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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.
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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 


