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aanduiding van het lengteverloop in 
inches en mm. In drie korte paragrafen 
worden wat algemene bijzonderheden 
over de soort, informatie over verwante 
soorten en een meer specifieke soortbe-
schrijving gegeven. Meestal vindt je bij il-
lustraties van insecten een maatstreepje 
dat de werkelijke grootte aangeeft, maar 
voor dit boek is men op het aardige idee 
gekomen een plaatje op ware grootte op 
te nemen. Ik heb niet de moeite geno-
men om dat voor elke soort te contro-
leren, al was daar voor mijn gevoel wel 
reden toe. Dat kleine plaatje confron-
teerde me namelijk met een interessant 
gegeven uit de psychologie van de waar-
neming. Een klein kevertje op een kar-
tonnetje aan een speld ziet er veel groter 
uit dan een even groot plaatje ervan op 
een bladzijde in een groot boek. 

Ter afronding van de beschrijving van 
The book of beetles moet nog vermeld 
worden dat achter de reeds genoemde 
woordenlijst en het overzicht van de 
classificatie van de Coleoptera ook nog 
een (summier) overzicht gegeven wordt 
van relevante literatuur, veldgidsen, we-
tenschappelijke tijdschriften, coleopte-
rologische studieverenigingen en nuttige 
websites. Voor de Nederlandse lezer is 
deze opsomming wel wat erg eenzijdig 
op het Noord-Amerikaanse continent en 
op Australië gericht. Een korte beschrij-
ving van de medewerkers aan het boek, 
met vermelding van hun bijdrage eraan, 
een index op de soorten en families in 
het boek en een dankwoord en verant-

woording van de herkomst van de foto’s 
sluiten het boek af.

Wat hierboven gezegd werd over de 
beperkingen van de informatie in de 
inleidende hoofdstukken, gaat onvermin-
derd op voor de informatie bij de soortbe-
schrijvingen. Het is allemaal nogal anek-
dotisch en fragmentarisch. The book of 
beetles is dan ook meer een kijkboek, dan 
een werk/studieboek. Wie van kevertjes 
houdt, wie in de natuur geïnteresseerd 
is, wie van mooie plaatjes wil genieten, 
vindt in dit boek veel van zijn gading. 
Voor de wetenschappelijk gerichte co-
leopteroloog kan dit plaatjesboek hoog-
stens interessant zijn als illustratie bij de 
voor hem veel belangrijker publicatie van 
deze auteur, de lijst van 2011. Het heeft 
geen zin om commentaar te leveren op 
de keuze die de auteur gemaakt heeft 
voor de 600 soorten die hij opnam. Dat 
zou alleen maar leiden tot slappe betwe-
terigheid.

Tijdens de voorbereiding op deze 
boekbespreking heb ik een overzicht ge-
maakt (voor geïnteresseerden: stuur een 
mailtje aan sjoerd.tiemersma@naturalis.
nl) van de in The book of beetles opgeno-
men genera en soorten die bekend zijn 
in de Nederlandse fauna, aan de hand 
van de Catalogus van de Nederlandse ke-
vers (Vorst 2010). Het zijn 137 genera, en 
daarvan iets meer dan de helft (71) aan 
soorten. Mij viel op dat de afbeeldingen 
van de uitheemse soorten waarvan het 
genus ook in ons land voorkomt in de 
meeste gevallen een goed bruikbare illus-

tratie bieden voor de herkenning van de 
Nederlandse soorten van dat genus. Zo te 
zien heeft Patrice Bouchard goede keuzes 
gemaakt.
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Het boek ‘Staren naar een maagd, evo- 
lutiebiologie in het dagelijks leven’ bevat 
een serie columns van Nico van Straalen 
die eerder verschenen in de dagbladen 
van de Holland Media Combinatie. De  
lezers van Entomologische Berichten (EB) 
kennen Van Straalen al van zijn columns, 
die de laatste jaren in EB verschenen. 
Daarin stond vanzelfsprekend de ento-
mologie centraal. In de 116 columns in 
dit boek wordt echter slechts 22 keer 
aandacht geschonken aan een insect  
of aan insecten in het algemeen. Daar-
mee toont Van Straalen dat zijn belang-
stelling veel breder is. Dat hoeft entomo-
logen er niet van te weerhouden dit 
boek op te pakken en de voor hen vaak 
nieuwe teksten te lezen. De columns be-
vatten veel aardige anekdotes, soms ook 
heel persoonlijke. Ik geef een paar voor-
beelden.

