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. Lekker zit ik te lezen op het grasveldje 
achter het huis. Ineens zie ik uit een 
ooghoek dat er iets naar beneden vall. 
Nog geen vijf centimeter van mijn voet 
zijn een - in gevecbt verwikkelde 
wesp en sabelsprinkbaan terechtgeko
men . Ailebei zijn nog in leven . Wie zal 
bet winnen ? AI heel gauw is duidelijk 
dat de wesp de winnaar is. De sprink
haan stuiptrekt nog wat met de poten, 
maar geeft dan duidelijk de geest. Ver
woed gaat de wesp aan de gang. Met 
haar scherpe kaken begint ze bij de 
keelzijde van de sprinkbaan Ie knagen. 
Systematisch knaagt ze rond tot de kop 
van de rest van de romp gescbeiden is. 
De lange sprieten van de sprinkbaan 
deinen mee met de knaagbewegingen 
van de wesp, als een laatste vaarwel 
van de sprinkbaan aan deze wereld. De 
wesp pakt de kop stevig in haar kaken 
en vliegt ermee weg . In bet gras ligt 
bet acbterJijf met nog twee paar poten 
en de vleugels eraan. Duidelijk is de 
sabel aan het acbterlijf te zien . 

II< richt mij weer op mijn boek . Nog 
geen minuut later is de wesp weer te
rug. Onmiddellijk gaat ze knagen. Een 
vleugel wordt half doormidden ge
knipt, een poot eraf en de sabel mel 
een stukje achterlijf eraan wordt los
geknaagd. De wesp pakt bet afge
knaagde stuk in de kaken - de sabel 
steekt als een enorme neus fier om
hoog - en vliegt ermee weg. 
"Zo, dat was dat", denk ik. In bet gras 
ligt nog een stuk acbterJijf mel een 
paar poten en een vleugel. "Zeker niet 
lekker genoeg", Voordat ik tot zestig 
heb kunnen tellen, is de wesp weer te
rug. Heel even meet ze goed kijken 
waar de prooi ligt; ze is twee centime
ter verder neergestreken. Nu gaat de 
laatste vleugel eraf en een POOl. Ze zijn 
nog met een klein stukje 'vlees' aan el
kaar verbonden, Het grate stuk achter
Jijf gaat wat moeizamer mee. Twee 
keer moet de wesp starten, en kenne 
Jijk alle kracbt gebruiken om van de 
grand te komen. Het lukt. 
"Nou zal het wei gebeurd zijn", denk 
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ik. Maar nee, weer is de wesp binnen 
een minuut terug, voor de vierde keer. 
Er zat imrners nog een klein stukje 
'vlees' aan vleugel en poot? Zelfs dit 
laatste stukje - niet groter dan de kop 
van de wesp - wordt losgeknaagd en 
meegenomen. De restantjes die er nu 
nog liggen - een hele en een halve 
vleugel en rwee poten - zijn kennelijk 
niet de moeite waard. Die blijven lig
gen. 

Nuttig 
Dat wespen insecten eten was mij be
kend, maar nog nooit bad ik zo'n boei
end schouwspel van dicbtbij meege
maakt. Aile insecten die ze te pakken 
kunnen krijgen - vliegen, muggen, lui
zen, rupsen, sprinkhanen, bijen etc. , 
maar ook spinnen (geen insecten) wor
den fijngekauwd en als pap aan de lar
yen gevoerd, Kilo's en kilo's insecten, 
die ons anders veel ellen de zouden be
zorgen, worden door wespen vemie
tigd. Maar ook dode insecten worden 
opgeruimd. Dode bijen voor de bijen
stal of onder het zolderraam, zelfs 
stukjes vlees die gemorst zijn bij de 
barbecue, worden keurig netjes wegge
haald . Wespen spelen zo voor opruim
kabouters, een uiterst nuttige functie. 
De wetenschappelijke naarn voor 
wesp: Vespa , is dan ook ontleend aan 
het latijnse woord "vespillo", wat dra
ger of begrafenisondememer betekent, 
wiens taak het was de licbamen van 
overleden arme mensen 's nachts weg 
te halen voor de begrafenis. 

