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Kirkwood Brown is een Noorse schrijver 
die een kinderboek heeft geschreven over 
muggen, waarbij Iversen grappige illus-
traties maakte. Corry van Bree tekende 
voor de vertaling; het eerste en enige 
boek van deze schrijver naar het Neder-
lands. Mijn zoon las het in één ruk uit en 
dat maakte mij natuurlijk ook benieuwd.

Wij entomologen hebben natuurlijk 
altijd al bewondering voor de muggen  
gehad, maar bij een aanzienlijk deel van 
de ‘andere’ mensen zal dat beduidend 
minder het geval zijn. Leuk is daarom dat 
dit werk geschreven is vanuit de mug, 
en wel mug 93, en hoe hij en zijn familie 
leven. Het boek bevat een hilarisch ver-
haal. De vrouwtjesmuggen zijn het zat 
dat zij als enige de gevaarlijke taak hebben 
om bloed te verzamelen, terwijl de man-
netjes rustig en veilig nectar eten en de 
rest van de dag relaxen. De vrouwtjes 
eisen dat nu ook eens de mannetjes dit 
werk op zich nemen. Zij besluiten om 
een bloedbank te overvallen en zo in één 
keer een grote hoeveelheid bloed te be-
machtigen. Mug 93 maakt een plan, er 
wordt speciaal materiaal ontwikkeld voor 
de roof en de muggen sluiten een deal 
met een bloedzuigende vleermuis voor 
het vervoer van de zware zakken bloed 
in ruil voor de helft van de buit. Het ver-
haal heeft een verrassende wending op 

het eind en loopt natuurlijk goed af. Het 
aantal thema’s dat te noteren valt is om-
vangrijk: het muggenleven, feminisme, 
samenwerking, moed, vriendschap en 
vertrouwen. De lezer verveelt zich dan 
ook nooit.

En passant krijgen de lezertjes veel bio-
logisch kloppende zaken voorgeschoteld: 
dat muggen wonen in een holle boom, 
dat ze maar kort leven, dat elke moeder 
heel veel kinderen krijgt, en dus dat de 
vrouwtjes bloed zuigen voor voldoende 
nakomelingen en de mannetjes nectar 
eten. Grappig is nog dat achterin het boek 
feitenrijen worden gegeven over de leef-
wijze van muggen én over de bloedbank. 
Het enige irreële is de bloeddrinkende 
vleermuis, want die hebben we natuurlijk 
niet in Europa. In het boek zelf wordt dit 
in een voetnoot ook netjes aangegeven 
en gesuggereerd dat het wel om een ont-
snapt dierentuindier moet gaan.

Het verhaal is bedoeld voor lezers 
vanaf zeven jaar. Er zijn vrij weinig pa-
gina’s en de letters en regelafstand zijn 
groot. Ook staat er een plaatje op het  
merendeel van de bladzijden. Je vliegt 
dus door het verhaal heen. Dit alles maakt 
het prettig voor beginnende of wat moei- 
zaam lezende kinderen. Omdat het verhaal 
grappig en spannend is, de tekeningen 
leuk en echt onderdeel van het verhaal 
zijn en omdat de lezer best wat leert over 
muggen, is dit een geweldig kinderboek.

Jinze Noordijk
EIS Kenniscentrum Insecten 
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Stel je bent een geschiedkundige, gespe-
cialiseerd in de veldtochten van Caesar in 
noordelijk Europa, en ineens vraag je je af 
waar de veldheer de Rijn ook al weer was 
overgestoken? Basiskennis die je paraat 
zou moeten hebben, maar je weet het 
even niet. Je hebt vast iets om op terug te 
vallen, iets dat ál dit soort vragen bundelt 
en beantwoordt. Dat gevoel geven de we-
tenschappelijke artikelen en boeken van 
Tom Seeley je als je iets met bijen hebt, 
honingbijen wel te verstaan. Voor velen is 
hij een bron van informatie en inspiratie.  
Experimenten die je bedenkt om een 
stukje biologie of ecologie van honingbijen 
te ontrafelen, heeft hij al lang gedaan, 
vaak al lang geleden. In zijn vijfde boek 
‘the lives of bees – the untold story of the 
honey bee in the wild’ bundelt Seeley zijn 

vergaarde kennis om het verhaal van de 
wilde honingbij te vertellen. En, hij heeft 
een boodschap.

