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perspective, and concludes by discussing 
future prospects and challenges in the 
rearing of insects. This leads nicely into 
chapters examining optimal insectary 
design, management and safety. The  
latter provides insightful tips on ways in 
which, through proper sanitation and 
maintenance, the risk of pathogenic in-
fection and spread can be minimized. 
Several following chapters explore the  
biological side of insect rearing. This  
includes the importance and means of 
maintaining high genetic diversity, and 
the ways in which seasonal inactivity 
(e.g. aestivation, diapause) can be recog-
nized and, if necessary, broken. Given the 
constant threat posed to insect cultures 
by bacterial, viral and entomopathegenic 
contamination, chapters 8 and 9 also  
provide detailed information on the 
symptoms of different kinds of patho-
gens and their identification. 

Other chapters cover a range of other 
highly relevant areas including the provi-
sioning of suitable nutrition and the use 
of artificial diets for insect herbivores, as 
well as an overview of quality control 
(linking the topic covered in chapter one). 
The final chapter is very helpful in that it 
provides an example of an insect pest 
that is mass reared for experiments in  
biological control – the south-western 
corn borer. By referring to this chapter, 
the reader can use it is a handy guide to 
the proper rearing of insects in their own 
culture.

Overall, this book is an outstanding 
addition to any entomological library and 
will certainly be appreciated by those 
working with on insects for small-scale 
experiments as well as by larger laborato-
ries rearing insects in enormous num-
bers. As an entomologist who during my 

career has worked with more than 40 
species of parasitoid wasps and their 
hosts, and has reared their various hosts 
on both plant and artificial diets, this 
book is a treasure chest that provides 
both deep insight and invaluable tips for 
proper insect rearing and maintenance.  
If I had one minor quibble that would be 
to suggest that the book could have been 
illustrated better, on the old maxim that 
‘a picture is worth a thousand words’. 
However, this is a pedantic point. Overall, 
I highly recommend this book as a guide 
to insect rearing.

Jeffrey A. Harvey
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Over dit boekje kan ik eigenlijk heel kort 
zijn: het gaat niet over insecten, maar 
over mensen. Ik zou hier dus kunnen 
stoppen, maar dat zou een beetje flauw 
zijn. 

In 89 korte verhaaltjes van steeds 
twee pagina’s worden aspecten van de 
menselijke biologie, vooral gedrag, evolu-
tionair geduid. Daarbij worden vaak ver-
gelijkingen getrokken met andere dieren, 
en heel soms is dat een geleedpotige  
(1x mijt, 3x pissebed, 1x garnaal, 1x sluip-
wesp, 1x fruitvlieg; het woord ‘kevertjes’ 
komt ook een keer voor). Regelmatig krij-
gen we een inkijkje in het dagelijks leven 
aan de VU, waarbij echt bestaande en bij 
ons niet onbekende personages ten to- 
nele verschijnen. De verhaaltjes lezen 

lekker en leggen heel wat moeilijke bio- 
logische problemen in zeer begrijpelijke 
taal uit. Dat moest ook wel, want de 
meeste verhaaltjes zijn eerder als co-
lumns in regionale dagbladen versche-
nen. De zwarte dame is afgeleid van de 
‘red queen’ uit Alice in Wonderland, die 
moest blijven rennen om op dezelfde 
plaats te blijven. In de evolutiebiologie 
wordt ze vaak als analogie gebruikt om 
aan te geven dat stilstand achteruitgang 
is. Soorten moeten zich constant aan ver-
anderende omstandigheden blijven aan-
passen, anders verdwijnen ze. De mens 
denkt vaak dat hij zich buiten deze evo-
lutionaire wedloop heeft geplaatst, maar 
is er toch op zijn minst een product van. 
Dat kun je door de ogen van Nico van 
Straalen nog aan heel wat dingen zien.

Het is een prima leesbaar boek van 
een voormalige columnist van Entomolo-
gische Berichten en te bestellen bij de au-
teur zelf via nico.van.straalen@falw.vu.nl.