Soorten 
In Nederland komen vele soorten wes
pen voor, maar de meeste mensen den
ken bij het woord wesp alleen aan de 
limonadewespen: de gewone wesp 
(Vespula vulgaris) of de duitse wesp 
(Vespula germanica). Daarnaast ko
men bier nog negen soorten sociale 



wespen voor, die minder algemeen 
zijn. Het uiterlijke verscbil tussen al 
deze soorten is o.a. te zien op bun kop. 
Op de plaats waar je bun 'neus' zou 
verwacbten zit een scbildje (clypeus) 
met een zwart tekeningetje. De gewo
ne wesp beeft een bamertje, de duitse 
wesp drie puntjes, 
Ongeveer tien jaar geleden kwam een 
andere sociale wesp, de boomaar (Ves
pa crabro) weer in de belangstelling. 
Lange tijd was deze 

ze stil voor de ingang en vliegen dan, 
zonder enige voorafgaande orientatie, 
zonder aarzeling, in de ricbting van de 
zon. Ongeveer vijf meter van bet nest 
laten ze bun (opgespaarde) uitwerpse
len vallen. De darren verzamelen zicb 
in de nabijbeid van toppen van bomen 
en struiken. Vervolgens vliegen ze in 
de vorm van een grate acbt, steeds 
weer een vaste route. Vaak gaan ze op 
bepaalde bladeren even zitten voor ze 

overwinterende koningin uit, die ver
scbrikt zicb ging verdedigen door te 
steken. Duitse wespen zoeken onder de 
schors van een (dode) boom, in oude 
nesten, in nestkastjes of tuinband
scboenen onder een afdakje een goed 
plaatsje. 
Op zo'n overwinteringsplek neemt de 
koningin een specifieke bouding aan. 
Met baar kaken houdt ze zicb vast aan 
een uitsteeksel, vouwt baar sprieten 

onder baar kop en 

wesp. "Zes steken 
en een mes kunnen 
een paard doden " 
(maar zonder dat 
mes gaat bet nietl). Uit eigen ervaring 
en blijkens de literatuur ook van vele 
anderen, weet ik dat boomaars veel en 
veel minder agressief zijn dan de limo
nadewespen. Je moet ze alleen niet in 
bet nauw brengen, of in de weg gaan 
staan als ze bet nest in- en uitvliegen. 
Maar als er een reus voor mijn voor
deur staat die mij bindert bij bet uit
voeren van mijn taken word ik ook 
boos! 

Cyclus 
De levenscyclus van een wespenge
meenscbap begint eigenlijk in septem
ber met de geboorte van de jonge ko
ningin. Omstreeks dezelfde tijd wor
den ook de mannetjes, de darren, gebo
reno De jonge koninginnen en de dar
ren blijven een paar dagen na de ge
boorte in bet nest, waarze gevoed 
worden door de werksters. Ze krijgen 
erg veel voedsel, en worden in korte 
tijd aanzienlijk zwaarder. De jonge 
koninginnen moeten een beboorlijke 
voorraad vet opbouwen om de winter 
door te komen; de darren hebben veel 
energie nodig voor bun paringsvlucbt. 
Wat precies de aanzet biertoe geeft is 
nog onbekend, maar op een goede 
morgen verlaten de jonge koninginnen 
en de darren bet nest. Heel even zitten 
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voorpoten en vouwt grote wesp (bijna) 
de vleugels onder gebeel afwezig ge
baar lijfje. Zo bangt weest. Mensen van 
ze zes maanden (van middelbare leeftijd 

zeiden: "Vroeger, ja, balf oktober tot balf 
april) bewegingloos toen ik nog op 
in baar schuilplaats. school zat, ja, toen 
Vele koninginnen waren ze er nog." U
overleven de winter zingwekkende ver
ecbter niet. Tegen gehalen gaan er rand 
wone kou zijn ze geover deze grate 

weer verder vliegen. Als een jonge ko
ningin in de buurt van zo'n route op 
een blad of tak gaat zitten, wordt ze 
onmiddellijk in baar kladden gegrepen. 
Men beeft wei eens gezien dat twee of 
meer (tot vijftig!) mannetjes prabeer
den een koningin te grijpen. Op een 
blad of op de grand vindt de paring 
plaats. Daarbij wordt de kenmerkende 
S-vorm aangenomen, waarbij de dar 
onder de koningin Iigt. De hele paring 
duurt vijf tot dertig minuten. 

