkennen en op naam brengen is een kwestie van ervaring. Terecht schrijft de auteur dat 
waarnemen van de spin in zijn omgeving een belangrijk onderdeel is, meer dan dat, het noodzakelijke begin: het 
terrein en de biotoop waar hij voorkomt, het type web waar hij in hangt, de manier van lopen en ander gedrag, 
kortom goed observeren voor je het dier in een potje laat verdwijnen om hem goed met een loupe te kunnen 
bekijken, want dan ben je details van web en plaats in zijn omgeving kwijt. En je wilt toch meer weten dan 
alleen de naam? Levenswijze, ecologische gegevens en gedrag zijn minstens zo belangrijke kenmerken als 
kleur, vorm en lengte van de poten of de stekeltjes daarop. 

Eenmaal in het potje kunnen bouw en kleuren worden bekeken. Aan de bouw van de spin wordt in het eerste 
deel van de gids terecht ruim aandacht gegeven.Het is verstandig om van het begin af aan goed alle onderdelen 
te bekijken. Is het een volwassen exemplaar, en zo ja, is het een mannetje of een vrouwtje, hoe kan ik dat zien, 
want dat maakt soms een behoorlijk verschil bij het op naam brengen. Waar zitten al die onderdelen die in de 
beschrijvingen worden genoemd en wat doet de spin met die verschillende aanhangsels? Aan de hand van de 
beschrijvingen in het hoofdstuk “Lichaamsbouw” raakt men daar snel in thuis. De diertjes blijken zeer ingenieus 
in elkaar te zitten en heel bijzondere mogelijkheden te hebben. Die worden in “Het leven van de spinnen” goed 
uit de doeken gedaan. Gewapend met die kennis kan men goed aan de slag. 
 
Spinnen zijn in zoverre  moeilijk dat er veel soorten zijn die bovendien erg op elkaar kunnen lijken. In deze gids 
worden 70 soorten behandeld, een dikke 10% van wat in ons land is waargenomen (634 soorten): 70 algemene, 
inheemse soorten die iedereen wel moet kunnen tegenkomen. Illustraties zorgen er voor dat de spin die je hebt 
gevonden goed kan worden getoetst, niet alleen aan de beschrijving, maar ook aan de afbeelding. Die 70 soorten 
vertegenwoordigen het merendeel (29) van de 39 families die in ons land te vinden zijn. Weggelaten zijn de 
families waarvan slechts een enkele of erg zeldzame en onopvallende soorten in ons land voorkomen. Van heel 
soortenrijke families, zoals de kogelspinnen (35), springspinnen (40) en hangmatspinnen (237), hebben maar 
een klein aantal een plekje in de gids kunnen veroveren. Het is een bloemlezing, maar met deze selectie heeft 
men wel een mooie en representatieve doorsnede van de Nederlandse spinnenfauna binnen bereik. In de 
“Overzichtstabel” op pagina’s 8-12 worden alle soorten overzichtelijk gerangschikt, de soorten per familie in 
een volgorde die de verwantschappen weerspiegelt, met een aanwijzing van de afmetingen van de dieren, met 
verwijzing naar de pagina waar de soort wordt behandeld, kortom in vier pagina’s alles bondig en duidelijk 
samengevat. De Index waarmee het boekje eindigt vormt de onmisbare afsluiting. 
 
Deze basisgids zal zeker helpen om de aandacht voor spinnen te vergroten. Aan de slag er mee!. Ik wou dat ik 
indertijd toen ik naar spinnen ging kijken zo’n enthousiast makend boekje had gehad. 
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