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Grimaldi D & Engel MS 2005

Evolution of the insects
Cambridge University Press. 755 pp. ISBN 

978-0-521-82149-0. Gebonden. ca. € 75,-

Bij deze titel kan men zich van alles voor-
stellen – van het ontstaan van de insec-
ten als groep tot micro-evolutie op de 
tijdschaal van enkele menselijke gene- 
raties, waarbij allerlei verschillende  
benaderingen mogelijk zijn: vanuit de 
paleontologie, de moleculaire genetica, 
de ontologie of de ecologie. Volgens de 
flaptekst is dit omvangrijke boek “a com-
prehensive synthesis of all aspects of  
insect evolution” (cursivering in het  
origineel). Inderdaad brengen de auteurs 
de diverse benaderingen op een geluk- 
kige manier met elkaar in verband, al 
neemt dat niet weg dat de nadruk dui- 
delijk op de paleontologie ligt. 

Het grootste deel van het boek be-
spreekt de afzonderlijke insectenordes, 
grofweg in volgorde van ouderdom, met 
hun onderlinge verwantschap en interne 
taxonomische indeling en morfologische 
kenmerken. Met alle fraai geconserveer-
de fossielen die ze laten zien slagen de 
auteurs erin de lezer te enthousiasmeren 
en te overtuigen van het belang van de 
paleontologie voor de entomologische 
taxonomie. Andere invalshoeken komen 
wat minder aan bod. Het ontstaan van 
vleugels en van de (complete) metamor-
fose, twee centrale onderwerpen in de 
evolutie van de insecten, worden ieder 
met enkele pagina’s relatief summier  
behandeld. Dit boek is ook niet de beste 
referentie voor de resultaten van molecu-
laire fylogenie of ontogenetische studies 
op basis van genexpressiepatronen. In 
deze vakgebieden gaan de ontwikkelin-
gen thans zo snel dat het ondoenlijk is 
deze adequaat weer te geven in een om-
vangrijk papieren boek als dit. Al worden 
deze onderwerpen minder belicht, het is 
prettig dat ze wel in de juiste context  
genoemd worden.

Het boek begint met een algemene  
introductie over diversiteit, systematiek 

en taxonomie (hoofdstuk 1), dan een in-
leiding over fossilisering en lijsten met 
de belangrijkste fossiele vindplaatsen  
per geologisch tijdperk en per continent 
(hoofdstuk 2). Hoofdstuk 3 gaat over  
de plaats van de Insecta binnen de  
Hexapoda en de relaties met de andere 
geleedpotigen. Hier worden ook kort de 
alternatieve Atelocerata- en Pancrustacea-
hypotheses (zie mijn overzichtsartikel in 
dit nummer) besproken, waarbij Grimaldi 
en Engel vooralsnog vasthouden aan de 
eerste (p. 107). Hier onderschatten zij de 
ook voor 2005 al beschikbare moleculaire 
evidentie voor de Pancrustacea, waarvan 
zij slechts enkele studies citeren. Helaas 
vertellen fossielen ons juist weinig over 
de allereerste insecten (p. 65-67). De eer-
ste Hexapoda ontstonden waarschijnlijk 
aan het eind van het Siluur (443-414 mil-
joen jaar geleden), maar van het Devoon 
(414-358 Ma) zijn slechts van drie vind-
plaatsen spaarzame fragmenten bekend 
van springstaarten en franjestaarten. 
Vervolgens is er een ‘gat’ in de tijdsreeks, 
en vinden we in het latere Carboon, het 
Pennsylvanien (323-289 Ma) een ver-
scheidenheid aan vliegende insecten.

Hoofdstuk 4 is een inleiding tot de 
morfologie van de insecten, met een na-
druk op de externe kenmerken die ook in 
fossielen herkenbaar zijn. Dit hoofdstuk 
behandelt ook de geschiedenis van de 
entomologische taxonomie.

Na de behandeling van de insecten 
per orde (hoofdstukken 5-13, ofwel  
458 pp.) volgt een synthetiserend hoofd-
stuk (15) over de radiatie van insecten  
in het Krijt en Tertiair in relatie tot de  
opkomst van de bloemplanten en de  
relaties met planten (bestuiving, fytofagie) 
en met dierlijke gastheren. Dit hoofdstuk 
bevat ook secties over de verspreiding 
van insecten in het Kwartair en soort- 
vorming op eilanden. Het boek sluit af 
met een korte epiloog, een uitgebreide 
begrippenlijst, literatuurlijst en index.

Kosten nog moeite zijn gespaard om 
dit boek modern en aantrekkelijk vorm  
te geven. Het bevat meer dan 900 illustra-
ties, voornamelijk van fossiele en heden-
daagse insecten, veelal in kleur. Daar-
naast vele pentekeningen, stambomen 
en andere figuren in kleur en duidelijke 
tabellen. Ook de tekst is zeer verzorgd en 
biedt toegankelijke introducties tot vele 
aspecten van de entomologie en evolutie. 
Wie niet goed bekend is met de geo- 
logische periodes raad ik aan een tijdbalk 
uit te printen en als boekenlegger te ge-
bruiken. De vormgeving en de tekst ma-
ken dit boek toegankelijker dan bijvoor-
beeld History of insects van Rasnitsyn & 
Quicke (2002); dit laatste geeft echter een 
uitgebreider overzicht van de fossielen 
en de literatuur hierover. Evolution of the 
Insects is, kortom, een sieraad voor de 
boekenkast en eigenlijk helemaal niet 
duur.

Louis Boumans
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