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–	mede	dankzij	de	gigantische	hoeveel-
heid	onderzoek	die	aan	dit	nijvere	insect	
is	besteed	–	het	een	beetje	kan	opnemen	
met	die	andere,	al	even	nijverige	zesvoe-
ters.	Wat	dat	betreft	komen	de	termieten	
er	eigenlijk	wat	bekaaid	af.	Kennelijk	een	
totaal	andere	tak	van	sport.

Allereerst	wat	algemene	en	in	het	oog	
lopende	zaken	bij	dit	boek.	Het	formaat	
van	‘The	superorganism’	is	iets	hand-	
zamer	dan	dat	van	‘The	ants’	en	je	hoeft	
ook	niet	zo	sterk	als	een	mier	te	zijn	om	
het	te	kunnen	tillen.	Van	even	hoge	kwa-
liteit	als	in	de	illustere	voorganger	zijn	
alle	afbeeldingen	en	de	formidabele	
foto’s.	Vermoedelijk	vanwege	het	grote	
aantal	verwijzingen	naar	de	wetenschap-
pelijke	literatuur	is	ervoor	gekozen	om	
alle	bronvermeldingen	direct	onderaan	
de	pagina	op	te	nemen.	Nadeel	daarvan	
is	het	regelmatig	vermelden	van	dezelfde	
bronnen,	maar	dit	nadeel	valt	in	het	niet	
bij	de	voordelen.	Je	hoeft	namelijk	niet	
constant	meer	naar	een	literatuurlijst	
achterin	te	bladeren	als	je	een	referentie	
wilt	natrekken.	Smaken	verschillen	uiter-
aard,	maar	ik	vond	dit	bij	het	lezen	erg	
handig.	Het	boek	biedt	niet	alleen	een	
schat	aan	informatie	en	stof	tot	naden-
ken	aan	de	wetenschappelijk	onderlegde	
lezer,	maar	ook	een	(zij	het	goed	geïnfor-
meerde)	leek	zal	er	veel	van	zijn	of	haar	
gading	in	kunnen	vinden.

De	nadruk	ligt	in	het	boek	op	weten-
schappelijke	ontdekkingen	en	ontwikke-
lingen	in	de	laatste	20	jaar,	grofweg	dus	
sinds	het	verschijnen	van	‘The	ants’.	
Daarbij	is	ook	de	nadruk	wat	verschoven.	
Hoewel	het	eerdere	boek	al	zeer	veel	
diepgaande	analyses	van	het	biologische	
fenomeen	‘mier’	bevatte,	was	het	toch	
zeker	ook	een	ode	aan	de	gigantische	
verscheidenheid	aan	levensvormen,		
leefwijzen	en	vooral	details	uit	het	le-	
ven	van	de	mieren.	In	het	nieuwe	wordt	

geprobeerd	daarin	een	stap	verder	te	
gaan,	waarbij	het	volgende	op	zich	sim-
pel	gegeven	als	uitgangspunt	wordt	
genomen	en	nog	meer	wordt	benadrukt:	
het	geheel	is	meer	dan	de	som	der	delen.	
Pijlers	daarbij	zijn	altruïstisch	gedrag,	
complexe	(bij	de	mieren	vooral	chemi-
sche)	communicatie	en	arbeidsverdeling.	

Een	centraal	begrip	in	de	biologie	van	
insectenstaten	en	daarmee	superorga-
nismen	is	eusociaal.	Niet	voor	niets	
speelt	dit	begrip	een	grote	rol	in	de	eerste	
vier	hoofdstukken.	Hierin	leggen	de	
auteurs	min	of	meer	het	fundament	voor	
hetgeen	erop	volgt.	De	genetische	en	evo-
lutionaire	achtergrond	van	de	(eu)sociale	
insecten	komt	uitgebreid	aan	bod.	Vooral	
vanaf	hoofdstuk	5	(the	division	of	labor),	
neemt	het	aantal	voorbeelden	toe,	het-
geen	de	leesbaarheid	vooral	voor	niet-
wetenschappelijk	onderlegde	geïnteres-
seerden	zeker	ten	goede	zal	komen.	
Evenals		in	‘The	ants’	leggen	beide	
auteurs	daarbij	ook	een	behoorlijke	dosis	
vertelkunst	aan	de	dag.	Het	is	en	blijft	
allemaal	helder	uiteengezet	en	vlot	lees-
baar,	ook	de	wat	meer	theoretische	pas-
sages.	Hoewel	het	ook	in	de	wereld	van	
de	mieren	niet	ontbreekt	aan	vergelij-
kingsmogelijkheden	met	de	mens,	is	dit	
voornamelijk	terug	te	vinden	in	hoofd-
stuktitels	als	‘child	labor’	and	‘necro-	
phoric	behavior’,	om	maar	een	beetje		
bij	de	wieg	en	het	graf	te	blijven…

