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punten van kritiek en de wettelijke en 
beleidsmatige consequenties geschetst. 
Die inhoudelijke kritiek op Carson con-
centreert zich rond: (1) geen aandacht 
voor de positieve consequenties van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, (2) een 
te alarmerend verhaal over de gevolgen 
van bestrijdingsmiddelen voor kanker, en 
(3) onvoldoende aandacht voor het feit 
dat in de door Carson beschreven periode 
de aantallen vogels toenamen volgens de 
Audoban Kersttelling.

Wat betreft die aandacht voor de cons 
én pros is Carson’s boek inderdaad vooral 
een luiden van de noodklok tegen het 
ogenschijnlijk gedachtenloos toepassen 
van bestrijdingsmiddelen; een fenomeen 
waar we – met alle huidige zorgvuldige 
toelatingsprocedures – nog steeds alert 
op moet zijn. Het te simplistisch bena- 
deren van de relatie bestrijdingsmid- 
delen-kanker had met de kennis van nu 
beter gekund, al is het opmerkelijk dat 
auteur Roger Meiners van het betreffende 
hoofdstuk vergeet te vermelden dat ook 
de behandeling van kanker momenteel 
veel succesvoller is en bijdraagt aan de 
lagere sterftecijfers. En die cijfers over de 
vogelstand dan? Inderdaad had Carson 
daar in meer detail op in kunnen gaan 
welke vogelsoorten wel en welke niet  
negatief beïnvloed worden door bestrij-
dingsmiddelen. Ondanks de stevige 
woorden van auteurs Pierre Desrochers 
en Hiroko Shimizu in hun hoofdstuk 
‘The Selective Silence of Silent Spring: 
Birds, Pesticides, and Alternatives to Pes-
ticides’, zien zij echter geen kans hun 
zaak hard te maken en met meer te ko-
men dan twee voorbeelden. Terwijl over-
duidelijk is dat de achteruitgang van 
roofvogels in Europa in grote mate kan 
worden toegeschreven aan dieldrin en  
aldrin, en de huidige achteruitgang in de 
vogelstand duidelijk verschillen toont 
tussen soorten van het agrarisch en het 
stedelijk landschap. De bekende EU-stu-
die van Berendse cs (zie ook elders in dit 
nummer) toont een significant verband 
tussen landbouwactiviteit en biodiversi-
teit, maar ook een enorme spreiding 
waardoor plekken met intensieve land-
bouw een relatief hoge biodiversiteit 
kunnen hebben en omgekeerd. Je moet 
dus heel precies kijken wat de situatie  
ter plekke is en welke factoren daar een 
negatieve rol kunnen spelen.

Een vierde voorbeeld van oneven-
wichtige beoordeling geeft hoofdstuk 7 
‘The Balance of Nature and ‘The Other 
Road’; Ecological Paradigms and the Ma-
nagement Legacy of Silent Spring’ van 
ecoloog Nathan Gregory. Na een prima 
beschrijving van de ontwikkeling in het 
denken over natuurlijk evenwicht, volgt 
een lang verhaal over biologische bestrij-

ding. Daarin wordt een eenzijdig beeld 
geschetst met veel aandacht voor ‘alien-
effects’, zonder ook maar enige aandacht 
te besteden aan het succes van biologi-
sche bestrijding in de afgelopen decaden 
en de huidige, nauwgezette beoordeling 
van potentieel te introduceren soorten. 
Meer voorbeelden zijn te halen uit deel 
drie over beleid en beheer, maar dat valt te 
ver buiten de scope van deze bespreking. 

In conclusie ben ik niet van mijn stuk 
gebracht, en staat Rachel Carson voor mij 
nog fier op haar voetstuk als een bege- 
nadigd schrijfster die een breed publiek 
alert heeft gemaakt op het gedachtenloos 
als panacee toepassen van bestrijdings-
middelen. Een terugkijkende beoordeling 
na zoveel jaren vind ik uiterst nuttig, dit 
boek levert daarvoor bruikbaar materiaal, 
maar kijk door de formuleringen heen, 
met de Amerikaanse principes van het 
Cato Institute in het achterhoofd.

