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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 