Recente	literatuur,	en	daarmee	ont-
dekkingen	uit	de	wereld	van	de	myrme-
cologie,	lopen	als	een	rode	draad	door	het	
hele	boek	heen.	Daarbij	zijn	een	paar	
hoofdstukken	die	er	wat	dat	betreft	uit-
springen.	Hoofdstuk	7	(the	rise	of	the	
ants)	bevat	een	schat	aan	nieuwe	ontdek-
kingen	op	het	gebied	van	de	afstamming	
en	evolutie	van	de	mieren.	En	hoewel	de	
meeste	vertegenwoordigers	uit	hoofd-
stuk	8,	de	Ponerinen	(oermieren),	niet	in	
Nederland	of	zelfs	Europa	voorkomen,	is	
dit	verplichte	kost	voor	eenieder	die	eens	
kennis	wil	maken	met	de	ongelooflijke	
rijkdom	aan	sociale	structuren	in	(nog	
maar	een	deel	van!)	de	mierenwereld.	
Eén	sappig	detail	wil	ik	daarbij	vermel-
den:	de	gewoonte	bij	de	mieren	van	het	
genus	Diacamma	om	al	tijdens	de	copula-
tie	kop	en	borsttuk	van	het	mannetje	af	
te	bijten,	waarbij	het	achterlijf	dan	nog	
gewoon	doorgaat	met	copuleren.	Bid-
sprinkhaanvrouwen	zijn	dus	niet	de	
enige	femmes	fatales	uit	de	insectenwe-
reld.	Een	onvermijdelijke	rode	draad	is	en	
blijft	trouwens	ook	in	dit	werk	de	geringe	
rol	van	mannetjesmieren,	ook	al	kunnen	
de	heren	van	het	genus	Cardiocondyla	er	
aardig	wat	van	als	het	om	onderlinge	
rivaliteit	gaat.	De	Attini	oftewel	de	blad-
snijdersmieren	(en	daarbij	vooral	het	
genus	Atta),	met	hun	ondergrondse	

champignonkwekerijen	en	hun	miljoe-
nensteden,	vormen	binnen	de	wereld	van	
de	sociale	insecten	een	klasse	apart	in	
hun	ontwikkeling.	Niet	meer	dan	billijk	
dus	dat	zij	een	heel	hoofdstuk	krijgen	
toebedeeld.	

Rest	de	opmerking	dat	gezien	de	kwa-
liteit	van	zowel	inhoud	als	presentatie,	de	
prijs	van	dit	nieuwe	standaardwerk	op	
het	gebied	van	de	sociale	insecten	en	
vooral	de	mieren,	een	aangename	verras-
sing	is.	Ik	wil	nog	net	niet	pleiten	voor	
Harry	Potter-achtige	toestanden	bij	we-	
tenschappelijke	boekwinkels,	maar	in	elk	
geval	kan	ik	dit	boek	warm	aanbevelen	
aan	iedereen,	van	afgestudeerd	bioloog	
tot	geïnteresseerde	leek,	die	zichzelf	eens	
helemaal	wil	‘bijlezen’	over	de	huidige	
stand	van	zaken	wat	betreft	onze	kennis	
van	die	nijvere,	krioelende	wereld	van	
het	kleine	om	ons	heen.
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Carabidologen	kunnen	dikke	boeken	
maken;	het	hier	besproken	deel	24	in	de	
serie	Fauna	Helvetica	is	tot	nu	het	dikste	
werk	dat	in	deze	uitstekende	reeks	is		
verschenen.	Met	677	pagina’s	laat	het	de	
mollusken	atlas	(528	pp),	de	libellen	van	
Zwitserland	(398	pp),	de	zoogdieren	van	
Zwisterland	(396	pp)	en	de	Diptera	check-
list	(370	pp)	ver	achter	zich.