Herman Eijsackers
Wagenigen UR
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Dit boek is al weer een jaartje op de 
markt en doet het kennelijk niet zo 
slecht, want voor mij ligt de tweede druk. 
Voor Nederland is, in de rijke kookboe-
kenwereld, het eten van insecten een 
nieuw thema voor zover ik weet, maar 

een korte verkenning op internet met als 
keywords ‘insect coocking/eating’ levert 
al gauw enkele honderden hits. Het komt 
dus niet helemaal uit de lucht vallen. Een 
belangrijk thema in het boek is het inpas-
sen van insecten in het menselijke dieet 
als een minder milieubelastende manier 
om dierlijke eiwitten binnen te krijgen  
en dus als alternatief voor het eten van 
vlees van gewervelde dieren. De koud-
bloedige diertjes hoeven minder te eten 
en poepen minder belastende stoffen uit 
tijdens de productie van eiwit dan koei-
en, varkens en kippen. In grote delen van 
de wereld behoren insecten tot de dage-
lijkse kost, zo leert het boek ons overtui-
gend. In de westerse wereld, vallen er 
echter nog wel wat zieltjes te winnen.

Ondergetekende was tamelijk on- 
bekend met eten het van insecten op een 
soort koekjes/taartjes met meelwormen 
na, al weer flink wat jaartjes geleden. 
Deze werden verstrekt op een Wageningse 
entomo-promotie-sessie, georganiseerd 
door Marcel Dicke. De sprinkhanen sloeg 
ik toen nog over. Bij het zien van al dat 
chitine, schoot mij de gedachte ‘om je na-
gels bij op te eten’ door het hoofd. Oké, 
van pootjes en vleugeltjes ontdaan lijken 
ze wel wat op garnalen, maar die kun je 
tenminste pellen. Koudwatervrees na-
tuurlijk. Het verzoek om als kookgek en 
kookboekenverzamelaar een bespreking 
voor dit boek te schrijven was reden om 
nu wel wat dingen uit te proberen. On-
langs kwam een klein gezelschap eten en 
als ‘amuse’ heb ik ze licht geroerbakte 
sprinkhanen aangeboden, uiteraard met 
het recht ze te weigeren. Van dat recht 
werd gelukkig geen gebruik gemaakt en 
het oordeel van iedereen was positief. 
De nageltextuur die ik van de pantsertjes 
had verwacht, werd gereduceerd tot een 
aangenaam crispy-chips-niveau en ei-
genlijk vond iedereen dat het wel naar 
meer smaakte. Niet wetende of mijn gas-
ten, die allen voor de eerste keer insecten 
aten, het wel zouden gaan waarderen, in 
combinatie met de stukprijs van € 0.50 
per sprinkhaan in een Utrechtse delica-
tessenwinkel, had ik wat te zuinig inge-
kocht dus bleef het bij een eerste maar 
aangename indruk, gebaseerd op drie 
individuen per persoon. Het tweede  
probeersel betrof meelwormen die ver-
werkt werden in een gevulde courgette  
in plaats van het gebruikelijke gehakt-
mengsel. Wederom een succes. Boven-
dien bleken deze ook ‘plain’ als knabbel-
tjes eetbaar en lekker. Kortom, insecten- 
kost is gewoon prima te eten, dus ga ik 
verder vooral in op het kookboek als 
kookboek.

Ik bezit een kleine 200 kookboeken, 
die samen een goed deel van de culinaire 
en geografische wereld bestrijken, maar 
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bij het daadwerkelijk ‘koken over de 
grens’ beperk ik me doorgaans tot het 
Mediterrane en Zuidoost-Aziatische ge-
bied. Wat moet een mens dan met 200 
kookboeken? Niet om te koken dus. Ik 
heb ze vooral om in te bladeren en zelfs 
om af en toe in te lezen. Ik val op kook-
boeken met veel recepten, veel mooie 
plaatjes en veel tekst buiten de recepten 
om. Die idiote diversiteit en het geklets 
over eten en voedsel, daar houd ik min-
stens zoveel van als van eten en koken. 
Verder gebruik ik de kookboeken zelden 
om een recept na te koken. Het bladeren 
en snuffelen levert de inspiratie en even-
tuele info over kooktijden, etc. Daarna 
gaat het boek dicht en in de keuken ge-
beurt de rest. Zo bekijk ik ook Het Insek-
tenkookboek.