Van Straalen liet zich ooit tijdens de 
koffiepauze verleiden tot het eten van 
een stroopwafel. Daarvoor werd hij aan 
het einde van de dag, tijdens het fietsen, 
afgestraft omdat het glucosegehalte in 
zijn bloed te hoog was geworden. Hij 
moest slap, zwetend en trillend van de 
fiets afstappen. Die ervaring was voor 
hem aanleiding om te schrijven over 
noodzakelijke regelsystemen in het  
lichaam, dus ook die voor het glucose- 
gehalte in het bloed. 

Zilvervisjes – ondere andere het 
echte zilvervisje, het ovenvisje en het 
papiervisje – kunnen voor ‘aardige’ ver-
rassingen zorgen, want zij houden van 
papier. Nico vertelt over hun mooi uit-
gevoerde balts. Maar ondanks dit mooie 

Tabel met (a) de subordes en superfamilies van de Coleoptera; (b) het aantal families uit de 
publicatie van Bouchard et al. (2011); (c) het aantal families dat niet in The book of beetles  
is opgenomen; (d) het aantal soorten uit Bouchard et al. (2011); en (e) het aantal soorten in  
The book of beetles.

 a b c d e

Archostemata 5  40 8
Myxophaga 4  109 4
Adephaga 10  45.734 62
Polyphaga    
 Hydrophiloidea 4  7.712 24
 Staphylinoidea 6  62.220 51
 Scarabaeoidea 12 5 31.507 60
 Scirtoidea 4  1.025 8
 Dascilloidea 2  150 5
 Buprestoidea 2  14.707 38
 Byrrhoidea 13  4.162 16
 Elateroidea 17 2 24.075 40
 Derodontoidea 3  100 4
 Bostrichoidea 4  3.974 14
 Lymexyloidea 1  70 2
 Cleroidea 11 1 10.235 30
 Cucujoidea 36 1 21.401 48
 Tenebrionoidea 28 7 33.026 60
 Chrysomeloidea 7  63.384 64
 Curculionoidea 9  61.851 62

  178 16 385.482 600
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gedrag heeft hij ze liever niet in huis. Ze 
aten aan knipsels op zijn prikbord. Dat 
was te verdragen. Maar ze knaagden ook 
aan zijn trouwfoto (wat een brutaliteit). 
Gelukkig had hij nog een negatief en liet 
een nieuwe foto afdrukken. 

Van Straalen vertelt dat hij na afloop 

van een fietstocht op een mooie zomerse 
dag, thuisgekomen even moest slikken. 
In zijn mond zat zoals hij het uitdrukt 
‘een orgie van dansmuggen’. Hij had die 
dag langs de IJsselmeerdijk gefietst door 
groepen dansmuggen, ‘ware orgies’  
waren dat. De activiteit van die hitsige 
mannelijke mugjes vergelijkt Nico met 
het menselijk gedrag in een Yab Yum-
bordeel (waar hij naar eigen schrijven 
nog nooit is geweest). De mannetjes 
in de dansmuggengroep loeren op een 
vergelijkbare wijze op vrouwtjes als de 
mannen in de ontvangstruimte van het 
bordeel op hun ‘prooi’.

Een van de mooiste anekdotes staat 
in de column over kouwelijke vrouwen. 
De temperatuurregulatie van vrouwen 
werkt anders dan die van mannen. 
Volgens Nico hebben veel vrouwen het 
eerder koud dan mannen. Op een be-
paald moment voer hij met vrienden op 
een boot over de Zwarte Zee. Vanwege 
de prijs hadden ze ’s nachts geen hut. 
Hij schrijft: ‘Maar gelukkig was er in de 
dubbele tweepersoonsslaapzak bij Nico 
plaats voor twee vrouwen, een aan elke 
kant, en alle drie bleven warm’. Wat zul-
len ze heerlijk hebben geslapen!

