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Christian Sprengel, nagelaten’ schrijft 
Schoonhoven, die veel bewondering voor 
Sprengel en zijn boek heeft. Honderd jaar 
na zijn overlijden is hij alsnog geëerd met 
een gedenksteen in de Botanische tuin 
van Berlin-Dahlem. 

De biografie is een eerbetoon aan 
Sprengel en in alle opzichten – de teksten, 
de platen en de opmaak – een juweel 
voor mijn boekenkast. Het tekenwerk 
biedt mogelijkheden om structuren van 
planten te bekijken die je helemaal niet 
op een foto kunt zien. Het boek is daarom 
zowel voor botanici als entomologen 
heel interessant. Schoonhoven is er in 
geslaagd het werk van Christian Sprengel 
opnieuw onder onze aandacht te brengen  
en daarmee ook de kennis over de bloem- 
biologie te vergroten.

Rinny E Kooi
Instituut Biologie Leiden
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Mosquito, hoe de mug de loop van onze 
geschiedenis bepaalde

Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam. 560 pp. 

ISBN 9789400404076. € 29,99

[Bespreking eerder verschenen in Dierplagen 

Informatie 23-1]

Oorlogen veroorzaken slachtoffers. Alleen 
al in de Tweede Wereldoorlog verloren 70 
miljoen mensen hun leven. Het zijn feiten 
die vreselijk zijn. Maar muggen hebben 
nog veel meer mensenlevens op hun ge-
weten, om van de astronomische aantal-
len dierenslachtoffers maar te zwijgen.

In 2019 verscheen dan eindelijk de 
biografie van ‘de mug’. In de Engelse  
taal en in het Nederlands! De schrijver is  
geen arts of bioloog, maar een hoogleraar  
geschiedenis. Dat is niet toevallig want  
er bestaat geen oude beschaving waar 
muggen niet hebben huisgehouden. 
Helaas, de strijd van mens tegen mug is 
nog lang niet gestreden. Integendeel. In 
2018 alleen al maakten muggen 830.000 
slachtoffers. De mens hielp maar liefst 
580.000 exemplaren van zijn eigen soort 
om zeep. De stand is nog steeds 1-0 voor  
de mug. Dat zijn de tragische feiten. De 
mensheid heeft naar schatting 52 miljard 
menselijke doden geofferd aan de mug. 
De mug is een superdier dat door mensen 
geboden kansen benut. Het broeikaseffect?  
Muggen breiden hun frontlinies uit. 
Toerisme? Muggen reizen mee.

Winegard neemt ons mee naar  
de tijden van het oude Griekenland,  
Alexander de Grote, het Romeinse Rijk  
en de kruistochten. Ook de burgeroor- 
logen en de wereldoorlogen passeren  
de revue. Het ultieme doel is de volledige 
vernietiging van bepaalde muggenpopu- 
laties. Dat de toepassing van biociden 
kortdurend en twijfelachtig succes be-
looft, is bekend sinds Rachel Carson 
haar boek Dode Lente publiceerde. Veel-
belovend is de genetische techniek die 
CRISPR-cas9 wordt genoemd (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats). Cas9 is een enzym dat foute 
stukjes DNA kan herkennen en ‘knippen’, 
waarna het een gezond stukje kan ‘plak-
ken’. De techniek maakt het mogelijk 
om het DNA van organismen met grote 
precisie te veranderen. De toekomst zal 
ons leren of de mensheid de strijd met 
behulp van gemodificeerde muggen kan 
gaan winnen. Het onderzoek richt zich 
op bestrijding van de malariaparasiet. 
Uitroeiing van onschadelijke muggen is  
niet het doel. De Bill Gates Foundation 
heeft inmiddels 75 miljoen dollar in dit 
onderzoek geïnvesteerd. Het boek van  
Winegard is fascinerende lectuur. Lezen 
dus!

Albert Weijman
Kennis en Adviescentrum Dierplagen
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Veldtabel landpissebedden

Jeugdbondsuitgeverij, ’s Gravenland. 25 pp. 