Winterslaap 
Meteen na de paring zoekt de bevrucb
te koningin een plaats om de winter 
door te brengen. 
Opmerkelijk is dat de ene wespensoort 
(gewone wesp) voomamelijk binnens
buis overwintert, terwijl de andere 
(duitse wesp) buiten een goede plek 
zaekt. Gewone wespen vind je in de 
winter acbter scbilderijen, in de plooi
en van gordijnen, acbter de boeken in 
de boekenkast, en in gaten en boekjes 
waar je niet elke dag afstoft. 
In de tijd voor de centrale verwarming 
kwam bet veel voor dat mensen in de 
winter door wespen gestoken werden. 
Als ze namelijk tegen de kou een gor
dijn dicbttrokken dat anders onberoerd 
bleef bangen, viel er nogal eens een 

wapend door een gro
te boeveelbeid glyce
rine in bun licbaams
vocbt. Tegen vorst 

bescbermen bepaalde eiwitten ben, die 
er voor zorgen dat bet vocht buiten de 
cellen bevriest, en niet dat in de cellen, 
zodat de cellen beel blijven. Toch zor
gen extreme kou, bitte, vocht, inwendi
ge scbimmels en bet ten praoi vallen 
aan vogels of muizen voor grote sterf
teo 

Nestbouw 
Zo in april, als de dagen lengen en de 
temperaturen boger worden, ontwaakt 
de koningin uit baar winterslaap. Ze 
drinkt wat nectar van de voorjaars
bloeiers en 'geniet' van de zon. Dan 
gaat ze op zoek voor een goede plaats 
voor baar nest. Wespen die in de grand 
bun nest willen maken kan je dan lang
zaam, aandacbtig zoekend, over de 
grond zien vliegen. Elke oneffenbeid 
in de grond wordt onderzocbt. Vindt ze 
een bolletje, dan gaat ze er in om bet te 
onderzoeken op gescbiktbeid. Is de 
nestplek gevonden, dan gaat ze naar 
een ongeverfd stuk bout, waar ze stuk
jes van afscbraapt, die - gemengd met 
speeksel als papier-mache - de bouw
stof voor baar nest vormen. Eerst be
vestigt de koningin een steeltje aan een 
vast punt (tak, plank) boven in de nest
bolte, waaraan ze een parapluvormig 
raatje met ongeveer vijf tot acbt zes-
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hoekige cellen vastmaakt. Daarornheen 
bouwt ze vier isolerende lagen be
hang'. 

Lijm 
Zodra de cellen gemaakt zijn, legt de 
koningin er een eitje in. Of, liever ge
zegd, 'plakt' ze met een soort lijm een 
eitje er in, want de cellen hangen on
dersteboven met een open onderkant, 
en het eitje zit bovenin. Na vijf dagen 
komen er larven uit de eerste eitjes. Nu 
moet de koningin de larven warm hou
den en voeden . Daartoe moet ze insec
ten vangen en fijnkauwen . In natte 
voorjaren, waarin weinig insecten 
rondvliegen, stopt het hele wespenver
haaJ vaak hier al, door gebrek aan 
voedsel. 
De larven eten veel en groeien hard. 
Ze moeten dan ook steeds vervellen. 
Na vier keer verve lien gaan ze over 
naar het popstadium. Ze spinnen een 
zijden dekseltje over hun celopening, 
verve lien nog een keer en ondergaan 
een totale metamorfose. Zo half juni 
komen de eerste werksters uit hun eel
len gekropen. Deze nemen nu de taken 
over van de koningin, behalve het leg
gen van eitjes. Naarmate er meer werk
sters komen kan het nest sneller en 
sneller uitgebouwd worden. De ene 
raat wordt met steeltjes onder de ande
re gehangen. De bolvormige lagen 
moeten steeds groter worden, rond de
ze uitdijende 'zwangere buik' . De te 
kleine binnenste lagen worden afge
broken, tot moes gekauwd, en weer ge
bruikt. In negen weken groeit het nest 
naar de maximumgrootte. Er kunnen 
dan een paar duizend wespen in een 
nest zijn. Nu gaan de werksters grotere 
cellen bouwen waarin nieuwe konin
ginnen en darren gekweekt worden. 
Zodra deze geboren zijn en het nest 
verlaten hebben wordt het nest niet 
meer onderhouden . De werksters hoe
yen niet zoveel meer te zorgen en op 
insecten te jagen, en komen op onze 
ijsjes, taartjes en limonade af. 

