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Op 6 april 1971 werd Harry honorair 
medewerker aan het Zoölogisch Museum  
Amsterdam (ZMA), met als taak het op-
bouwen van de collectie Europese dag-
vlinders. Zijn werk als vulkaniseerder 
moest brood op de plank brengen, maar 
het museumwerk was het type werk  
dat hij het liefste deed. Doorgaans drie  
dagen per week was hij in de collectie te 
vinden en het is dan ook niet overdreven 
te zeggen dat hij de facto conservator 
voor de Europese dagvlinders bij het  
ZMA was. Terecht werd hem dan ook op 
12 mei 2006 de legpenning Natura Peperit 
Scientiam van het ZMA toegekend, een  
onderscheiding die in 17 jaar pas vijf keer 
was uitgereikt. De prachtige collectie  
Europese dagvlinders is dan ook een 
blijvend monument van zijn inspanningen. 
Samen met de toenmalige conservator  
G. Kruseman was hij bovendien in de 
jaren 1970 initiatiefnemer van de maan-
delijkse zaterdagopenstellingen van de 
entomologische collecties van het ZMA. 
Niet-professionele en professionele  
entomologen konden op die dagen op 
uitnodiging de ZMA-collectie raadplegen 
en gebruik maken van de faciliteiten van 
de bibliotheek van de NEV. Na de samen- 
voeging van de Amsterdamse en Leidse 
collecties in Leiden werd dit mooie 
initiatief voortgezet. De recente bouw-
werkzaamheden aan museum Naturalis 
hebben werken aan en in de collectie 
voor enige tijd onderbroken, maar na 

voltooiing van de nieuwbouw zullen 
de zaterdag-openstellingen zeker weer 
doorgang vinden. 

Harry bleef de collectie regelmatig 
bezoeken, ook toen hij daarvoor naar 
Leiden moest reizen, tot zijn gezondheid 
het niet meer toeliet. Een hard gelach 
voor iemand die zo verknocht was aan de 
vlinders. 

Mogen zijn dochter en zoon en hun 
gezinnen, als ook zijn (tweede) vrouw 
Iryna troost putten uit het warme hart 
dat velen Harry toedragen.
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Summary

Harry van Oorschot, January 20, 1933 - 
September 28, 2017

With Harry van Oorschot a prominent 
member of the Dutch lepidopterological 
circle passed away on 28 september 2017. 
Already at the age of 13 he developed a 
strong interest in butterflies. Four years 
later, at 1950, he joined the Nederlandse 
Entomologische Vereniging. His work left 
little time for butterflies, but Harry was 
fanatic and always found time for his be-
loved insects. At that time, the interest of 
most amateur lepidopterists in the Nether-
lands was focused on the Dutch fauna. Ho-
wever, for Harry the Dutch fauna was too 
limited and soon he became interested in 
the European fauna. In 1971 Harry was ap-
pointed honorary staff member of the Zoö-
logisch Museum van de Universiteit van 
Amsterdam (ZMA) with as task the arran-
gement and extension of the collection of 
European butterflies, still in his spare time. 
This was the kind of work he liked most. In 
2006 Harry received the medal of the ZMA 
for his endeavours. It was only the fifth 
time this medal was awarded in 17 years. 
Apart from the medal the beautiful col-
lection of European butterflies of the ZMA 
is a lasting monument of Harry’s input. His 
activities did not go unnoticed by the NEV 
and from 1976 until 1982 he was appointed 
member of the Board.
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‘Insects are often considered as alien, threat-
ening, dangerous and disgusting’. Als het 
aan de auteurs van dit boek ligt komt 
daar verandering in. De werelden van 
mens en insect zijn al nauw met elkaar 
verweven en we zijn nu rijp voor the next 
level: insecten hebben grote voedings-
kundige potentie voor mens of vee.  
Getuige het citaat uit de inleiding, is het 
echter de vraag of we binnenkort onze 
gehaktbal, worstje of nou ja, vooruit, 
onze vegaburger zullen verruilen voor 
een gezonde insectenhap. Mochten we 
als mensheid die kant op gaan, dan levert 
dit boek in ieder geval een schat aan in-
formatie hoe je insecten op grote schaal 
kunt kweken en waarom het (voor het 
milieu) een goed idee is om rund, kip en 

varken in te ruilen voor een breed scala 
aan eetbare insecten. Wereldwijd worden 
er al naar schatting ruim 2.100 verschil-
lende soorten gegeten. Soorten die zich 
lenen voor de kweek zijn in de tropen  

bijvoorbeeld palmkever, sprinkhanen en 
krekels, en in gematigder streken de 
zwarte soldatenvlieg, kamervlieg, meel-
worm en krekels. 

