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Het boekje ‘Passie voor kleine beestjes’ is één van de 
vruchten van het 33,3 jarig jubileum van EIS-
Nederland. De coördinatoren van de werkgroepen 
waren uitgedaagd in een kort artikel verrassende 
aspecten van de ongewervelde fauna in Nederland te 
verwoorden. Verhalen over bijzondere soorten op 
onverwachte plaatsen, uitnodigend en inspirerend 
voor mensen die niets van die diergroep weten. Het 
resultaat is naast twee inleidende artikelen over EIS en 
haar geschiedenis een serie van 25 korte verhalen die 
onverwachte kanten van de natuur voor het voetlicht 
brengt. Voorzitter Geert de Snoo wenst de lezer in zijn 
voorwoord veel leesplezier, dat moet lukken.  
 
Veel Hymenoptera 
De soorten waar onze sectie zich mee bezighoudt zijn 
goed vertegenwoordigd. In ‘Wesp op je bord‘ gaat Jan 
Smit in op het waarom van het hinderlijk voorkomen 
van de gewone wesp en de Duitse wesp in het najaar. 
Hij geeft het advies je drankje af te dekken en niet wild 
om je heen te slaan om de last te beperken. Het advies 
om er met plezier het gedrag te bekijken gaat hem 
kennelijk te ver.  
‘Behangers in een bijenhotel’ door Pieter van Breugel 
laat zien hoe makkelijk je in je eigen tuin aan 
natuurbeheer kan bijdragen en dat je als entomoloog 
daar ook leuke waarnemingen aan over kan houden. 
Dat Theo Peeters een niet te vermijden naam is in 
bijenland blijken we te danken te hebben aan de 
bestrating van een boerenerf. In ‘Trottoirbijen’ vertelt 
hij over zijn eerste onderzoek. Ook indirect komen de 
groepen waar wij een passie voor hebben aan bod. 
‘Waaiertjes in je lijf’ van John Smit gaat over de 
waaiervleugeligen zoals het zandbijen-waaiertje dat 
parasiteert op zandbijen. Al op de omslag prijkt een 
mooie foto van een grijze zandbij met copulerende 
zandbijwaaiertjes. ‘Een vuurspin op zolder’ van Hans 
Nieuwenhuijsen gaat eigenlijk over het inventariseren 
van de vuurspindoder. ‘Stadsreus steekt hoofd in 
wespennest’ van Menno Reemer gaat over een grote 
zweefvlieg waarvan de larven van afval en dode 
wespenlarven in wespennesten leven. 
 

Geef het weg 
Passie voor kleine beestjes is een boekje dat prima 
geschikt is om deze passie door te geven. De grote 
verscheidenheid aan kleine beestjes met al hun 
nieuwsgierigheid prikkelende eigenaardigheden komen 
op een prettig leesbare manier aan bod. Zonde 
wanneer alleen de mensen die al geraakt zijn door deze 
passie het leesgenot van dit boekje kunnen smaken. Ik 
hoop dat vele herdrukken volgen en dan de lezing van 
Mathijs Schouten tijdens de jubileumbijeenkomst over 
de rol van insecten in verschillende culturen er bij in 
opgenomen wordt. 
 

 
 
 


