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Laatst hoorde ik op de radio een reportage 
van een journalist die op pad was met 
een ecoloog. De ecoloog vertelde enthou-
siast over een nieuwe wespensoort die in 
Nederland ontdekt was en de journalist 
griezelde hoorbaar. Is een nieuwe wespen- 
soort iets om blij mee te zijn? Hebben we 
nog niet genoeg van die akelige steek-
beesten? De ecoloog legde geduldig uit 
dat niet alle wespen steken en dat ook de 
‘limonadewespen’, die zich zo hinderlijk 
kunnen gedragen als je op een terrasje 
zit, eigenlijk best meevallen als je iets 
meer van hun natuurlijke gedrag af weet. 
Ik had niet de indruk dat de boodschap 
helemaal overkwam. Waarschijnlijk zou 
deze journalist er meer van begrijpen als 
ze het boek ‘Insectenrijk’ gelezen had.

Als er iemand een gegronde reden 
heeft om een aversie te hebben tegen 
wespen is het wel de auteur van dit boek. 
Aglaia Bouma overleefde op haar zeven-
tiende ternauwernood een steek van  
een hoornaar Vespa crabro. Ondanks die 
akelige ervaring houdt zij zich nu, dertig 
jaar later, vol enthousiasme bezig met  
insecten (onder andere als NEV-lid). En 
dat terwijl ze aanvankelijk een stevige 
fobie overgehouden had aan haar kennis- 
making met deze wespensoort. Hoewel 
de ontwikkeling van insectenfobie naar 
fascinatie voor insecten als een rode 
draad door de hoofdstukken loopt, is dit 
boek niet bedoeld als handreiking voor 
het genezen van een fobie. Aglaia wil in 
de eerste plaats de lezer laten zien hoe 
boeiend de insectenwereld is. Het boek 
bestaat uit zeven hoofdstukken: kennis-
maken, flirt, liefde, bevrucht, groei, meta-
morfose en ontpopping. In elk hoofdstuk 
vertelt Bouma over haar eigen ervaringen 
in deze fase van de ontwikkeling, maar 
ze schrijft vooral over wat zich in de 
betreffende fase in de insectenwereld 
afspeelt en hoe insecten hieraan zijn 

aangepast. Bij het schrijven is Bouma 
absoluut niet over één nacht ijs gegaan. 
Diverse specialisten hebben van tevoren 
delen van haar boek mogen lezen om te 
controleren of de informatie klopte. Zo 
mocht ik de teksten over lieveheersbeestjes 
lezen, onder andere het verslag van de  
ontsnapping van een zevenstippelig  
lieveheersbeestje Coccinella septempunctata 
aan de parasiet Dinocampus coccinellae. 
Boeiend beschreven, maar ook gefilmd, 
zoals Bouma in de tekst een aantal ke-
ren min of meer terloops vermeldt. Dit 
maakte me nieuwsgierig genoeg om op 
internet te zoeken naar filmbeelden en 
die had ik gauw gevonden. In het boek 
ben ik nergens een verwijzing naar de 
website www.aglaia.nl tegengekomen en 
dat vind ik eigenlijk een gemis. Ik raad 
de lezers zeker aan om hier een kijkje te 
nemen, want er staat veel fraais op. Om 
te beginnen vond ik hier dus het filmpje 
van de worsteling van het zevenstippelig 
lieveheersbeestje, maar ik zag ook een 
prachtig filmpje over het, eveneens in het 
boek beschreven, liefdesleven van het 

rozemarijngoudhaantje Chrysolina ame-
ricana. Wat mij betreft had Bouma in het 
boek wel mogen aangeven waar de bewe-
gende beelden te vinden zijn.

Midden in het boek zit een katern 
met foto’s, die merendeels door de auteur 
zelf zijn gemaakt. De foto’s zijn mooi, 
maar komen naar mijn idee in het boek 
onvoldoende tot hun recht doordat er 
in de tekst niet naar verwezen wordt. 
Ik heb tijdens het lezen vaak een insect 
op internet opgezocht om er pas bij het 
doorbladeren van het fotokatern achter 
te komen dat er een foto van in het boek 
stond. 

Maar afgezien van dit minpuntje 
moet ik zeggen dat ik het boek met veel 
plezier en interesse heb gelezen. Bouma 
heeft een prettige schrijfstijl. Het gebruik 
van moeilijke woorden, zoals mimicry 
en holometabool, gaat ze niet uit de 
weg, maar ze legt duidelijk uit wat deze 
kreten inhouden. De leefwijze van wes-
pen wordt besproken in het hoofdstuk 
‘Liefde’, wat eigenlijk wel verrassend is, 
als je bedenkt hoeveel mensen een hekel 
hebben aan deze insecten. Maar in feite 
is het hier een kwestie van ‘onbekend 
maakt onbemind’. Bij Bouma sprong de 
vonk over toen ze een boekje over wes-
pen las. Ze begon sociale wespen beter te 
begrijpen en dat maakte ze minder grie-
zelig en veel boeiender. 

Wat voor wespen geldt, gaat op voor 
veel meer insecten. Als je ze beter leert 
kennen, ga je ze meer waarderen. De 
auteur laat de lezer kennismaken met 
een groot aantal insectensoorten en 
beschrijft die met een aanstekelijk en-
thousiasme. Lezers met een aversie tegen 
insecten zullen door dit boek wellicht 
wat milder over insecten gaan denken 
en lezers die allang weten dat insecten 
boeiend zijn, kunnen erdoor geïnspireerd 
worden om eens een andere insecten-
groep te gaan bestuderen. Want dit boek 
maakt in ieder geval duidelijk dat er in de 
insectenwereld nog veel interessants te 
ontdekken valt.
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In a larger project about using genetic 
knowledge to improve commercial 
and potential biological control agents 
(natural enemies) of agricultural pests, 

my project was about assembling and 
describing the genomes and genomic 
resources of a variety of arthropods, with 
the aim to help improve the production, 
rearing, and use of biological control 
agents. 

I looked at a predatory mite (Amblyseius 
swirskii), a predatory mirid bug (Nesidio- 
coris tenuis), and three different parasi-
toid wasp species (Trichogramma brassicae, 
Trichogramma evanescens and Bracon brevi-
cornis). I used a variety of next generation 
sequencing methods and techniques, as 

each species warranted a different ap-
proach: for example, one N. tenuis female 
informed the structure of the genome 
with additional information on gene 
expression, while hundreds of T. brassicae 
individuals from an inbred line were 
used in a hybrid approach (two types of 
sequencing to complement each other in 
the computation assembly). 

The end results varied for each project  
– for the predatory mite, it was not pos- 
sible to generate a genome, but plenty of  
information for microsatellite generation  


