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We gaan voortaan op de terrassen lekker 

samen genieten. De wespen krijgen als 

dank voor het vangen van lastige vliegen 

en ander gespuis een slokje bier en een 

stukje worst. Zo maken we er samen 

een mooie zomer van.
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geworden dan een voetbal en honder-

den werksters zijn dan bij de koningin 

in dienst.

Eind augustus moet er veel voedsel 

worden aangeleverd om ook de larven 

te voeden die zich kunnen ontwikkelen 

tot nieuwe koninginnen en mannetjes. 

Als je goed naar een wesp op je bord 

kijkt, zie je dat die er met zijn kaken 

heel snel wat eten kan afknippen. Als zij 

vlees komt halen, is dat voor de larven; 

snoept ze van de zoetigheid dat geeft dat 

weer nieuwe energie om het werk vol te 

houden. Uiteindelijk overleven alleen 

de bevruchte nieuwe koninginnen. De 

oude koningin en alle werksters en 

mannetjes gaan dood als de winter aan-

breekt.

Mensen houden niet van wespen. Op 

menig terras zie je gillende, ja zelfs 

hysterische, om zich heen meppende 

volwassenen en paniekerige, huilende 

kinderen. Wespen daarentegen vinden 

mensen wel prettig. Niet dat ze de mens 

lekker vinden, maar in de zomer zet hij 

wel buiten overal eten neer. De geur van 

het sapje of hapje vangen de beestjes al 

van verre op. Hun neus zit eigenlijk in 

de sprieten op de kop. Met die tasters 

kunnen ze dus voelen en ruiken. Steken 

doen ze alleen als je als een wilde tekeer-

gaat of als je ze toevallig samen met de 

versnaperingen door wilt slikken.

Een wespenvolk wordt gesticht door de 

koningin. In de nazomer is zij bevrucht 

en op haar overwinteringsplek, onder 

dakpannen, in een muurspleet of in 

een hoekje van een schuurtje, blijft ze 

zitten tot april van het jaar daarop. Dan 

komt ze te voorschijn en begint een nest 

te bouwen. Ze schraapt met haar kaken 

houtvezels van wat zachter hout, doet 

er een beetje speeksel bij en zo wordt 

het papier-maché. Daarmee maakt ze 

tussen de tien en twintig broedcellen 

met daar omheen een prachtig, bijna 

papieren omhulsel. De verschillende 

soorten gebruikt hout zie je terug in de 

gekleurde laagjes van het nest. In iedere 

cel legt de koningin één ei. De uitge-

komen larven krijgen dierlijk voedsel. 

De koningin gaat op insectenjacht. Ze 

duikt bijvoorbeeld op een vlieg, steekt 

hem dood en vermaalt hem tot een hap-

klaar papje voor de jongen. 

Uit de eerste larven ontwikkelen zich 

werksters. Die helpen bij het vangen 

van eten, het voeden van de jongen, 

het verdedigen van het nest en het ver-

groten van de raat. Uiteindelijk is in de 

zomer het bolvormige nest vaak groter 

Telkens als ik weer eens op een terras wil gaan zitten, krijg ik bezoek van een paar vrouwen. Ze moeten mij blijkbaar 
hebben, want ze proberen mijn taart en frisdrank weg te kapen. Zelfs als ik onopvallend in een hoekje wegkruip, 
hebben die wespen mij binnen een paar minuten gevonden. 
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