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het voorkomen voor en vanaf 1976. In 
het volgende hoofdstuk komen pas het 
verzamelen, prepareren, fotograferen en 
determineren van wantsen uitgebreid 
aan bod, waarbij het belang van collectie-
vorming niet vergeten wordt. 

Na een hoofdstuk met korte beschrij-
vingen van de negen families volgt de 
hoofdmoot van het boek: de rijkelijk  
geïllustreerde soortbeschrijvingen. Per 
soort zijn twee pagina’s gereserveerd: 
één pagina met tekst, verspreidingskaart, 
fenogram, indicatie van het voorkomen  
in de omringende landen (waaronder 
Nederland) en een ‘gestackte’ habitus- 
foto. De verspreidingskaarten zijn op ba-
sis van 20 × 20 kilometerhokken  
(UTM-grid) en onderverdeeld in vier 
periodes: voor 1976, voor en na 1976, 
tussen 1976 en 2000 en vanaf 2000. Deze 
periodes zijn gebaseerd op het eerdere 
Deense atlasproject van Tolsgaard (2001), 
dat van 1976 tot en met 2000 liep. In 
de fenogrammen worden de maanden 
aangegeven, waarin larven en adulten 
zijn waargenomen. Op de tweede pagina 
staan doorgaans drie foto’s: van volwas-
sen dieren en, indien beschikbaar, van 
vijfdestadium larven ‘in vivo’, waar nodig 
vergezeld van kleine detailfoto’s van 
belangrijke determinatiekenmerken. 
Soms wordt ook een foto van de biotoop 
of waardplant gegeven. Van 49 soorten 
worden de larven afgebeeld, dus daar 
valt nog het een en ander aan te vullen. 
Door het gebruik van een goede kwaliteit 
papier komen de foto’s bijzonder goed tot 
hun recht. Het boek wordt afgesloten met 
zes pagina’s met overzichtsplaten van de 
habitusfoto’s, een systematisch overzicht, 
een literatuurlijst en een register. Het 

boek bevat geen determinatiesleutel(s), 
maar de meeste soorten zijn aan de hand 
van de foto’s gemakkelijk op naam te 
brengen. Door het formaat (17 × 25 cm) is 
het echter minder geschikt als veldgids.

Van de 73 soorten op de Deense lijst 
zijn Stictopleurus crassicornis (Rhopalidae), 
Aelia rostrata en Sciocoris macrocephalus 
(Pentatomidae) al zeer lang niet meer 
in het land waargenomen en mogelijk 
verdwenen. Ze komen ook geen van alle 
in Nederland voor. Ook van Elasmucha 
ferrugata (Acanthosomatidae), Eurygaster 
austriaca (Scutelleridae) en Pinthaeus san-
guinipes (Pentatomidae) zijn geen recente 
Deense vondsten bekend. Voor de Neder-
landse situatie geldt dat voor deze soorten 
alleen voor Eurygaster austriaca, die voor 
het laatst in 1935 in ons land werd waar-
genomen. De enige soort, die wel in De-
nemarken voorkomt, maar niet in Neder-
land, is de kielwants Elasmostethus brevis. 
Deze leeft meer noordelijk in  
Europa op wilg. Nieuwkomers op de 
Deense lijst sinds 2000 zijn Liorhyssus 
hyalinus (Rhopalidae), Gonocerus acuteang-
ulatus, de invasieve Noord-Amerikaanse 
exoot Leptoglossus occidentalis (Coreidae) 
en Elasmostethus minor (Acanthosomatidae).  
Niet toevallig soorten die zich recent ook 
in Nederland uitgebreid hebben (de eerste 
twee), of die pas kortgeleden voor het 
eerst zijn waargenomen (de laatste twee). 

Denemarken is weliswaar qua opper- 
vlak iets groter dan Nederland, maar dat 
een aantal Midden-Europese soorten  
niet zo ver noordelijk voorkomt, was  
te verwachten. Van de 87 soorten op de 
Nederlandse lijst, komen er 70 (80%) ook 
in Denemarken voor en dat is dus wel 
een behoorlijk verschil. Ondanks de taal 
en het ontbreken van een groot aantal 
soorten is dit boek toch alleszins de 
moeite waard voor de wantsenliefheb-
ber en de geïnteresseerde leek, al was 
het alleen al voor de370 kleurenfoto’s. 
En natuurlijk ook, omdat momenteel 
dezelfde groep van wantsen onderwerp 
is van een landelijk wantsenproject dat 
door EIS Kenniscentrum Insecten, de 
Nederlandse Entomologische Vereniging, 
de jeugd- 
bonden voor natuurstudie en Waar- 
neming.nl georganiseerd wordt (https://
waarneming.nl/wantsen/index.php)!
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Ongeveer tegelijkertijd met de Neder-
landse Veldgids Wantsen deel 1 (Aukema 
et al. 2016) verscheen in Wallonië een  
determinatiegids voor nagenoeg dezelfde 
groep wantsen: de Pentatomoidea. Toch 
zijn het twee totaal verschillende boekjes. 
Waar de Nederlandse veldgids een plaatjes- 
kijkboek met tekst is, is het Waalse boek 
opgezet als een determinatietabel, niet 
een ordinaire tabel met veel tekst, maar 
een tabel gebaseerd op foto’s. Aan de 
hand van de met foto’s geïllustreerde 
tekst wordt de lezer naar de juiste soort 
geleid. Verschillen tussen verwante soorten 
zijn met detailfoto’s geïllustreerd en 
pijltjes beklemtonen het onderscheid,  
zodat men nauwgezet kan determineren.

