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en eik respectievelijk meer dan 100 en 
250 veroorzakers aan bod komen. 

Het boek behandelt natuurlijk niet 
alle insecten die zich op bomen voeden, 
maar alleen diegene die ‘zichtbare scha-
de’ veroorzaken. Schade is daarbij breed 
gedefinieerd en varieert van ontsiering 
van de onderkant van het blad door gal-
mijten, tot volledige ontbladering door 
rupsen of sterfte door schimmels. 

De titel suggereert dat geheel Eu-
ropa wordt behandeld, maar de inlei-
ding maakt duidelijk dat het gaat om 
Centraal-Europa. Opmerkelijk genoeg 
worden daarbij wel de verschillende 
definities van Centraal-Europa bespro-
ken, maar zijn de auteurs vergeten te 
vermelden welke zij zelf hanteren. Het 
boek geeft de indruk dat alle economisch 
relevante aantastingen van bomen en 
het merendeel van de veel voorkomende 
plagen aan bod komen. Om een indruk 
te krijgen van de volledigheid heb ik de 
galvormers van es die genoemd worden 
in het Gallenboek (Docters van Leeuwen 
2009) opgezocht. Van de dertien in dat 
boek genoemde galvormers worden er 
zeven behandeld, waarvan eentje onder 
lijsterbes. Dit is een heel behoorlijke 
score. 

Al met al is het een leuk bladerboek 
en een nuttig naslagwerk. Het enige 
minpunt is de prijs. Deze zal veel lezers 
van deze recensie er van weerhouden 
het boek aan te schaffen. Gezien de 
omvang, het kleurenwerk en het werk 
geïnvesteerd in het bijeenbrengen van 
de informatie vind ik de prijs echter niet 
onredelijk. De inhoud van het boek leent 
zich overigens goed voor een website, 
alles kan dan goed doorzoekbaar wor-
den gemaakt, foto’s kunnen makkelijk 
vergroot worden en informatie kan 

worden bijgewerkt. Helaas is het voor 
auteurs nog steeds onaantrekkelijk om 
de inhoud van boeken als website aan te 
bieden, aangezien je er geen inkomsten 
voor krijgt, er vaak minder goed naar 
verwezen wordt en de waardering voor 
een website simpelweg minder is. Het 
aanbieden van digitale publicaties via 
betaalde websites zou een oplossing zijn, 
maar helaas lijken eenvoudig toegan-
kelijke betaalwebsites nog grotendeels 
beperkt te zijn tot de porno-industrie. 
Mogelijk kunnen uitgevers als die van de 
NEV, Naturalis en KNNV daar inspiratie 
opdoen zodat er in de nabije toekomst 
een webwinkel komt voor entomologi-
sche boeken en websites.
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Spinder is het in 2013 met de gouden 
griffel bekroonde kinderboek van Simon 
van der Geest. Met het boek heeft de 
schrijver in dit zelfde jaar ook de eerste 
Jan Wolkers Prijs gewonnen voor het bes-
te natuurboek.

Hidde is de hoofdpersoon. Hij heeft 
ruzie met zijn oudere broer Jeppe die 
hem pest en hem Spinder noemt. Spin-
der heeft in een geheime kelder een 
grote verzameling dieren, met name 
insecten. Die kelder heeft hij samen 
met Jeppe ontdekt. Niemand weet er-
van. Jeppe had geen interesse in die 
kelder en vond het prima dat Hidde die 
gebruikte als een soort eigen insectenla-
boratorium met vlinders, zweefvliegen, 
sprinkhanen, glimwormen, kevers, oor-
wormen, wandelende takken enzovoort, 
maar ook met andere kleine dieren als 
spinnen en slakken. Maar dan wil Jeppe 
leren spelen op een drumstel. Om te 
zorgen dat hij niemand stoort heeft hij 
daarvoor de kelder nodig. Daarom pro-
beert hij Hidde daaruit weg te pesten, 
het wordt oorlog! Hidde moet van Jeppe 
op zeer korte termijn al zijn dieren ver-
wijderen en de kelder overdragen aan 
Jeppe. 