Peter Koomen
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Enige tijd geleden ontving ik van iemand 
een boek cadeau met als belangrijkste 
motief dat op de voorzijde vlinders wa-
ren afgebeeld. ‘Het zal dus wel over vlin-
ders gaan en die interesseren jou.’ Maar 
had hij dat goed gezien? Dat dagvlinders 
waren afgebeeld op de kaft van een boek 
met de titel ‘nachtvlinders’ had hij zeker 
niet in de gaten. Dat zal ik de op dit ter-
rein ondeskundige gever niet kwalijk  
nemen. Maar de uitgever had deze fout 
natuurlijk nooit mogen maken en had 
zich dit onderscheid moeten realiseren. 
Dit literaire boek gaat volop over vlinders 
en alles wat daarmee te maken heeft.  
Het geschenk werd apart gelegd, goed 
voor de vakantie!

De auteur van deze roman, Poppy 
Adams, heeft natuurwetenschappen ge-
studeerd. Zij maakte documentaires voor 
onder andere de BBC en Discovery Chan-
nel. ‘Nachtvlinders’ is haar romandebuut. 
Voor zij aan dit boek begon verdiepte zij 
zich grondig in de entomologie, met na-
me in vlinders. Ze leerde alles over de di-
verse soorten dag- en nachtvlinders, hun 
soortnamen en voedselplanten, hun ha-
bitat, hoe vlinders zich ontwikkelen, hoe 
ze kunnen worden gekweekt en opgezet, 
enz. Daarnaast verdiepte ze zich in de En-
gelse wetenschappelijk-entomologische 
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wereld en hoe er over vlinderonderzoek 
wordt gepubliceerd. Die kennis gebruikte 
zij voor dit boek. ‘Nachtvlinders’ staat 
dus helemaal in het teken van de ‘de 
vlinderkunde’. Het hele verhaal bevat 
veel informatie over vlinders, landschaps-
beschrijvingen, enz. 

De hoofdpersoon, Ginny, is opge-
groeid in een groot oud landhuis, Bulbur-
row Court. Zij is een directe afstamme-
ling van een vooraanstaand geslacht van 
entomologen. Haar vader heeft zijn leven 
vrijwel geheel gewijd aan ‘de studie der 
Lepidoptera’ en Bulburrow Court heeft 
kamers voor netten en bakken, laborato-
ria, winterkamers, rupsenhuizen, pop-
penbakken, vitrinekasten en een inter- 
nationaal vermaarde entomologische  
naslagbibliotheek.

De opvoeding van Ginny is er geheel 
op gericht dat zij een vlinderdeskundige 
wordt. Zij leidt een uitermate eenzaam 
en teruggetrokken bestaan met zeer wei-
nig sociale contacten en met een extreem 
sobere levensstijl. Ze is sterk gefixeerd  
op waarnemingen aan vlinders, maar ze 
heeft ook een obsessie voor alles wat met 
tijd te maken heeft. Het landhuis staat 
vol met klokken die gelijk moeten lopen 
en gelijktijdig moeten slaan. Daarnaast 
draagt Ginny twee horloges. Voortdurend 
kijkt ze daarop hoe laat het is. Je zou zeg-
gen dat haar gedrag enigszins autistisch 
genoemd kan worden.

In het verhaal blikt Ginny terug op 
haar leven in Bulburrow Court en zij be-
schrijft de laatste vier dagen (zaterdag 
t/m dinsdag) die zij daar woont. Zij ver-
telt over haar leven als entomoloog, over 
haar wetenschappelijk onderzoek en 

congresbezoek. Ze is een gerenommeerd 
entomoloog geworden, publiceerde in de 
meest vooraanstaande tijdschriften en 
kreeg onderscheidingen. Zij combineert 
dit terugblikken met de beschrijving van 
de geschiedenis van het gezin waaruit zij 
komt. Zij geeft informatie over de bijzon-
dere omstandigheden waaronder haar 
ouders leefden en kwamen te overlijden. 
Het valt bijvoorbeeld te betwijfelen of 
haar moeder een natuurlijke dood stierf. 