Dan moet mij meteen van het hart 
dat het totale aantal recepten helaas wat 
aan de magere kant is. Ruimhartig geteld 
kom ik op maximaal 40-45 recepten en 
kooktips. In totaal beslaat dit slechts 65 
pagina’s van het 192 bladzijden tellende 
boek. Ruim de helft van het recepten- 
gedeelte bestaat uit (mooie) plaatjes.  
De rest van het boek bestaat uit 120-125 

pagina’s met allerhande informatie over 
insecten eten en het promoten daarvan. 
Hiervan is ongeveer 45-50 pagina’s tekst 
en de rest plaatjes. Het is dus al met al 
een rijk geïllustreerd boek. Dat is op zich 
een goede zaak, als de plaatjes de recep-
ten ondersteunen of op andere wijze  
interessante visuele informatie bieden of, 
en daar ben ik groot voorstander van,  
gewoon mooi en/of artistiek zijn. Het is 
jammer als het illustratiemateriaal de  
indruk wekt dat men moeite had om het 
boek te vullen en toch om duistere rede-
nen een substantieel aantal pagina’s 
wilde halen. Die indruk krijg je een beetje 
bij dit kookboek, omdat er opmerkelijk 
veel mensen zijn afgebeeld. Meer dan 45, 
vaak pagina vullende foto’s bevatten 
vooral personen, waaronder 22 ‘statie-
portretten’ van auteurs, promotors en 
personen die op een of andere wijze met 
insecten eten te maken hebben. Ook een 
flink deel van de informatieve tekst bui-
ten de recepten om heeft meer een pro-
motiekarakter dan lekker leesvoer over 
achtergronden. Kennelijk gingen de  
auteurs er van uit dat we er als Neder- 
landers nog niet klaar voor zijn. Niet dat 
dit volkomen overbodig is, maar het is 
wel een beetje buiten verhouding. 

Blijft er dan nog voldoende over om 
dit boek te kunnen aanbevelen? Ja ruim! 
Omdat het boek, te midden van talloze 
thematische kookboeken die geheel ge-
wijd zijn aan bijvoorbeeld pasta, chilipe-
pers, knoflook, paddestoelen, aardappels, 
zeevruchten etc., toch een unieke positie 
heeft, valt er veel inspiratie uit te halen. 
De niet-promotie gerichte stukjes over 
bijvoorbeeld wevermieren, termieten, 
dansmuggen, rupsen op alcohol, groene 
sabelsprinkhanen, zijderupsen, schellak 
en bladvlooien zijn heel leuk leesvoer, al 
ben je er wel vrij snel doorheen. Het rela-
tief kleine aantal recepten is merendeels 
beslist origineel en biedt voldoende vari-
atie en houvast om naar hartelust te ex-
perimenteren. Wie daar niet van houdt, 
kan op een flink aantal internetsites  
terecht voor meer recepten en vervolg-

studie. Je kunt ook met je eigen favoriete 
kookboeken en recepten aan de slag gaan 
en bijvoorbeeld eens een keertje roerbak-
ken met sprinkhanen in plaats van stuk-
jes kip en meelwormen in plaats van  
gehakt. Zie hiervoor speciaal de tips van 
auteur Henk van Gurp, pagina 21 en ver-
der. Over de benodigde kooktechnieken, 
garingstijden, et cetera vind je verspreid 
over het boek wel zo’n beetje alles wat je 
weten wilt.

Conclusie is dat het voor mij een zeer 
geslaagd kookboek is dat ik graag een 
plekje in mijn collectie geef. Ik hoop wel 
dat in de (nabije) toekomst, als promotie 
niet meer zo hard nodig is, het boek nog 
eens grondig wordt bewerkt voor een  
derde of vierde druk waarbij de dan over-
bodig geworden artikeltjes en het surplus 
aan mensenplaatjes worden vervangen 
door mooie insectenfoto’s, extra recepten 
en vooral extra leesvoer. Misschien kan 
er dan ook een pagina met een piepklein 
alfabetisch indexje van af, zoals bijvoor-
beeld in entomologische boeken heel ge-
bruikelijk is. Ik heb me suf zitten blade-
ren. Hopelijk gaat ook in de toekomst de 
prijs van de eetbare insecten flink dalen, 
opdat het woord ‘alternatief’ dat in het 
boek nog al eens valt, wat meer van toe-
passing wordt.

Ik besluit met een kleine variatie op 
een van de recepten in het boek:
Sprinkhanen, 3-4 per persoon: vleugeltjes 
en pootjes eraf.
–  Meng 1 theelepel sambal oelek met een 

scheutje ketjap manis, 1 theelepeltje 
sesamolie, beetje citroensap erbij (of ge-
perste knoflook).

–  Doe wat arachideolie in de wok
–  Als deze flink heet is, sprinkhanen erbij 

en roerbakken
–  Na één minuutje mengseltje erbij en 

nog half minuutje roerbakken 
–  Pas op, ketjap verbrandt heel snel, dat is 

niet lekker 
–  Afgieten door zeef en steek houten 

prikkertjes door de thoraxjes.

Hans Turin