Hidde schrijft in een dagboek over 

zijn oorlog met Jeppe. Hidde vertelt dat 
hij zijn insectenlaboratorium absoluut 
niet kan opgeven, hij heeft een paar jaar 
aan inrichting ervan gewerkt. Hij heeft 
bijvoorbeeld speeltrommeltjes gelijmd 
voor de rozenkevers en van zijn oude 
treintunnel heeft hij een klimrots ge-
maakt voor de krekel. Waar kan hij an-
ders zo’n mooi laboratorium opzetten? 
Hij houdt van zijn dieren en verdiept 
zich in hun leven; hij heeft ze ook leren 
kweken. Hij weet welke eigenschappen 
zij bezitten, hoe zij zich ontwikkelen, 
waar hij ze in de natuur kan vinden enz. 
Hij schrijft daarover en vertelt: ‘Heel veel 
soorten heb ik op het Landje gevonden: 
veldkrekels, sabelsprinkhanen, duizend-
poten, miljoenpoten en ook een zomp-
sprinkhaan. En mijn doodgravertjes 
natuurlijk’. Of: ‘De goudglanskever is het 
aller-, allerzeldzaamst. In Nederland niet 
meer gezien sinds 1967. Waarschijnlijk 
heb ik het allerlaatste exemplaar van 
Nederland gevonden. Terwijl ik dit schrijf 
zie ik haar net onder het lampje door 
lopen. Haar schild schittert in ontelbaar 
kleuren’. 

Spinder wil zijn dieren gebruiken 
om Jeppe weg te houden uit zijn kelder. 
Daarom wil hij een plaag van zweef-
vliegen laten ontstaan. Ook moeten er 
slakkenslijmsporen worden aangebracht 
en moeten er spinragdraden worden ge-
spannen. Of het helpt? Een geheim dat 
Spinder en Jeppe delen zorgt er voor dat 
het conflict over de kelder uiteindelijk 
wordt opgelost. Met deze oplossing gaan 
de dieren uit Spinders laboratorium ook 
een goede toekomst tegemoet. 

Het boek doet me een beetje denken 
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aan Erik of het klein insectenboek van 
Godfried Bomans. Het berust natuurlijk 
op zuiver toeval dat Spinder bekroond 
wordt in de periode dat Erik het boek is 
dat in november 2013 alle aandacht krijgt 
van de Stichting Collectieve Propaganda 

van het Nederlandse Boek. Spinder heb 
ik met veel genoegen gelezen. Het is een 
aanrader voor jong en oud, vooral voor 
in insecten geïnteresseerde personen. 
Alleen al vanwege het mooie tekenwerk 
door Karst-Janneke Rogaar is het boek 

het waard om in handen te nemen.
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Het klimaat en de omgeving veranderen, 
op mondiaal niveau. Deze veranderingen 
hebben ertoe geleid dat veel plantensoor-
ten hun leefgebied kunnen opschuiven 
naar nieuwe arealen, waar ze al dan niet 
opzettelijk door de mens worden geïntro-
duceerd. Enkele van deze uitheemse 
soorten belanden daardoor in zeer gun-
stige abiotische omstandigheden en zijn 
in staat om nieuwe (voedselweb)inter- 
acties te vormen in het geïnvadeerde 
ecosysteem. Op het moment dat hun  
ge-coëvolueerde vijanden (herbivoren, 
pathogenen, etc.) afwezig zijn, hebben  
de uitheemse planten een competitief 
voordeel ten opzichte van de inheemse 
planten. Dit competitief voordeel kan 
vervolgens bijdragen aan het invasie- 
succes. De ecologische impact die uit-
heemse invasieve plantensoorten hebben 
is uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek 
betreft meestal intercontinentale inva-
sies (deze planten hebben hun oorsprong 
op andere continenten). Kennis over hoe 
intracontinentale uitheemse planten 
(deze planten verschuiven hun leefge-
bied op hetzelfde continent als waar ze 
van oorsprong voorkomen) de multitrofe 
interacties in hun nieuwe omgeving be-
invloeden is echter gering. Deze kennis is 
belangrijk omdat klimaatverandering en 
andere mondiale veranderingen in het 
milieu ertoe hebben geleid dat veel plan-
ten hun areaal kunnen (en bezig zijn te) 
vergroten op hetzelfde continent. De stu-
die naar invasieve planten en hun vijan-
den heeft zich tot nu toe voornamelijk 
geconcentreerd op de bitrofe interactie 
tussen alleen de plant en diens herbi- 
voren. Om een bredere kennis te krijgen 
over de biotische factoren die geïnva-
deerde gemeenschappen reguleren, moet 
er echter ook gekeken worden naar de in-
teracties met de hogere trofische niveaus 
(bijv. natuurlijke vijanden van de herbi-
voren), omdat deze een belangrijke rol 
spelen bij het structureren en functione-
ren van voedselwebben. Dit proefschrift 
onderzoekt de interactiemechanismen 
tussen een uitheemse (intracontinentale) 
plant en de inheemse bovengrondse her-

bivoren en hun natuurlijke vijanden. 
Daarnaast heb ik de rol die de nieuwe 
multitrofe interacties kunnen spelen in 
de succesvolle vestiging van de uitheem-
se plant onderzocht. 