Haar levensonderhoud betaalde Gin-
ny uit de verkoop van de familieschatten. 
Bulburrow Court werd door haar sterk 
verwaarloosd en als bepaalde delen van 
het gebouw niet meer bruikbaar waren 
sloot zij die af. Alleen het gedeelte waar 
zij als entomoloog werkte bleef in rede-
lijk goede staat. 

Ginny heeft één zusje, Vivien, dat als 
jong kind een ernstig ongeluk overleefde. 
Als gevolg daarvan zal zij nooit kinderen 
kunnen krijgen. Vivien is totaal anders 
dan Ginny en heeft veel meer sociale 
contacten. Op jeugdige leeftijd trekt zij  
de wijde wereld in, krijgt een vriend en 
vraagt Ginny voor haar een kind te baren. 
Dat gebeurt. Helaas sterft de baby na de 
geboorte. De relatie tussen Ginny en  
Vivien wordt daardoor problematisch en 
ze zien elkaar pas op hoge leeftijd terug 
als Vivien terugkeert naar Bulburrow 
Court. Zij treft het landhuis in lege en 
verwaarloosde toestand aan en stelt 
daarover kritische vragen. De terugge-
keerde Vivien verstoort het leven van 
Ginny. Zij vertelt dat zij daarom op een 
wetenschappelijke wijze als entomoloog 
een besluit neemt ‘over het leven’ van 
haar zusje. 

De oorspronkelijke Engelse uitgave 
van ‘Nachtvlinders’ verscheen in Groot 
Brittanië met een omslag die op behang-
papier leek waarin motten waren ver-
werkt. Kennelijk trok dit onvoldoende 
aandacht want de kaft werd enkele keren 
veranderd. Tegenwoordig komt de Engel-
se versie uit onder de titel ‘The sister’ en 
is de voorzijde voorzien van een afbeel-
ding van een meisje dat uit een gebouw 
valt en enkele vlinders en motten. 

Als ik dit boek zou moeten indelen 
zou ik het een lepidopterische psycholo-
gische roman noemen. Ginny beschrijft, 
verklaart als het ware, de wereld om haar 
heen vanuit haar kennis over vlinders. 
Het boek is daarom uitermate aantrek- 
kelijk voor entomologen die in literatuur 
zijn geïnteresseerd. 

Rinny E. Kooi
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Nederland heeft een internationale bete-
kenis voor (de biodiversiteit van) stuif-
zanden. Vrijwel het gehele areaal aan  
deze Atlantische woestijnen bevindt zich 
in ons land. Op basis van enkele oude 
studies en de onderzoeken die de afge- 
lopen tijd zijn gedaan in het kader van 
het kennisnetwerk Ontwikkeling en  
Beheer Natuurkwaliteit (OBN) komt nu 
dit boek over de ontstaansgeschiedenis, 
ecologie en geomorfologie van Neder-
landse stuifzanden. In totaal droegen  
23 auteurs bij aan de totstandkoming  
van de negentien hoofdstukken. Dit alles 
wordt mooi geïllustreerd met kleuren- 
foto’s, tekeningen en grafieken. 

Vrijwel alle aspecten van dit bijzon-
dere ecosysteem komen aan de orde. Er 
zijn hoofdstukken over het ontstaan van 
zandverstuivingen in het algemeen en 
voor het Kootwijkerzand in het bijzonder, 
daarnaast hoofdstukken over de preciese 
invloed van de wind op het zand, over 
het microklimaat en over de nutriënten-
huishouding van de bodem. Enkele 
hoofdstukken behandelen de unieke  
begroeiing, zowel van hogere planten  
als van mossen, korstmossen en padde- 
stoelen. Gelukkig wordt het ecosysteem 
‘stuifzand’ niet te beperkt gedefinieerd 
en is er ook ruim aandacht voor korst-
mossteppen, heidevegetatie en jonge 
bossen van dennen – allemaal biotopen 
die erbij horen en waarvan kennis nodig 
is om de karakteristieke biodiversiteit 
van een gebied in z’n geheel te behou-
den. Er zijn zelfs vier hoofdstukken die 