ISBN 978-90-5107-056-9. € 5,-

De Jeugdbondsuitgeverij heeft opnieuw 
een fototabel uitgegeven waar iedereen 
mee uit de voeten kan, ditmaal een over 
landpissebedden. De nieuwe tabel is een 

prima vervanging voor de voorgaande 
pissebeddentabel uit 1997 (Berg &  
Wijnhoven 1997). In de nieuwe uitgave 
zijn vooral de mooie gedetailleerde foto’s  
een aanwinst. De inleidende tekst geeft 
informatie over de leefwijze en gaat in  
op de algemene determinatiekenmerken. 
Wanneer je de tabel doorloopt staat er 
bij de soorten een korte beschrijving van 
de uiterlijke kenmerken en de algemene 
vindplaats van de soort. Nieuw ten op-
zichte van de vorige tabel is de kalkribbel 
Haplophthalmus montivagus. Deze soort is 
in 2017 nieuw gemeld voor Nederland

De tabel is een mooie introductie in 
de vormenrijkdom onder de pissebedden 
vanwege het foto-overzicht op de laatste  
pagina’s. Voor de beginner zou een ge 
detailleerde schematische overzichts- 
tekening van de bouw een toegevoegde 
waarde hebben. Kenmerken als het 
aantal ocellen zouden enige verwarring 
kunnen geven. Het niet aanwezig zijn 
van een schematische tekening met de 
lichaamsonderdelen wordt echter wel 
grotendeels verholpen door duidelijke  
foto’s. Enkele toegevoegde detailfoto’s  
geven duidelijke verschillen aan in de 
bouw van gelijkende soorten. 

Dat determinatie van pissebedden 
met een toegankelijke gids nuttig is, weet 
ik uit ervaring. Het blijkt toch dat te vaak 
het kleine grut vaak over één kam wordt 
geschoren. Elk jaar verzamel ik voor ver-
schillende schoolklassen een selectie van 
pissebedden om het gedrag te bekijken. 
Iedereen kent de pissebedden die onder 
tuintegels of zelfs in huis voorkomen. 
Maar zelfs de leerlingen die onderzoeken 
wat de optimale omstandigheden zijn 
voor pissebedden hebben geen oog voor 
de verscheidenheid in soorten. Terwijl 
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soorteigenschappen natuurlijk weer  
bepalen welke voorkeuren er zijn.

Al met al dus een fijne gids die bruik-
baar is door een heel grote groep mensen, 
ook door de zeer schappelijke prijs. De 
gids wordt ook dit jaar bij de bodem- 
dierendagen weer klaargelegd om de 
mooie variaties binnen de pissebedden 
van Nederland duidelijk te maken.
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Het nachtvlinderboek
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Een nieuw boek over nachtvlinders: Het 
nachtvlinderboek. Een werk met een 
forse omvang, dat al diverse bijnamen 
kende vooraleer het zou verschijnen:  
‘De dikke Voogd’, ‘Nachtvlinderbijbel’  
of ‘Nederlandse rupsenboek’. Deze lang-
verwachte publicatie behandelt alle 905 
in Nederland en België voorkomende 
macronachtvlinders, inclusief de biologie 
en in sommige gevallen ook de ecologie 
van de soorten. Op voorhand is al te  
stellen dat Het nachtvlinderboek met  
2,5 kg een zwaargewichtwinnaar is! 

Als er gesproken wordt over de rupsen  
dan denkt de doorgewinterde liefhebber 
al snel aan het algemene standaardwerk 
de ‘Porter’ (1997): Identification guide of 
the caterpillars of the British Isles. De 
naam ‘Porter’ wordt na de inleiding kort 
vermeld, maar er wordt verder niet op  
ingegaan. De nieuwsgierigheid wordt  
dan ook gewekt in welk opzicht dit nieuwe 
boek de ‘Porter’ en de veel in ons land  
gebruikte Veldgids nachtvlinders (Waring 
& Townsend 2006) overtreft. 

De inleidende hoofdstukken be-
slaan algemene wetenswaardigheden 
over nachtvlinders, zoals de topografie 
(vleugelkenmerken), een verwijzing naar 
websites waar de actuele verspreiding 
kan worden gevonden, de ‘topografie’ 
van verschillende type rupsen en de evo-
lutie van nachtvlinders. De lezer wordt 
hier onder meer meegezogen in een zeer 
lezenswaardig stuk over de levenscyclus 
die tal van invalshoeken kent. Een totale 
beginner zal bij het openslaan van dit 
boek binnen korte tijd het nachtvlinder-
virus oplopen: de teksten en het overwel-

digende beeldmateriaal zullen snel alle 
vooroordelen over ‘saaie grijze motten’ 
wegnemen. Iedere geïnteresseerde die  
al langer leeft met hoe- en waarom- 
vragen met betrekking tot de stadia, 
krijgt op een zeer groot aantal vragen 
een antwoord. Zo wordt bijvoorbeeld 
uitgelegd hoe hormonale processen een 
rol spelen bij het vervellings- en verpop-
pingsproces, vanuit waar een rups vleu-
gels ontwikkelt en hoe een vlinderoog is 
opgebouwd. Het gehele verhaal wordt  
rijkelijk geïllustreerd en zou verplichte 
kost moeten zijn voor elke vlinderlief-
hebber. Deze teksten zijn begrijpelijk 
geschreven; het boek leest gemakkelijk 
weg. Een enkele keer treft men in het 
hoofdstuk wespvlinders (Sesiidae) de 
begrippen ‘endofaag’ en ‘xylofaag’ aan 
zonder elders in het boek te leren wat 
deze woorden betekenen.