Drama 
Weinig mensen zullen wespen als 
vrienden beschouwen, maar tot eind 
augustus I begin september hebben we 
over het algemeen weinig last van ze. 
Pas als ze in huis of op het terras voed
sel komen zoeken, botsen onze belan
gen. De oplossing is simpel en effec-
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tief: geef ze voedsel en yang ze hier
mee. In de handel zijn verschillende 
wespenvangers te koop, waar wespen 
wei in kunnen om de aangeboden zoe
tige vloeistof op te drinken, maar ver
volgens niet uitkunnen. Een zeer sim
pel idee yond ik ook in het boek "Soci
al wasps ", geschreven door Robin Ed
wards. Recept neem een gewone jam
pot. Doe er een beetje jam in (prui
menjam schijnt b.v. erg goed te zijn, 
maar alle andere zoete jam is ook 
goed) en vul de pot voor een kwart met 
water. Als je het bij de hand hebt kun 
je er een beetje bier of ander alcoho 
lisch goedje bij doen, plus een paar 
druppels afwasmiddel. Sluit de pot met 
de hand en schud hard . Hierdoor 
mengt de vloeistof zich en vormt een 
aantrekkelijk laagje aan de binnenkant 
van de pot. Sluit de pot met een stuk 
papier en een elastiekje, en maak in het 
midden van het papier een gaatje met 
een potiood of balpen. Maak het gat 
niet groter dan de omtrek van potlood 
of pen . Natuurlijk werken flessen met 
nauwe halzen, gevuld met zoete, alco
holische limonade ook erg goed. 

Allergie 
Voor mensen die allergisch zijn voor 
wespengif, zijn wespen natuurlijk hele
maaJ vervelend. Zeker voor hen, maar 
eigenlijk voor iedereen geldt als eerste 
regel: ga nooit slaan naar wespen! 
Wespen hebben facet-ogen , wat je je 
uitvergroot kan voorstellen als een hele 
wand vol TV-schermen. Gaje metje 
hand bewegen, dan zie je dat op al die 
schermen tegelijk . Duizenden handen 
die naar je slaan is erg bedreigend! 
Dan moet je je wei verdedigen, Tegen 
allergie helpt gelukkig de immuunthe
rapie of bet dragen van een epi-pen. 
Ook het vermijden van plaatsen waar 
wespen zich ophouden, zoals vuilnis
en glasbakken, is natuurlijk een goede 
maatregel. 
Gelukkig lost de overlast zichzelf op. 
Eind oktober sterven de oude konin
gin, de werksters en de darren en raakt 
het hele nest in verval. Op droge plaat
sen kan de papierconstructie nog lang 
blijven hangen, maar op vochtige 
plaatsen rot het nest snel weg. Zelfs als 
het nest intact blijft, wordt het geen 
tweede keer gebruikt . Na half oktober, 
en zeker na de eerste nachtvorst, is net 
dan ook gebeurd met de wespen , en is 

er van de hele wespengemeenschap 
niets meer te bepeuren. 

Zegen 
Ondanks het image-probleem dat de 
wespen hebben als vervelende, steken
de plaaggeesten, moeten we niet ver
geten dat ze ook een grote rol vervul
len als weldoeners. Alle rniljoenen in
secten die ze vangen, en die nu geen 
schade meer doen aan onze land- en 
tuinbouw, tuinen en huizen, hoeven 
niet meer met gif bestreden te worden. 
Aile wespen vemietigen is dan ook 
vragen om insectenplagen. Een paar 
voorbeelden uit "Social wasps" : R.M. 
Barrington telde eens het aantal vlie
gen dat wespen van rwee koeien weg
vingen . Het waren er drie- lot vierhon
derd in twintig minuten! E.B. Watson 
telde wespen mel prooi aan de ingang 
van een nest. Ze brachten tweehon
derdzevenentwintig vliegen per uur 
binnen. Vermenigvuldig dar aantal met 
het aantal vlieguren, dan wordt duide
lijk dat de aantallen hoog oplopen. 
E.L. Ormerod beschrijft een landeige
naar die systematisch alle wespen van 
zijn land liet uitroeien en later getrac
teerd werd op een vliegenplaag. 
Als opruimers helpen wespen dode 
dieren Ie verwijderen, zodat de ver
spreiding van ziektes tegengegaan 
wordt. Helaas kunnen ze bij deze acti
viteit echter wei ongewenste bacterien 
overbrengen. Wespen bezoeken bij 
hun zoektocht naar zoetigheid ook 
bloemen. Daardoor brengen ze, net als 
bijen, stuifrneel over, en helpen ons zo 
bij de bestuiving van planten, denk bij
voorbeeld aan de wespenorchis. 
Hoe dan ook, of je wespen nu ervaart 
als een drama of een zegen, hun le
venswijze is en blijft uiterst boeiend. 0 
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