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De plannen voor deze publicatie over  
Coleophoridae of kokermotten werden  
in 1979 gemaakt. Baldizzone kreeg de uit-
eindelijke opdracht in 1983. Mijn samen-
werking met Baldizzone begon in 1981 en 
ik ben dus getuige geweest van het moei-
zame ontstaan van deze imposante uit-
gave. Het boek begint met een algemeen 
deel waarin de morfologie, de reproductie 
en ontwikkeling, de ecologie, de geo- 
grafische spreiding, de onderzoeks- 
geschiedenis in Italië, het verzamelen  
en kweken, en het prepareren en deter-
mineren worden behandeld.

In een speciaal deel worden de 283 uit 
Italië bekende Coleophoridae behandeld. 
Van iedere soort wordt de bestaande  
literatuur vermeld, het typemateriaal en 
de ontwikkelingsstadia gegeven, en de 
ecologie en de verspreiding beschreven. 
Ook staan er de determinatiekenmerken 
van het imago en de mannelijke en vrou-
welijke genitaliën.

Na een bibliografie, volgt een soorten-
lijst met nummers die corresponderen 
met de soortbeschrijvingen, en een  
alfabetische namenlijst die verwijst naar 
de pagina’s in de tekst. Hierna volgen: 
49 kleurenplaten met 288 zeer geslaagde 
aquarellen van de imago’s, 89 platen met 
282 zwart-witfoto’s van de mannelijke 
genitaliën, 93 platen met 278 zwart- 
witfoto’s van de vrouwelijke genitaliën, 
en 33 platen met 249 zwart-wittekeningen 
van de rupsenzakken.

De geografische ligging van Italië ver-
klaart het grote aantal soorten. Het land 
strekt zich uit van de Alpen in het Noorden 
tot bijna aan de Noord-Afrikaanse kust, 
met hoogteverschillen variërend van 
zeeniveau tot zo’n 4000 meter hoogte. De 
kustlijn van Italië is één van de langste  
in Europa. Verder vormt het land de 
scheiding tussen het westelijke en het 
oostelijke Middellandse Zeegebied.

De vraag is of dit boek iets kan bete-
kenen voor Nederlandse entomologen. Ik 
denk van wel. De Nederlandse naamlijst 
omvat 105 Coleophoridae. Hiervan worden 
95 soorten in dit boek behandeld, en 
alleen tien Nederlandse soorten met een 
Centraal- en Noord-Europese versprei-
ding ontbreken. Het unieke van dit boek 
is dat die 95 Nederlandse soorten uitge-
breid worden beschreven en afgebeeld, 
zowel de imago’s als de rupsenzakken 
als de genitaliën. Verder is het nuttig te 
weten dat de beschrijvingen in niet al 
te moeilijk Italiaans geschreven zijn, en 
daardoor zijn de teksten redelijk te volgen. 
Het boek is geen veldgids: het weegt  
1,8 kg. De officiële prijs is 140 euro, maar 
op internet heb ik al sites gezien die het 
boek voor 113 euro aanbieden, dus het 
loont de moeite om wat verder te zoeken 
dan de website van de uitgever.
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‘Rotbeesten’ is geschreven door Venhui-
zen en heeft illustraties van Van der Pol. 
Het bevat 29 korte verhalen over ´verve-
lende´ kriebelbeestjes, niet allemaal in-
secten. Een deel van de verhalen is eerder 
in een rubriek in het NRC Handelsblad 
verschenen, waar de schrijfster weten-
schapsjournalist is. In dit boek is ‘rot-
beesten’ een ruim (of vaag?) begrip; de 
besproken soorten variëren van bloed-
voedende muggen, teken en hoofdluizen 
tot de plantenetende sabelsprinkhaan en 
een langpootmug. Een aantal besproken 
soorten zal, zeker door de meeste ento-
mologen, niet meteen als ‘rotbeest’ her-
kend worden, zoals de regenworm, hooi-
wagen, pissebed en duizendpoot. De 
duizendpoot, bijvoorbeeld, blijkt ‘rottig’ 
te zijn voor zijn prooien. Van de uitge-
breid beschreven regenworm en van de 
summier beschreven hooiwagen wordt 
eigenlijk helemaal niet duidelijk waarom 
of voor wie dit rotbeesten zijn.

Natuurlijk is dit ook een beetje de 

insteek van de schrijfster, haar nadruk 
ligt op bijzondere en soms zelfs ‘stoere’ 
eigenschappen van deze soorten. Aan 
het begin van elk verhaal worden de 
Nederlandse en wetenschappelijke 
naam en enkele kenmerken genoemd: 
de voedselbron, het aantal poten, de 
lengte van het beest en de kleur. Verder 
bevat elk verhaal een aantal weetjes of 
eigenaardigheden over de besproken 
soorten, waarbij sommige thema’s vaker 
terugkomen, zoals de voortplanting, het 
dieet, de lichaamsbouw en de interactie 
met onze eigen soort. Venhuizen lijkt 
hierbij als doel te hebben dat ‘rotbeesten’ 
meer erkenning krijgen, en minder rottig 
gevonden worden. De schrijfster spreekt 
hierbij de beschreven soort direct aan, 
misschien in een poging zelfs sympa-
thie voor hen te kweken? Hierin gaat ze, 
mijns inziens, soms wat ver, zoals in haar 
‘liefdesbrief’ aan de bedwants met ‘zijn 
mooie, platte lijf en strakke buik’.

Persoonlijk heb ik geen entomologi-
sche onjuistheden ontdekt, wat niet wil 
zeggen dat er geen in dit boek staan. Ik 
heb zelfs wel het een en ander aan wee-
tjes opgestoken, die ik als entomoloog 
misschien al lang had moeten kennen, 
maar toch gemist had. Mijn kinderen (6 
tot 10 jaar), aan wie ik de meeste verhaal-
tjes voorgelezen heb, vonden het leuk 
om om beurten een soort te kiezen, en 
vonden het een vermakelijk boek. Een 
leuk spelletje was ook om mij daarna te 
ondervragen over de Latijnse namen van 
de soorten. De tekeningen van Van der 
Pol, met piepkleine mensjes en supergro-
te ‘rotbeesten’, geven het boek letterlijk 
en figuurlijk extra kleur. Ze zijn leuk om 
naar te kijken, beelden aspecten uit de 
tekst uit, en zijn vaak knap (en entomolo-
gisch correct) getekend.

Of dit boek nou over ‘rotbeesten’ gaat 
en of het een aanrader is? De schrijfster 
zelf vindt eigenlijk maar een enkele soort 
een rotbeest. Welke? Toch maar lezen 
dus!
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