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Hierbij zijn verschillende (Europese) 
natuurlijke vijanden getest, waaronder 
C. alliariae, C. roberti, C. constrictus en 
C. scrobicollis. De laatste soort lijkt het 
meest belovend (www.cabi.org/projects/
biological-control-of-garlic-mustard/).

Rheinheimer & Hassler (2010) schrijven  
dat er de laatste tijd veel nieuwe vondsten  
gemeld worden en dat de soort waar-
schijnlijk onderbemonsterd is. Dit zou 
mogelijk (mede) het gevolg kunnen zijn 
van haar nachtelijke levenswijze. Voedsel- 
plant en habitat zijn niet zeldzaam in  
Nederland. De verwachting is dan ook 
dat door gericht zoeken deze soort 
op meer plaatsen ontdekt zal kunnen 
worden.
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Summary

Ceutorhynchus scrobicollis, a weevil  
new to the Netherlands (Coleoptera: 
Curculionidae)

On 30 April 2000, a number of specimens 
were taken of Ceutorhynchus scrobicollis near 
Wageningen, province of Gelderland. This 
capture appeared to be the first record of 
this species in the Netherlands. Later more 
specimens were collected in and around 
Wageningen, but also on locations in the 
provinces of Noord-Holland and Limburg. 
The species lives monophagous on gar-
lic musterd Alliaria petiolata and may be 
under-sampled, also because it is probably 
mainly active at night.
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‘Japie de spin’ is een prentenboek met 
veel kleurige aquarellen en weinig tekst. 
Het is het eerste boek dat Polina Been 
heeft uitgegeven. De van oorsprong Rus-
sische kunstenares heeft het gemaakt 
uit liefde voor de natuur en alles wat er 
in leeft. De inspiratie borrelde op toen 
ze haar kleuters achter een spinnetje 
aan zag kruipen: ‘Het kwam als vanzelf, 
alsof er een warme edelsteen in mijn 
hart werd gelegd. Binnen een paar dagen 
had ik het verhaal af’. Met haar boek wil 
Polina op een leuke en leerzame manier 
laten zien dat kinderen, en ook trouwens 
volwassenen, niet bang hoeven te zijn 
voor spinnen. 

De kunstenares benadert het on-
derwerp met humor en cartoonachtige 
tekeningen. Ze gelooft dat het ontspan-
ning brengt als mensen ergens om kun-
nen lachen. Daardoor stellen ze zich 
meer open voor andere inzichten. In 
het eerste deel van het boek beschrijft 
Polina hoe mensen naar spinnen kijken. 
Halverwege keert ze het perspectief om 
en laat ze zien hoe spinnen naar mensen 
kijken. Veel mensen vinden spinnen eng 
en groot, maar spinnen vinden ons juist 

eng en groot. ‘Ook de spin mag er zijn’, 
spreekt uit haar verhaal. Die visie kan ik 
van harte toejuichen.

Uit natuurhistorisch oogpunt is ‘Japie 
de spin’ niet helemaal correct. De afge-
beelde wielwebben zijn te beschouwen 
als een kunstenaarsimpressie en niet als 
natuurgetrouwe afbeelding. Verder heb-
ben alle spinnen in het boek een hoofdje 
met twee Donald-Duck-oogjes en een 
mond, terwijl de poten aan het achterlijf 
zijn bevestigd. Polina zegt hierover: ‘Het 
klopt dat de spinnetjes in mijn teke- 
ningen twee ogen hebben. Op die manier 
wil ik de mimiek zo dicht mogelijk bij de 
menselijke mimiek brengen, verrast of 
bang, zodat de kleine en grote lezers zich 

beter in hun emoties kunnen inleven’. 
In één van de tekeningen ligt een 

baby-spinnetje in een kinderwagen met 
een luiertje om. Dat is duidelijk fantasie. 
Alhoewel… het zwarte vlekje aan het 
achterlijfje van jonge kruisspinnetjes 
doet mij altijd denken aan een luiertje én 
spinnenmoeders zorgen heel goed voor 
hun baby’s. Ze maken vaak wiegjes van 
spinsel. Een fopspeen is ongebruikelijk 
in de mond van een spinnetje, maar der-
gelijke details zullen niet snel leiden tot 
verkeerde beeldvorming bij de lezers.

Een beetje moeite heb ik met de vraag 
in het boek: wat is het nut van een spin? 
Het antwoord is dat wij dan minder last 
hebben van muggen en vliegen. Daar 
moet je bij entomologen natuurlijk niet 
mee aankomen! Maar al met al een leuk 
boek, met een goede boodschap.
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Het zoeken naar rupsen is vaak beperkt 
tot de macrolepidoptera. Diverse publi-
caties hebben er toe geleid dat men ook 
vaker is gaan letten op de zogenaamde 
eerste levensstadia van microlepidop-


