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1000 pagina’s herdrukken. Om beide 
genoemde redenen zou het naar mijn 
idee zeer waardevol zijn, als de auteur 
en/of de uitgever iets verzint om de achter-
liggende database toegankelijk te maken 
voor de lezer.

Tenslotte, het boek is in het Duits, 
voor sommigen mogelijk een probleem. 
Belangrijkste ‘valse vriend’ is de afkor-
ting ‘Z-Eu’, hetgeen dus niet staat voor 
Zuid-Europa, maar Centraal-Europa. De 
lezer is gewaarschuwd! 
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Bij de studie van insecten, die vaak klein 
of zelfs zeer klein zijn, is het gebruik van 
een loep, stereomicroscoop, of reguliere 
microscoop, een hulpmiddel dat vaak  
onontbeerlijk is. Dit boek gaat met name 
over het gebruik van de reguliere micro-
scoop. Het begint met enkele introduce-
rende hoofdstukken. Hierin lezen we wat 
insecten zijn en welke geleedpotigen 
verwant zijn. Daarnaast wordt in het kort 
verhaald over het vangen, doden en de-
termineren van deze diertjes. Daarbij 
wordt aangegeven wat het belang is van 
het hebben van een referentiecollectie, 
hiermee kunnen de gedetermineerde 
dieren vergeleken worden. Hierbij wordt 
ook gewezen op de rol van musea en col-
lecties van andere insectenspecialisten 
en het nut van internetfora. 

De beschrijving van de beschikbare 
vergrotingsapparatuur begint bij een 
eenvoudige loep en vervolgt met de ver-
schillende typen microscopen. Tevens 
wordt aandacht geschonken aan de USB-
microscoop. Hierbij worden de bouw en 
de mogelijkheden van deze verschillende 
vergrotingssystemen behandeld. 

Om een object onder een microscoop 
of stereomicroscoop te kunnen bekijken 
moeten vaak handelingen verricht worden, 
zoals het maken van preparaten van het 
complete insectenlichaam of delen daar-
van. De hiervoor benodigde uitrusting 
wordt beschreven. Ook de wijze waarop 
insecten aan de speld dienen te worden 
gestoken, met inbegrip van een beschrij-
ving van verschillende insectenspelden, 
en het etiketteren staan er keurig in uit-
gelegd. Plezierig is te zien dat de auteur 
bij de beschrijving van de uitrusting om 
microscopische preparaten te maken een 
lans breekt voor eigen initiatief, waarbij 
uitgelegd wordt hoe sommige instru-

mentaria zelf vervaardigd kan worden. 
Ook is er aandacht voor de wijze waarop 
gemaakte preparaten bewaard dienen te 
worden. 

Bij het volgende hoofdstuk over in-
sluitmiddelen volgt een discussie over 
de status van microscooppreparaten: 
permanent, semipermanent of voorlopig. 
Bij deze mogelijkheden wordt dan tevens 
ingegaan op de vloeistoffen waarin deze 
insluitmiddelen zijn opgelost: water, al-
cohol of xyleen. Bij elke optie worden de 
voor- en nadelen aangegeven. Ook wordt 
gesproken over de methoden die objecten 
doorzichtig kunnen maken en welke 
chemicaliën daarvoor geschikt zijn. Als 
laatste wordt er een lijst van de brekings-
index van de verschillende opties gege-
ven. Helaas ontbreken in dit hoofdstuk 
de oplosmiddelen benzylalcohol en iso-
propylalcohol, die als vervanging van het 
toxische en carcinogene xyleen kunnen 
dienen.

Het boek maakt dan een sprong 
terug met een hoofdstuk over het pre-
pareren van insecten, opslag in een 
collectie, en de mogelijke vraatinsecten 
die een collectie bedreigen. Inhoudelijk 
is dit informatief, te meer daar ook aan-
dacht wordt gegeven aan larvale stadia 
en hoe die te conserveren. Na dit hoofd-
stuk volgt een relatief korte beschrijving 
van hoe insecten te ontleden zijn en hoe 
genitaalpreparaten gemaakt kunnen 
worden. Hier heeft de auteur een kans 
laten liggen. De basis voor het maken 
van een duidelijk microscooppreparaat 
hangt ten nauwste samen met goed pre-
pareerwerk en een goede methodiek. 
Dit komt in dit hoofdstuk onvoldoende 
uit de verf.

Wat volgt is een beschrijving van  
de voor het maken van preparaten be-

nodigde chemicaliën, mengsels en kleur-
stoffen. Hierbij wordt van vele specifieke 
componenten de samenstelling gegeven, 
zodat men deze zelf kan vervaardigen. Bij 
veel stoffen is aangegeven hoe en waar-
voor de stoffen gebruikt kunnen worden, 
maar ook of er sprake is van een gevaar-
lijk bestanddeel, en meestal ook welke 
gevaren dit betreft. 

Bij het maken van microscooppre- 
paraten moet men rekening houden met 
de hardheid van het in te sluiten insecten-
lichaam, maar ook met de kleur. Aan de 
verschillende handelswijzen van deze 
mogelijkheden wordt uitgebreid aan-
dacht geschonken, ze worden duidelijk 
omschreven en er worden protocollen  
gegeven. De resultaten van de verschil-
lende methoden worden in kleuren platen 
geïllustreerd.

Een laatste tekstdeel geeft een be-
schrijving van het proces van het maken 
van een publicatie. Tevens wordt hier 
aangegeven hoe een publicatie moet zijn 
samengesteld, het gebruik van nomen-
clatuur, het advies om de richtlijnen voor 
auteurs te lezen, en een éénduidige stijl 
te gebruiken. Daarop volgt een uitleg over 
wat er gebeurt met een ingezonden ma-
nuscript. De essentie van dit hoofdstuk 
in een boek als dit is mij niet duidelijk. 
Waarschijnlijk is dit hoofdstuk bedoelt 
om de amateurmicroscopist te verleiden 
om zijn of haar bevindingen wereldkun-
dig te maken.

Tenslotte geeft het boek tips om meer 
over insecten te weten te komen. Het 
gaat hierbij met name om literatuur- en 
internetbronnen, entomologische vereni-
gingen en handelaren die entomologi-
sche uitrusting verkopen.

Dan moet nog één opmerking ge-
maakt worden. Behoudens de korte 
beschrijving van het vervaardigen van 
microscooppreparaten, is nergens een 
opmerking te lezen over de noodzaak om 
zeer schoon te werken bij het vervaar-
digen van preparaten. Dit is uiterst be-
langrijk, daar elk minuscuul vuiltje onder 
een microscoop een reusachtig stuk vuil 
wordt. Helaas zijn hiervan in ruime mate 
voorbeelden van aanwezig op de afbeel-
dingen in dit boek. Zelfs de illustratie op 
de kaft van dit boek is zo’n voorbeeld; 
geen goede reclame voor deze publicatie! 
Vergeet men dit minpunt, dan blijft een 
boek over dat een zeer grote hoeveelheid 
informatie bevat voor iemand die ento-
mologische objecten wil insluiten. Gezien 
de veelheid en diversiteit van de onder-
werpen, is het lezen ervan dan ook zeer 
aan te raden.

Cees Gielis