Seeley beschrijft zijn persoonlijke reis 
als wetenschapper, maar vooral ook als 
enthousiasteling, naar het begrijpen van 
‘zijn’ bijen. De bijenvolken die hij al zijn 
hele leven bestudeert in het Arnot-bos 
nabij Ithaca, Verenigde Staten. En hoewel 
hij benadrukt dat zijn werk zich vooral 
richt op deze populatie, is de kennis die 
hij ermee vergaart van toepassing op Eu-
ropese honingbijen Apis mellifera spp. in 
heel het noordelijk halfrond. Van belang 
is te beseffen dat de populaties wilde 
honingbijvolken in Europa en de VS een 
tijdje zo goed als verdwenen waren. De 
reden hiervoor was dat de exotische pa-
rasitaire varroamijt Varroa destructor zich 
in de jaren 1970 en ‘80 over Europa en in 
de jaren 1990 over de VS verspreidde. De 
enige remedie, zo werd verondersteld, 
was het bestrijden van de varroamijt 
met acariciden. In de jaren daarna werd 
aangenomen dat de wilde populatie ho-
ningbijen uitgestorven was. Ook Seeley 
ging er vanuit geen wilde populatie meer 
in het Arnot-bos was. Maar de simpele 
vraag of dat zo was liet hem niet los en 
dus ging hij, zoals hij 25 jaar eerder had 
gedaan het bos in, op zoek naar honing-
bijen. Tot zijn eigen verbazing bleken er 
bijenvolken te overleven met de varroa- 
mijt. Seeley vroeg zich af hoe dit kon en 
of er verschillen waren tussen de wilde 
overlevers en de gehouden bijenpopulatie. 
En als we weten wat de verschillen zijn, 
kunnen we die kennis benutten om beter 
bijen te houden?

Om deze vragen te beantwoorden 
duikt Seeley eerst de geschiedenis is.  
Hij beschrijft de relatie tussen mens en 
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honingbij en hoe deze in de loop der  
tijden is veranderd van honingjagen naar 
het houden van deze insecten in korven 
en kasten. Hij verhaalt over hoe de relatie 
soms meer een strijd is tussen de twee. 
De mens die de bij probeert te temmen  
voor zijn of haar eigen gewin en de ho-
ningbij die daar onderuit probeert te 
komen. Je kunt het ook een dans noemen 
in plaats van een strijd. En zo beschrijft 
Seeley het ook. Er is geen hele waarheid. 
Dit geldt bijvoorbeeld ook wat betreft de 
vraag of de honingbij gedomesticeerd is. 
Hoewel we pogingen doen (tot kunstma-
tige inseminatie van bijenkoninginnen 
aan toe) om de honingbij te domesticeren, 
blijft de soort het grootste deel van zijn 
eten verzamelen in de vrije natuur en 
hebben we de genen maar beperkt kun-
nen aanpassen. Op z’n best is de honing-
bij half-gedomesticeerd volgens Seeley.

Seeley vervolgt zijn verhaal met een 
beschrijving van de natuurlijke geschie-
denis van de honingbij van neststructuur 
tot gedrag. In dit deel van het boek ligt de 
nadruk op de kennis die hij in zijn 40 jaar 
als bijenonderzoeker heeft verzameld. 
Wat hij ten opzichte van zijn eerdere 
boeken benadrukt is het verschil tussen 
gehouden en wilde bijenvolken. En hier 
komt dan ook zijn boodschap uit voort. 
In het laatste hoofdstuk neemt Seeley de 
tijd om zijn visie te geven op het bijen-
houden. Een niet opdringerig of belerend 
– hij geeft zelf aan dat zijn visie meer iets 
is voor de hobbyist – maar tegelijk helder 
betoog, over hoe we met de kennis over 
bijen wat tegemoet kunnen komen aan 
het natuurlijke gedrag van de honingbij. 
Zijn belangrijkste argument: als bijen 
in het wild zonder ons mensen kunnen 
overleven, dan zijn daar misschien be-
langrijke lessen uit te trekken. Hij doet 
dit door de verschillen nog eens door te 
nemen. Een voorbeeld: Bijenvolken zijn wel 
of niet genetisch aangepast aan hun omge-
ving. Seeley betoogt dat terwijl het mo-
gelijk is een koningin uit verre oorden te 
introduceren en integreren in een bijen-
volk, de lokale adaptie aan een omgeving 
beter is voor de overlevingskansen van 
een volk en een populatie. Hij haalt hier-
bij het voorbeeld aan van de Landes-bij. 
Een ecotype van A. mellifera mellifera in de 
Landes-streek in Frankrijk dat aangepast 
is aan de laat bloeiende gewone struikhei 
Calluna vulgaris. Het doet denken aan de 
situatie in Nederland waar menig bijen-
houder al dan niet bewust de genetische 
opbouw van hun bijen stuurt door konin-
ginnen in te voeren in hun volken zonder 
te bedenken of dit gevolgen heeft voor de 
ontwikkeling van deze volken. 