Natuurlijk	is	de	belangrijkste	reden	
voor	de	aanzienlijke	omvang	van	dit	boek	
het	hoge	aantal	loopkeversoorten:		
523	soorten	worden	besproken	(550	als		
de	ondersoorten	worden	meegeteld).		
Ter	vergelijking:	in	Nederland	zijn	er		
372	gevestigde	soorten.	Van	elke	Zwit-
serse	soort	worden	veel	faunistische	
gegevens	gepresenteerd.	Dit	is	gebaseerd	
op	ruim	een	miljoen	waargenomen	indi-
viduen.	De	waarnemingen	zijn	op	te	
splitsen	in	203.000	handvangsten	en	
822.000	potvalvangsten.	Dit	relatief	grote	
aandeel	handvangsten	is	opvallend.	Dit	
blijkt	nog	eens	extra	uit	het	feit	dat	al	die	
potvallen	alleen	maar	gegevens	hebben	
opgeleverd	voor	231	soorten,	terwijl	meer	
dan	de	helft	van	de	soorten	dus	alleen	
maar	met	de	hand	gevangen	is.	Zonder	
twijfel	is	het	deels	veroorzaakt	door	de	
bergachtige	gebieden	waar	het	werken	
met	bodemvallen	–	in	Nederland	dè	
methode	om	loopkevers	te	verzamelen	–	
vaak	niet	praktisch	is	door	de	moeilijke	
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bereikbaarheid	van	de	plekken	en	de	
veelal	rotsige	bodem.	Toch	blijkt	uit	een	
kaartje	met	de	verspreiding	van	de	pot-
vallocaties	dat	deze	methode	ook	in	de	
lager	gelegen	gebieden	van	Zwitserland	
niet	populair	is.

Van	de	tweede	auteur	was	al	een		
faunistisch	werk	over	de	Zwitsers	loop-	
kevers	beschikbaar	uit	1992.	Versprei-
dingsgegevens	verouderen	echter	snel,	
zodat	nieuwe	atlassen	altijd	weer	wel-
kom	zijn.	Dit	nieuwe	boek	is	een	prettig	
overzichtelijk	naslagwerk.	Vrijwel	elke	
soort	heeft	een	eigen	pagina	toebedeeld	
gekregen,	waar	achtereenvolgens	dertien	
rubrieken	kort	worden	doorlopen	(zie	de	
afbeelding	van	een	pagina).	Zo	wordt	er	
een	typering	van	de	‘macro-habitat’	
(onderverdeeld	in	acht	categorieën)	en	
hierbinnen	de	favoriete	habitat	(in	28	
categorieën)	gegeven,	inclusief	de	mate	
van	binding	daaraan	(stenotoop,	eury-
toop).	Ook	wordt	een	indicatie	gegeven	
van	de	vochtigheidspreferentie	en	het	
stratum	waarin	de	soort	leeft	(epi-,	endo-	
of	hypergeïsch).	De	geografische	sprei-
ding	wordt	weergegeven	aan	de	hand	van	
de	hoogte	(colien,	montaan,	subalpien,	
alpien)	en	de	regio’s	waarin	elke	soort	
wordt	aangetroffen.	Hierna	volgt	een	
indicatie	van	de	bedreiging	van	de	soort.	
Onderaan	de	pagina	staat	een	grafiekje	
met	de	spreiding	over	de	verschillende	
geografische	hoogtecategorieën	en	een	
fenologiediagram.	Dan	wordt	een	kaart	
met	vindplaatsen	gegeven,	waarvan		
de	stippen	waarnemingen	over	drie		
perioden	weergeven:	<1970,	1979-1989		
en	>1989.	Navraag	bij	de	auteurs	maakte	
duidelijk	dat	het	wegvallen	van	de		

periode	1970-1978	een	(zeer	storende)	
typefout	is.

Van	al	deze	gegevens	wordt	in	het	
begin	van	het	boek	uitgelegd	hoe	ze	tot	
stand	zijn	gekomen,	inclusief	de	achter-
liggende	statistiek	en	inzichten	in	de	
spreiding	van	de	variabelen.	Hierop	volgt	
een	waardevol	totaaloverzicht	op	basis	
van	alle	gegevens	–	aan	de	hand	van	elk	
van	de	hierboven	genoemde	variabelen	
ontstaat	een	schitterend	beeld	van	de	
loopkeverfauna	van	Zwitserland.	In	een	
bijlage	staan	nog	eens	alle	soorten	op	een	
rij,	inclusief	het	aantal	individuen	dat	
voor	elk	is	verzameld.	Dit	gebeurt	overi-
gens	allemaal	in	het	Duits,	ondanks	dat	
de	Engelse	titel	anders	doet	vermoeden.