Het soortenspectrum in de Neder-
landse en de Waalse gidsen zijn niet  
hetzelfde. Het Waalse boekje beperkt  
zich tot kielwantsen (Acanthosomatidae), 
graafwantsen (Cydnidae), pantserwantsen 
(Scutelleridae) en schildwantsen (Penta-
tomidae), terwijl in de Nederlandse  
veldgids daar nog de vuurwantsen  
(Pyrrhocoridae), wolfsmelkwantsen 
(Stenocephalidae), randwantsen (Corei-
dae), kromsprietwantsen (Alydidae), glas-
vleugelwantsen (Rhopalidae) en viool-
tjeswantsen (Thyreocoridae) bij komen. 
Toch behandelt het 81 soorten, tegen 86 
in Nederlandse gids. Bijna evenveel be-
sproken soorten bij minder behandelde 
soortgroepen? Het verschil is te verklaren 
door het grotere aantal schildwantsen 
in België, terwijl ook het aangrenzende 
Noord-Frankrijk is meegenomen. Dit 
boek is daarmee bruikbaar tot Midden-
Frankrijk. Bovendien staan alle Neder-
landse soorten in de Waalse gids, zodat 
het ook in Nederland bruikbaar is.

Een probleem zou de taal kunnen 

De pentatomide Eurygaster austriaca is zowel 
in Denemarken als in Nederland lang niet 
waargenomen. Foto: Theodoor Heijerman
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zijn. Frans is voor Nederlanders een  
vergeten taal geworden. Toch beperkt dit 
de bruikbaarheid niet al te zeer. De vele 
(detail)foto’s en tekeningen spreken voor 
zich. Behalve adulten is ook een over-
zicht van nimfen opgenomen. Hoewel 
het zwaartepunt op de determinatie ligt, 
is ook veel aanvullende informatie opge-
nomen over familiekenmerken, fenolo-
gie, waardplanten en waar te zoeken. Een 
Franstalig boek als dit bewijst het nut van 
de wetenschappelijke namen, die zijn 
namelijk redelijk hetzelfde. Nederlandse 
soortnamen zijn weliswaar opgenomen, 
maar deze wijken sterk af van de in Ne-
derland en Vlaanderen op de websites 

Waarneming.nl en Waarnemingen.be 
gangbare namen. Dat vind ik wel een 
slordigheidje.

Kortom, de ‘determination photo-
graphique’ is een heel bruikbaar boek 
voor wie ook buiten Nederland wantsen 
wil zoeken en voor wie in Nederland ook 
de ‘moeilijke soorten’ met zekerheid wil 
doen. België is een tweetalig land en een 
toekomstige Nederlandse (of tweetalige) 
versie zou fijn zijn. De naam van de uit- 
gever, Cercles des Naturalistes de Belgique, 
doet een landelijk opererende organisatie 
verwachten, maar ondanks de meer om-
vattende naam is het een puur Waalse 
organisatie, zodat wachten op een Neder-

landse versie misschien ijdele hoop blijkt 
te zijn. Wie weet pakt iemand de hand-
schoen op. Natuurlijk zijn er nog vele  
andere groepen wantsen en ik hoop dat 
de Walen doorgaan met het publiceren 
van determinatietabellen.
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Takken

Although globally malaria mortality rates 
have fallen by 48% between 2000 and 2015, 
malaria is still killing an estimated 
438,000 people each year. An effective way 
to alleviate the burden of malaria is to 
control its vector (malaria mosquitoes) us-
ing insecticides. This can be achieved with 
insecticide-treated bed nets or through in-
door residual spraying of insecticides. 
However, because of rapidly expanding in-
secticide resistance, there is a need to find 
alternatives to control the mosquitoes. 
Entomopathogenic fungi could constitute 
an effective biological control tool, as they 
are able to reduce malaria transmission 
under laboratory and field conditions. 
However, fundamental knowledge on the 
mechanisms and regulation of the infec-
tion process of the fungus, as well as in-
sights into the defensive responses of the 
host insect to entomopathogenic fungi, is 
limited. Therefore, the main goal of this 
thesis was to study virulence of the en-
tomopathogenic fungus B. bassiana to-
wards malaria mosquitoes using a multi-

disciplinary approach. 
I first provide an overview of existing 

knowledge of genes influencing viru-
lence in entomopathogenic fungi, with 
a special focus on B. bassiana. The infec-
tion cycle and virulence mechanisms 
are discussed, and put in a framework 
of novel strategies and experimental 
methods that are needed to better under-
stand virulence and improve the use of 
entomopathogenic fungi as a biocontrol 
agent. The study of natural variation in 

fungal virulence is a first step towards 
understanding the genetic mechanisms 
involved, because it reveals the extent of 
variation in the different components of 
virulence and their overall role. The main 
findings of this thesis are: (1) There is ex-
tensive natural variation in virulence of 
B. bassiana isolates against malaria mos-
quitoes (up to tenfold between the least 
and most virulent isolate), which helps 
to determine the choices for selecting 
the optimal fungal isolates for control-
ling malaria vectors. (2) This variation 
appeared to be unrelated to phenotypic 
characteristics of the fungal isolates, 
such as spore size, mycelial growth rate, 
sporulation, or geographical origin. (3) By 
using a comparative genomics approach 
on five isolates representing the extremes 
of low and high virulence, I have generated 
a high quality near-complete genome 
assembly for the most virulent isolate 
(Bb8028), and identified isolate-specific 
genes that might play a role in virulence. 
These genes are interesting candidates 
for future functional analyses by, for 
instance, making targeted knock-out 
mutants. (4) Furthermore, using experi-
mental evolution, which is an effective 
tool to identify genes and mechanisms 
underpinning natural variation in viru-
lence, I observed that prolonged selec-
tion of B. bassiana on malaria mosquitoes 
as the sole medium for growth for the 
fungus led to evolutionary changes in 
fungal growth characteristics, but not in 
virulence.