Het boek bevat veel meer prachtige 
verhalen. Nico lijkt tijdens al zijn dage-
lijkse bezigheden op een idee te komen 
voor een verhaal waarin natuurlijk on-

derwerpen uit de biologie de boventoon 
voeren. Het maakt niet uit of hij les 
geeft, met een kleinkind speelt, bomen 
in zijn tuin snoeit, aan het inpakken is 
voor een verhuizing of gewoon naar huis 
fietst. Soms hebben de columns een hele 
serieuze boodschap, soms zijn ze meer 
humoristisch. Deze verzamelde teksten 
las ik met plezier. Over de invalshoek die 
hij steeds weer kiest kun je wat gniffelen, 
maar ze zetten je zeker ook aan het na-
denken.

‘Go viral’ sprak de zoon van Nico toen 
een boekje met verzamelde columns uit-
kwam. Zijn zoon bedoelde daarmee ‘snel 
verspreiden’, refererend aan de snelle 
verspreiding van een virus. Aan het eind 
van die column vraagt Nico de lezers: 
‘Mocht u een bijdrage willen leveren aan 
het viraal gaan van mijn boekje dan weet 
u mij te vinden’. Die opmerking met be-
trekking tot een vorige bundel verhalen is 
zeker ook van toepassing op deze nieuwe 
bundel. Dat bewijst het feit dat ‘Staren 
naar een maagd’ tijdens de afronding van 
deze bespreking uitverkocht is geraakt! 
Wie het wil lezen zal dus naar een biblio-
theek moeten afreizen. 

Rinny E. Kooi
Instituut Biologie Leiden
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De interesse in het gebruik van insecten 
als bron van voedsel voor mens en dier 
neemt wereldwijd toe. Dit komt door een 
verwachte groei van 70-80% in de vraag 
naar dierlijke eiwitten in de periode van 
2012 tot 2050 en door duurzaamheidspro-
blemen met de huidige dierlijke produc-
tiesystemen. Deze systemen gebruiken 
momenteel 70% van de beschikbare land-
bouwgrond en zijn verantwoordelijk voor 
ongeveer 15% van emissie van antropo-
gene broeikasgassen. Verscheidene au-
teurs hebben gesuggereerd dat insecten 
eigenschappen hebben die ze geschikter 
maken als productiedier dan gangbare 
productiedieren.

Dit proefschrift begint met een histo-
risch perspectief op insecten als voedsel 
en diervoeding, en introduceert vijf sug-
gesties waarom insecten geschikt zouden 
kunnen zijn als productiedier: de hoge 
reproductie capaciteit, een hoge voe-
dingswaarde, een hoge voerefficiëntie, 

gebruik van organisch afval als voedsel 
en duurzaamheid van insectenproductie-
systemen.

Vervolgens wordt de voedingswaarde 
van insecten besproken met nadruk 
op insectensoorten die vaak gebruikt 
worden als voedsel of diervoeder. Het 

nutriëntgehalte van commercieel gepro-
duceerde insecten wordt besproken en 
vergeleken met gegevens over wilde in-
secten. Vervolgens worden deze gegevens 
vergeleken met de nutriëntbehoefte van 
gedomesticeerde dieren om eventuele te 
verwachte nutriënttekorten bij de con-
sumptie van insecten te kunnen iden-
tificeren. Daarbij worden verschillende 
omgevings- en dieetfactoren besproken, 
waarvan bekend is dat ze de chemische 
samenstelling van insecten beïnvloeden. 
Technieken die momenteel gebruikt wor- 
den om de voedingswaarde van commer-
cieel geproduceerde insecten te verbete-
ren, inclusief ‘gutloading’ en bepoederen 
met nutriënten waarvan een tekort 
verwacht wordt, worden beschreven. 
Ten slotte worden mogelijke negatieve 
factoren, waaronder pathogene micro-
organismen, toxines, en anti-nutritionele 
factoren, welke mogelijk relevant zijn bij 
het voeren van in gevangenschap leven-
de insectivoren besproken.

De productie van broeikasgassen en 
ammonia (NH3) is onderzocht bij een 
vijftal insectensoorten: gewone meel- 
wormen (Tenebrio molitor), huiskrekels 
(Acheta domesticus), treksprinkhanen  
(Locusta migratoria), rozenkevers (Pachnoda 
marginata) en Argentijnse kakkerlakken 