Al	doorbladerend	vallen	allerlei	leuke	
soorten	op.	Meest	spectaculair	zijn	
natuurlijk	de	strikt	alpiene	soorten:	bij-
zonderheden	als	Carabus concolor,	Oreone-
bria angusticollis,	Bembidion rhaeticum,	
Trechus glacialis	en	Amara infuscata	doen	
je	verlangen	naar	het	omdraaien	van		
stenen	in	die	ongerepte	berggebieden.	
Wonderlijk	is	ook	dat	enkele	algemene	
soorten	in	Nederland,	zoals	Notiophilus 
aquaticus,	Calathus erraticus,	Amara aenea,	
Harpalus laevipes	en	Loricera pilicornis,	
voorkomen	tot	grote	hoogtes	in	het	
alpiene	gebied.	Een	voorbeeld	van	hoe	dit	
boek	ook	bruikbaar	is	om	‘onze’	soorten	
in	een	breder	perspectief	te	leren	kennen.	
Carabus italicus,	Abax continuus wuesthoffi,	
Laemostenus macropus	en	Tachyura hoemor-
roidalis	zijn	voorbeelden	van	loopkevers	
die	alleen	in	Ticino	–	het	enige	stukje	
laagland	ten	zuiden	van	de	Alpen	–	voor-
komen;	en	zo	heeft	ook	Zwitserland	zijn	
‘Zuid-Limburg’.	De	soberheid	van	het	

boek	is	wel	jammer;	het	tekeningetje	op	
de	voorkant	is	gelijk	ook	de	enige	kever	
die	in	de	uitgave	te	zien	is.

De	serie	Fauna	Helvetica	heeft	inmid-
dels	20	diergroepen	behandeld	(voor	twee	
groepen	is	zowel	een	Duits	als	een	Frans	
deel	verschenen	en	voor	de	amfibieën-	
larven	is	hiernaast	ook	nog	een	Italiaans	
deel	toegevoegd	–	in	totaal	dus	24	delen).	
Hieronder	zijn	zeer	belangrijke	uitgaves,	
ook	internationaal	gezien.	Een	goed	voor-
beeld	hiervan	is	de	bijendetermineerserie	
van	Felix	Amiet	en	collega’s;	al	direct	een	
standaardwerk.	Wat	mij	betreft	valt	het	
hier	besproken	boek	ook	in	deze	cate-	
gorie,	en	dan	met	name	voor	de	overige	
Midden-Europese	landen,	want	voor	
Nederland	en	Noord-West-Europa		
hadden	we	er	al	een.
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In	het	nawoord	van	dit	prachtig	geïllus-
treerde	boek	las	ik	de	volgende	uitspraak	
van	Albert	Einstein:	‘Als	de	bijen	van	de	
aardbodem	verdwijnen,	heeft	de	mens	
nog	slechts	vier	jaar	te	leven:	geen	bijen,	
geen	bestuiving,	geen	planten,	geen	die-
ren,	geen	mensen…’.	Ik	betwijfel	of	Ein-
stein	alleen	naar	honingbijen	verwees,	
maar	voor	het	algemene	publiek	staat	
‘bijen’	gelijk	aan	‘honingbijen’	en	dan		
één	specifieke	soort:	Apis mellifera,	de	
Europese	honingbij.	Gaat	het	even	iets	
minder	met	deze	geliefde	bij,	dan	staat	
de	geïndustraliseerde	wereld	op	z’n	kop	
omdat	onze	voedselvoorziening	op	het	
spel	staat.	Einstein	wist	nog	niets	van	de	
mysterieuze	‘bijen-verdwijnziekte’	maar	
zijn	uitspraak	geeft	goed	aan	hoe	velen	
de	toekomst	tegemoet	zien	als	deze	
‘ziekte’	niet	snel	genezen	kan	worden.

Vanwaar	onze	obsessie	met	de	Euro-
pese	honingbij?	Samen	met	de	zijde-
worm	Bombix mori,	speelt	A. mellifera	al	
heel	lang	een	belangrijke	rol	in	ons	leven.	
Beide	insecten	worden	al	eeuwenlang	
door	de	mens	gekweekt.	De	honingbij	is	
natuurlijk	het	meest	bekend	vanwege	de	
honing	en	bijenwas,	met	name	voordat	
we	suiker	hadden	ontdekt	en	parafine.		
In	een	van	mijn	Entomologiecolleges	
vraag	ik	de	studenten	naar	de	reden	
waarom	de	katholieke	kerk	zo	gesteld	is	
op	bijenwas,	zelfs	nu	er	veel	goedkopere	
alternatieven	voor	handen	zijn.	Niemand	
weet	ooit	het	antwoord:	bijenwas	is	het	
meest	‘puur’	omdat	het	door	maagden	
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