Mijn modelsysteem is Bunias orien-
talis (Brassicaceae). Deze plant komt 
oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en 
Azië, en is rond 1980 begonnen aan zijn 
opmars in Europa. In veel delen van 
Noord- en West-Europa wordt de B. orien-
talis inmiddels als invasief beschouwd. 
In Nederland wordt de plant gezien als 
genaturaliseerd, maar niet invasief. Ik  
beschrijf eerst het algemene proces dat 
ten grondslag ligt aan planteninvasies 
(zowel inter- als intracontinentaal), waar-
bij ik kort inga op hoe de uitheemse plan-
ten de interacties met hun natuurlijke 
vijanden in het nieuwe gebied kunnen 
beïnvloeden.

Vervolgens vergelijk ik, met behulp 
van een community approach, de vege-
tatiesamenstelling en de levensgemeen-
schap van evertebraten (ongewervelde 
dieren) op de uitheemse plant en drie 
nauw verwante inheemse soorten. Hier-
voor heb ik ze gedurende hun gehele 
groeiseizoen in Nederland bemonsterd. 
Door de herbivore druk, bladschade en 
carnivore druk tussen de plantensoorten 
te vergelijken, kon ik de ‘enemy-release-
hypothesis’ (ERH) testen. In overeen-

stemming met de voorspellingen van de 
ERH bleken de uitheemse planten in hun 
nieuwe leefgebied minder bladschade te 
hebben en huisvestten ze een kleinere 
gemeenschap aan evertebraten dan de 
inheemse plantensoorten. Tijdens de 
piek in seizoensgebonden abundantie 
aan geleedpotigen (arthropoden) was  
de potentiële carnivore druk op de her-
bivoren hoger op de uitheemse plant 
dan de op de inheemse soort die op dat 
moment rijkelijk aanwezig was. Om de 
verminderde herbivore druk op de uit-
heemse soort beter te begrijpen, heb ik de 
hardheid van de bladeren van alle plan-
tensoorten gemeten. Daaruit bleek dat 
de hardheid van de bladeren van de uit-
heemse soort hoger was dan die van alle 
inheemse soorten. Ook vond ik een lage-
re taxonomische rijkdom en abundantie 
van invertebraten op de uitheemse dan 
op de inheemse plantensoorten. Het is 
daarom zeer goed mogelijk dat er minder 
herbivoren op de uitheemse plant zitten 
door het gecombineerde effect van de 
vraatresistentie gerelateerde eigenschap-
pen van de plant en grotere druk van  
de hogere trofische niveaus. De samen- 
stelling en structuur van de planten- 
gemeenschap waarin de uitheemse plant 
terechtkomt kan ook een effect hebben 
op de diversiteit aan herbivore en carni-
vore insecten. Ik kom tot de conclusie dat 
de ERH (voornamelijk gebaseerd op inter-
continentale invasies) ook een potentieel 
belangrijke rol kan spelen bij het succes 
van intracontinentale planteninvasies.

Een grote uitdaging in het onderzoek 
naar planteninvasies is het begrijpen 
van hoe (intracontinentale) planten in 
een nieuw gebied de trofische inter-
acties met de inheemse herbivoren en 
carnivoren beïnvloeden, en hoe deze 
geleedpotigen reageren op de nieuwe 
plant. Ik formuleer de hypothese dat de 
morfologische en chemische eigenschap-
pen van uitheemse invasieve planten 
een effect hebben op het gedrag van 
herbivoren, predatoren, en parasitoïden 
uit de geïnvadeerde levensgemeenschap. 
De invasieve plant kan eigenschappen 
bezitten die een barrière vormen voor 
de verspreiding van geleedpotigen of die 
hun zoektocht naar geschikte waard-
planten minder succesvol maakt. Ook 
kan de plant aantrekkelijk zijn voor de 
inheemse volwassen herbivoren maar 
juist giftig voor hun larven: een ecolo-