De publicatie begint met de stelling 
dat alternatieve eiwitbronnen dringend 
nodig zijn omdat we met de huidige  
beschikbare hoeveelheid landbouwgrond 
niet in de groeiende wereldwijde behoefte 
aan vlees kunnen voorzien. De kweek 
van insecten zou in deze behoefte kun-
nen voorzien. Een interessant hoofdstuk 
is dan ook die over de milieuvergelijking 
tussen insectenvlees en rund-/varkens-/
kippenvlees van Dennis Oonincx van de 
WUR. Bij een vergelijking op kilogram 
eetbaar eiwit springen insecten (nou ja, 
in ieder geval de onderzochte meelworm) 
er gunstig uit op landgebruik en broei-
kasgasemissie. Dit komt onder andere 
omdat insecten voor 100% te eten zijn, 
en landbouwhuisdieren voor een groot 
deel uit oneetbare materialen als huid 
en botten bestaan. Ook hebben insecten 
geen energie nodig om zichzelf warm 
te houden. De conversie van voer naar 
eetbaar gewicht is dus beter. Toch is het 
energiegebruik bij het kweken van in-
secten hoog, hoger dan dat voor melk en 
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kippenvlees, omdat een constante tem-
peratuur gehandhaafd moet worden (wat 
verwarmen, dan wel afkoelen van de 
kweekruimtes vereist), en omdat de  
poppen van de zwarte soldatenvlieg  
bijvoorbeeld eerst gedroogd moeten 
worden, om er een soort meel van te  
kunnen maken. En de diertjes blijven 
natuurlijk toch voer nodig hebben. Af-
hankelijk van de kwaliteit van het voer 
groeien ze goed of minder goed. Wie op 
een warme dag zijn gft-bak openmaakt 
en de maden ziet krioelen, ziet zelf de 
mogelijkheden al. Hoe laagwaardiger het 
voer (denk aan bijproducten uit de land-
bouw of uit de voedingsindustrie), hoe 
hoger de milieuwinst. En om de yuk-factor 
te omzeilen, kun je insectenvlees ook 
indirect in ons voedselsysteem brengen, 
namelijk als vee- of visvoer. Ook daar  
is milieuwinst te halen als de insecten 
andere, milieubelastende grondstoffen 
als soja of wilde vis, vervangen.

Voor de geïnteresseerde leek zitten  
er interessante hoofdstukken tussen: 
Marcel Dicke (WUR) beschrijft hoe ver- 
weven ons leven is met dat van insec-
ten, er is een hoofdstuk over de ethische 
component van insectenkweek, en eentje 
over hoe consumenten tegen het eten 
van insecten aankijken. Maar het boek 
is vooral bestemd voor professionals die 
aan de slag willen met insect farms, en 
met name het middenstuk is voor hen 
bedoeld en daardoor behoorlijk taai. Het 
gaat dan over hoe je een insectenkwekerij 
opzet, welke hygiënemaatregelen nodig 
zijn om ziektes en plagen te voorkomen 
en voedselveiligheid te garanderen, hoe 
je zorgt voor voldoende genetische vari-
atie, of je rekening kunt en moet houden 
met dierenwelzijn, welk voer geschikt 
is, wat de invloed van voer is op de voe-
dingswaarde van het eindproduct, et  
cetera. En als je eenmaal gaat oogsten, 
met welke wetgeving krijg je dan te maken 
voor je het vlees op de markt kunt zetten, 
hoe moet je je producten etiketteren, wat 
is de voedingswaarde en welke gastro- 
nomische potentie heeft de worm? Voor 
wie hier in geïnteresseerd is, geeft dit 
boek een volledig, actueel en gedegen 
wetenschappelijk onderbouwd overzicht. 

