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Dit boekje biedt een duidelijk en helder 
overzicht van de in Nederland voor- 
komende Pentatomoidea, oftewel de 
boom- en schildwantsen. Het bevat een 
determinatietabel en van vrijwel alle 56 
soorten zijn op de voor- en achterflap  
redelijke foto’s afgebeeld. In de tekst zelf 
zijn bij de soortbeschrijvingen, op twee 
slordigheden na (zie hieronder), van alle 
soorten eenvoudige, schematische teke-
ningen opgenomen. 

Dit boekje zal zeker zijn weg vinden 
naar degenen die geïnteresseerd zijn in 
de wantsen van Nederland. Voor de prijs 
van 6 euro hoeft niemand het te laten lig-
gen. Dit lijkt me een goede zaak; van de 
verspreiding van de Nederlandse land-
wantsen is immers in vergelijking met 
dagvlinders, sprinkhanen of libellen 
weinig bekend. Het zou goed zijn als dit 
boekje daaraan een bijdrage levert. Want 
dat is eigenlijk mijn grote kritiekpunt  
op dit boekje; de informatie over de ver-
spreiding van de dieren schiet te kort. 
Hierover hieronder meer, eerst wat an- 
dere zaken. 

Wat de tekeningen en de foto’s be-
treft: op beide worden de dieren steeds 
even groot weergegeven. Hierdoor krijgt 
men geen goede indruk van de grootte 
van de dieren. Een streepje dat aangeeft 
hoeveel een centimeter is had het ver- 
gelijken van de groottes makkelijker  
gemaakt. Nu moet men terug naar de 
soortbeschrijving om erachter te komen 
hoe groot de dieren zijn. De tekeningen 
bevatten helaas wat slordigheden. Van de 
Acanthosomidae wordt bovenaan pagina 
14 vermeld dat ze minder tarsleden heb-
ben. Dit klopt: zij hebben niet drie maar 
twee tarsleden. Maar behalve bij Acantho-
soma haemorrhoidale worden er in de teke-
ningen steeds drie tarslidjes getekend. 
Bij Thyreocoris scarabaeoides staat de teke-
ning van Carpocoris fuscispinis nogmaals 
afgebeeld. Evenzo staat bij Elasmucha 
fieberi die van Elasmucha ferrugata. De af-
beeldingen van Carpocoris fuscispinis en 
Elasmucha ferrugata komen nu dus twee 
keer voor. Het verschil tussen de acan-
thosomiden Elasmucha fieberi en E. grisea 
wordt beschreven als ‘voorkant van het 
halsschild met een krachtige tand’ of 
‘voorkant van het halsschild met een  
kleine tand’ [cursief DJH]. Nergens is deze 
tand echter afgebeeld; bij Elasmucha  
fieberi staat zoals gezegd de verkeerde  
afbeelding en bij Elasmucha grisea is deze 
tand in het geheel niet afgebeeld. Hol-
costethus strictus heeft een geblokt con-

nexivum, maar de afbeelding suggereert 
een volledig donker connexivum. Wat de 
tekeningen betreft dan nog als laatste: 
bij Podops inuncta staat ‘voorhoeken van 
het halsschild met stompe verlengin-
gen’? Ik zou dit een ‘scherp haakje’ noe-
men. Dat komt ook beter overeen met de 
Nederlandse naam haakjeswants.

Ook in de naamgeving komt een aan-
tal slordigheden voor. Phimoderma hume-
ralis moet Phimodera humeralis zijn; Acan-
thosoma haemorrhidale moet Acanthosoma 
haemorrhoidale zijn; Zicrona caerula moet 
Zicrona caerulea zijn; Sciocoris curtisans 
moet Sciocoris cursitans zijn en Carpocoris 
fuscipinus moet Carpocoris fuscispinus zijn.

Maar dan de verspreidingsgegevens, 
zoals eerder gezegd mijn voornaamste 
punt van kritiek. Deze kritiek had makke-
lijk voorkomen kunnen worden door bij-
voorbeeld de verspreidingsgegevens van 
Berend Aukema uit 1989 als uitgangspunt 
te nemen. Van Jalla dumosa staat vermeld 
dat deze soort zeldzaam op de Veluwe 
zou zijn. Sinds 1957 is er echter nog maar 
één exemplaar gevangen, en niet op de 
Veluwe, maar op Terschelling. Andere 
oude vindplaatsen liggen in Limburg en 
in Zeeland. Odontoscelis fuliginosa is ze-
ker niet uitgestorven, maar wordt nog 
steeds in de Hollandse duinen en in 
Zuid-Limburg waargenomen. Aelia klugii 
is inderdaad zeldzamer dan de in droge 
graslanden alom aanwezige Aelia acumi-
nata, maar toch zeker niet ‘zeer zeld-
zaam’. Eurydema ornata komt niet in 
Zuid-Limburg voor, maar is uitsluitend 
bekend van Zeeuw-Vlaanderen en, met 
één exemplaar, van Texel. Chlorochloa  
juniperina komt behalve op jeneverbes 
ook op kraaiheide voor. Met name op 

Texel en Terschelling, waar tegenwoordig 
geen jeneverbessen meer voorkomen, is 
deze soort op kraaiheide te vinden. Trito-
megas sexmaculatus is nog maar van een 
enkele plek in Zuid-Limburg en Zeeland 
bekend, uitsluitend van stinkende ballote. 
De Nederlandse naam van deze wants  
is volgens de tabel dovenetelwants, een 
naam die veel beter past bij de op allerlei 
soorten dovenetels talrijk voorkomende 
Tritomegas bicolor, die dus zeker niet uit-
gestorven is! Dat laatste geldt ook voor 
Adomerus biguttatus.

Een index van namen verwijzend 
naar de pagina waarop ze behandeld 
worden, zou erg handig zijn. Die zou ook 
een aantal veelgebruikte synoniemen 
moeten bevatten. Holcostethus strictus is 
inmiddels omgedoopt in Peribalus strictus, 
en de zojuist genoemde Tritomegas bicolor 
staat nog op veel plaatsen te boek onder 
de oude naam Sehirus bicolor. Lezers kun-
nen nu denken dat Sehirus bicolor, en Peri-
balus strictus niet in Nederland voorko-
men.

Een doodzonde is het natuurlijk om 
een wants naar een kever te nomen: 
Arma custos, de snuitkeverwants? Waar 
zit bij Arma custos de snuit? Dat kan echt 
niet; het moet wel een Belgisch comité 
zijn die dat bedacht heeft. Of is het dat 
Arma custos wel eens een snuitkever op 
het menu heeft staan? Maar goed, nieu-
we Nederlandse namen zijn wel vaker 
een bron van ergernis. 

Dit alles mag de indruk wekken dat ik 
de aanschaf van dit boekje af zou raden, 
maar het tegendeel is het geval. Een deel 
van de problemen kan makkelijk onder-
vangen worden door een lijst met cor- 
recties toe de voegen, al is het maar op 
internet. En belangrijker, deze prachtige 
diergroep verdient het om beter om  
onder de aandacht van de insectenlief-
hebber te komen. Als de gebruikers van 
het boekje er maar rekening mee houden 
dat de verspreidingsgegevens niet altijd 
even betrouwbaar zijn, zijn zij bij uitstek 
degenen die de ontbrekende kennis 
kunnen aanvullen. Kopen dus dit boekje! 
De determinatie is nauwelijks moeilijker 
dan die van libellen of sprinkhanen. En 
wie weet wordt er dan over deze dieren 
net zoveel bekend als over libellen en 
sprinkhanen. 
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