Wie zich met nachtvlinders bezig 
houdt, komt al gauw tot de ontdekking 
dat er ook heel veel kleine nachtvlinders 
zijn, de microvlinders. Je zou dan ver-
wachten dat een boek met een dergelijke 
titel minstens uitgebreider in zou gaan 
op microvlinders dan zijn voorgangers: 
de microvlinders komen in twee zinnen  
aan bod in het deel ‘evolutie’. Iedere 
volstrekte beginner merkt dat de prag-
matische scheiding tussen macro’s en 
micro’s zeer onhandig is en dit boek 
draagt niet bij aan het vinden van een 
oplossing. Een eenvoudig overzicht van 
enkele voorbeelden en een verwijzing 
naar Microlepidoptera.nl – of een ander 
standaardwerk zoals Field guide to the 
micro moths (Sterling en Parsons 2012) 
– was voor de gebruiker handig geweest. 
De rupsen van micro’s zijn helemaal  
buiten beschouwing gelaten. Daarmee 

is Het nachtvlinderboek in dat opzicht  
‘Een’ nachtvlinderboek. 

Het eerste deel van het boek kent een 
hoog gehalte natuurlijke historie met 
veel interessante weetjes, waar vaak een 
gebrek aan is in de populaire kleinere 
gidsen, die veelal het determineren als 
voornaamste doelstelling hebben. Wat 
in dit onderdeel ontbreekt is een vermel-
ding van de herkomst van de informatie, 
terwijl achterin het boek wel nadruk- 
kelijk een literatuurlijst is opgenomen. 
Dit zou eigenlijk een must moeten zijn 
voor een aantal interessante aannames 
en stellingen in de hoofdstukken. Een 
voorbeeld hiervan is dat er aanwijzingen  
zijn voor het feit dat één verdwaald 
vrouwtje een compleet nieuwe populatie 
kan starten. 

De auteur heeft ook enkele Neder-
landse namen aangepast met bijbe- 
horende motivatie. Een voorbeeld is de 
meidoornspanner Theria primaria die  
nu de naam ‘sleedoornspanner’ draagt. 
Volgens de auteur voorkomt dit terugke-
rende misverstanden, omdat de soort in 
Nederland en België eerder op sleedoorn 
dan op meidoorn wordt gevonden.

De laatste hoofdstukken van het  
‘algemene deel’ vormen bovenal het prak-
tische deel. Er wordt ingegaan op de wijze 
waarop nachtvlinders en rupsen bestu-
deerd kunnen worden en hierin zitten 
ook nieuwe technieken zoals het zoeken 
van vrij levende rupsen met een UV-lamp 
en de werkwijze en het resultaat zijn ge-
illustreerd. Rupsen lichten in het donker 
op, als het UV-licht op hen valt. Het sterke 
deel van dit hoofdstuk is dat het direct 
activeert, immers hier ontstaat direct  
de verleiding om met een andere voor- 
bereiding en motivatie het veld in te 
gaan. Een mooi overzicht van diverse 
vraatsporen houdt de lezer voortaan 
scherp in het veld. Wie nog niet wist hoe 
nachtvlinders te lokken zijn met een 
stroopmengsel vindt hier ook een handig 
recept! 

De gelukkige vinder van een rups 
krijgt in het drie pagina’s lange hoofdstuk 
Nachtvlinders (op)kweken diverse tips 
om het experiment te doen slagen. Dit 
hoofdstuk oogt in meerdere opzichten 
rommelig. In de eerste plaats ontbreekt 
een simpele illustratie van hoe een 
kweekopstelling voor rupsen eruitziet. 
In plaats daarvan worden uitsluitend 
parasitoïden afgebeeld, wat eigenlijk 
een geheel zijdelings onderwerp betreft. 
De ervaren kweker weet dat moeilijk te 
kweken soorten, veelal gebonden aan 
kruiden, mossen, etc., het beste kunnen 
worden uitgekweekt als een (deel van de) 
plant wordt meegenomen in plaats van 
de ‘losse takjes’ in een vaas zetten, iets 
wat alleen werkt bij een beperkt aantal 