De auteurs merken terecht op dat er 
niet genoeg landbouwgrond is om aan 
de groeiende vraag naar vlees te voldoen. 
Daarbij wordt er van uit gegaan dat we de 
huidige hoge vleesconsumptie kennelijk 
moeten bestendigen en zelfs uitbreiden. 
Dit vind ik als voedings- en milieukundige 
een vreemd uitgangspunt. In hoeveel 
bochten moeten we ons wringen om heel 
veel vlees te gaan of te blijven eten? Zijn 
er geen andere oplossingen mogelijk? 
Deze kanttekening mis ik in dit boek. 
Voor een volwaardige voeding is vlees 

niet nodig, en de enorme hoeveelheden 
die we er in Westerse landen van ver-
stouwen zijn niet eens gezond ook. In 
Nederland bijvoorbeeld eten we twee 
keer zoveel vlees als aanbevolen door het 
Voedingscentrum. Als we eens beginnen 
met een ecologisch verantwoorde hoe-
veelheid vlees te eten, hoeven we veel 
minder (of helemaal geen) insectenfarms 
te ontwikkelen. Tegen dit argument valt 
weer van alles in te brengen (vooral: 
mensen zien niet vrijwillig af van luxe 
die ze als een verworvenheid zien), maar 
het mag van mij toch wel ergens ge-
noemd worden. 

Het boek gaat vergezeld van de  
website https://e-insects.wageningen- 
academic.com/imbrasia_belina, mogelijk 
gemaakt door de Uyttenboogaart-Eliasen 
Stichting, waar van een groot aantal 
hoofd- en bijrolspelers uit het boek be-
schreven worden, soms met prachtige 
3D-opnames en haarscherpe vergrotingen. 
Ook kun je daar je kennis over eetbare 
insecten testen. 
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De grote toestroom aan foto’s op internet 
levert heel mooie dingen op. Met speels 
gemak, zo lijkt het, komen foto’s van al-
gemene en zeldzame soorten beschik-
baar, bijvoorbeeld via de website Waar- 
neming.nl. Die fotografen willen graag 
weten welk diertje ze op de foto gezet 
hebben. De veldtabel wolzwevers en de 
veldgids roofvliegen spelen op deze vraag 
in. Het fraaie is dat ze het beschikbare 
beeld als kernmateriaal bij het determi-
neren gebruiken. Het levert visueel zeer 
aantrekkelijke boekjes op. Fotografen die 
op zoek zijn naar de naam van hun gefo-
tografeerde beestje kunnen daardoor de 
boekjes gemakkelijk gebruiken. Dat levert 
drie voordelen op: ten eerste stijgt de 
kwaliteit van de determinaties op bij-
voorbeeld Waarneming.nl, ten tweede 
kan bij determinatie-advies verwezen 
worden naar de tabellen, zodat duidelijk 
wordt waar een determinatie goed of  

fout gaat en ten derde worden zeldzame 
soorten gemakkelijker uit de massa  
gehaald. Dat levert, bijvoorbeeld bij de 
wolzwever Villa hottentotta of de roofvlieg 
Choerades igneus veel sneller dan vroeger 
een beeld op van hoe deze soorten zich 
uitbreiden.

Wolzwevers vormen in de Benelux 
een kleine groep vliegen, de veldtabel 
neemt er 32 op. Bekend is de gewone  
wolzwever (Bombylius major), een geel- 
behaarde vlieg die in het voorjaar ook  
in tuinen voorkomt en zwevend voor 
bloemen aangetroffen kan worden.  
Daarnaast is er een groep soorten die 
later in het jaar op de hei en in de duinen 
voorkomt. De meeste kun je kenschetsen  
als ‘rouwfladderaars’. Veel soorten hebben 
donker getekende vleugels en fladderen 
laag bij de grond of bezoeken bloemen. 
De larven van wolzwevers zijn parasi- 
toïden, bijvoorbeeld op larven van bijen 
en wespen of poppen van vliegen, graaf-
wespen en spinnendoders.

De veldtabel levert via de foto’s hel-
dere visuele keuzes met daarachter een 
klassieke tabelvorm met kenmerken. Als 
op de foto op een specifieke plek moet 
worden gekeken, dan staat dat met een 
cirkeltje aangeduid of is er een verkla-
rende zwartwittekening opgenomen. Bij 
elk tabelnummer staan de eerdere hoofd-
keuzes die gemaakt zijn bovenaan ver-
meld. Zo weet je op elke pagina binnen 
welke groep soorten de verdere determi-
natie plaatsvindt. Nadeel is dat de tabel 
op diverse plaatsen splitsingen in drie 
of vier opties kent, waar dus in één keer 
gekozen moet worden uit meer dan twee 
mogelijkheden. Dit zijn punten waar  
determinatiefouten op kunnen treden 
door minder goed lezen of verlies van 


