
Toespraak bij de officiële opening van de EXPO INSECTEN in ’t Weetpunt op vrijdagmiddag 17 mei 2019 

Een fraaie vuurwants uit Zwijndrecht, 
was aan het Munnikepark gehecht. 

Hij vroeg, toen ik een foto nam, 
“Kom ik met mijn rode vlam, 

wel in het insectenkwartet terecht?” * 

Insecten dus. 

Insecten zijn overal. Ze leven op twee kilometer hoogte, in diepe grotten, 
in je computer en in de neusgaten van een Walrus. Voor ieder mens op 
aarde bestaan er tweehonderd miljoen insecten. Maar terwijl het aantal 
mensen de afgelopen veertig jaar is verdubbeld, is de hoeveelheid 
insecten gehalveerd. Een desastreuze ontwikkeling, want mens en dier 
zouden niet overleven zonder die kleine beestjes.  

Lees het boek van de Noorse entomoloog Anne Sverdrup-Thygeson. 
TERRA INSECTA. Ze leidt de lezer rond in de verbazingwekkende wereld 
van insecten. Je leest over soorten met oren op hun knieën, ogen op hun 
geslachtsdelen en een tong onder hun voeten. Ze opent onze ogen voor 
diersoorten die op het eerste gezicht overbodig, vies of eng lijken, maar 
die in werkelijkheid cruciaal zijn voor ons ecosysteem en leefklimaat.  

Insecten en de mens hebben ergens ver terug in de tijd een 
gemeenschappelijk stamvader. Zelfs al waren de insecten er eerder dan 
wij – ze hebben een voorsprong op ons van honderden miljoenen jaren – 
we hebben een gemeenschappelijke geschiedenis, in goede en in slechte 
tijden. Er bestaat geen twijfel over dat de mens insecten nodig heeft. 
Harvard-professor E.O. Wilson schrijft: ‘de waarheid is dat wij de 
insecten nodig hebben, maar zij ons niet! Als de mens morgen zou 
verdwijnen, zou de wereld doordraaien alsof er niets aan de hand 
was. (…) Maar als de insecten verdwijnen, betwijfel ik of de mens 
zich langer dan een paar maanden staande kan houden.’  

We hebben dus veel te winnen als we ons meer om insecten 
bekommeren. Wees nieuwsgierig naar insecten, neem de tijd om ze te 
observeren en van ze te leren. Leer kinderen over al het moois en nuttigs 
dat insecten doen.  

Een van onze schoolgidsen, Bruin Moes is daar al eerder van 
doordrongen. Afgelopen herfst heeft hij zijn collega schoolgidsen en de 
vrijwilligers van de Flora en Fauna Werkgroep (opnieuw) kennis laten 
maken met de wereld van insecten.  



Zijn verhaal triggerde mij, JR, om na de Expo Groene daken- iets in elkaar 
te zetten dat gedurende de zomer de bezoekers van ’t Weetpunt zou 
kunnen interesseren. Meteen na het eerste verzoek om mee te werken, 
gaf hij aan dat hij hier wel voor te porren was. Vervolgens bleek mevr. 
Joke Bakker te beschikken over veel foto materiaal over kriebelbeestjes 
in onze directe omgeving. Waar Bruin veel foto’s heeft uit het Donckse 
Bos bij Huys ten Donck in Ridderkerk (of zo u wilt Bolnes) vond Joke de 
prachtigste exemplaren hier in het Arboretum en op de Hooge Nesse. 
Hans Bakker vervolgens liet zijn echtgenote niet alleen naar ’t Weetpunt 
gaan en bleek van onschatbare waarde om de financiering rond te krijgen. 
En veel plak en snijwerk kwam uit zijn handen. Ons aller Geno 
Verstappen kwam ons versterken, met hand en spandiensten, een 
dressboy en prachtige posters over Vlinders. 

Eenmaal bezig hebben we ook adviezen en goede raad gekregen van Ron 
Stevense en Hans Stegeman. Hans heeft de bibliotheek nog eens 
nageplozen over boeken over insecten. Die liggen hier nu bij elkaar op de 
leestafel. Ron - dank je wel. Hans - Dank je wel. De Imkeruitrusting werd 
ter beschikking gesteld door Harrie Aardoom. Helemaal prima natuurlijk. 
En de Vlinderstichting gaf ons filmmateriaal dat we hier in ’t Weetpunt 
mogen vertonen. 

Insecten zijn bijzonder, ingewikkeld, wonderlijk, bizar, grappig, charmant, 
uniek en weten altijd te verrassen. Een Canadese entomoloog heeft ooit 
gezegd dat de ‘wereld zo rijk is aan kleine wonderen – maar zo arm aan 
ogen die ze zien’.  

Ten slotte de officiële openingshandeling: mag ik vragen aan Bruin, Joke, 
Lidy en Wim Arie om plaats te nemen achter deze speeltafel. (kleine 
buitentafel met buitenstoeltjes) Daarop ligt een kwartetspel gereed. Een 
kwartetspel over, u raadt het al: insecten. In elkaar gezet door Bruin 
Moes! De kaarten zijn geschud, de stock ligt ook klaar. Allemaal even stil. 
Joke mag beginnen… Wat zal ze zeggen? Mag ik van jou, Bruin of wie 
dan ook…. 

DAMES en HEREN, hiermee verklaren we de EXPO officieel voor 
geopend. 

*Limerick van Bruin Moes, speciaal voor de opening bedacht. 