Seeley vertelt het verhaal zodat ieder-
een het kan begrijpen. Meer dan zijn  
vorige boek (honey bee democracy uit 

2010) is ‘the lives of bees’ geschreven 
voor een breed publiek Het boek is een 
aanrader voor de beginnende imker die 
alles wil weten over honingbijen, maar 
ook voor ecologen die de rol van honing-
bijen in natuurlijke systemen wil kunnen 
plaatsen. Voor de gemiddelde entomo-
loog is de honingbij toch dat gedomesti-
ceerde dier dat andere bestuivers in de 
weg zit. Seeley slecht deze muur ten dele 
(een deel zal de gemiddelde entomoloog 
zelf moeten willen slechten). Hij geeft 
de argumenten waarom we de honingbij 
moeten koesteren als wilde soort en als 
gehouden soort een gewogen plek kun-
nen geven in ons landschap en in onze 
cultuur. Los van het betoog, kan de lezer 
zich vol laten lopen met de fascinerende 
wetenschap over het leven van bijen. En 
geen boek bundelt het beter dan ‘the lives 
of bees’. 

Bram Cornelissen
Wageningen Plant Research
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Bernhard Seifert van het Senckenberg 
Museum für Naturkunde in Görlitz, 
Duitsland, is zonder twijfel de hardst 
werkende en frequentst in wetenschap-
pelijke tijdschriften publicerende myr- 
mecoloog van Europa. Zijn lijst van 
met name taxonomische artikelen is 
indrukwekkend en betreft met name 
kritische beschouwingen van lastig te 
determineren soorten en soortgroepen. 
Hij pakt soortbeschrijvingen en deter-
minatie grondig aan door middel van 
uitgebreide morfometrie gevolgd door 
statistische analyses. Hij ontwikkelde 
zelf een methodiek voor het kenschetsen 
van soorten – numeric morphology-based 
alpha-taxonomy (NUMOBAT) (Seifert 2009) 
– die niet gebaseerd is op opvallende ken-
merken, maar juist op het opmeten van 
een veelheid aan lichaamsonderdelen 
om die allemaal te kunnen analyseren 
en zo tot een soortbeschrijving of deter-
minatie te komen. Seifert bestudeert op 
deze wijze nauwkeurig de mierenfauna. 
Van de huidige 180 soorten met buiten-
populaties in het in dit boek behandelde 
gebied, Centraal- en Noord-Europa, heeft 
hij er veertien (mede-)beschreven, bijna 
13% dus. Hoewel hij een onvoorstelbare 
hoeveelheid tijd achter zijn microscoop 
zal doorbrengen, is hij zeker ook een 
veldbioloog, en de door hem verzamelde 
gegevens over leefwijze en ecologie zijn 

recent gepubliceerd in een uitgebreid ar-
tikel (Seifert 2017) én in het hier bespro-
ken boek.

Het werk is duidelijk vormgegeven 
en uitvoerig en fraai geïllustreerd met 
zowel foto’s als tekeningen. Het heeft 
een gangbare opbouw. Eerst volgt een 
‘algemeen deel’ van ruim veertig pa-
gina’s met veel informatie over uiterlijk, 
levenscyclus, gedrag, relaties met andere 
soorten en ecologie van mieren. Dit ge-
deelte is grotendeels een vertaling van 
hetzelfde deel uit zijn eerdere Duitstalige 
boek (Seifert 2007). Het ‘speciale deel’ 
bevat de determinatietabellen en de 
soortbeschrijvingen.

De determinatietabellen behandelen 
de eerder genoemde 180 soorten in het 
werkgebied, met sleutels voor de subfa-
milies, genera en soorten. De dichotome 
sleutels worden grotendeels geïllustreerd 
met schematische tekeningen en soms 
met een scanning electron microscope-foto. 
Seiferts werkwijze is ook in de tabel-
len duidelijk en bij veel vragen moeten 
detailmetingen aan de kop, antennen, 
etc. worden gedaan. Een hoofdstuk van 
negen pagina’s (!) geeft uitleg over de ge-
bruikte acroniemen en de wijze waarop 
de lichaamsdelen gemeten en hoe ver-
houdingen berekend moeten worden. 
Dit maakt dat de tabellen zeker niet snel 
doorlopen kunnen worden en er steeds 
opgezocht moet worden welke kenmer-
ken er hoe opgemeten moeten worden. 
Aan het begin van het determinatiedeel 
wordt dan ook de tip gegeven om het 
hoofdstuk met de uitleg van de morfo-
metrie te kopiëren, zodat het separaat 
naast de tabel gelegd kan worden.

De soortbesprekingen zijn uitge-


