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Tijdens de afgelopen Zomervergadering 
van de NEV te Vorden ving ik een aantal 
leuke springstaarten in een vochtig hooi-
landje in het reservaat Beekvliet bij  
Barchem. Slepend met een net door de 
vegetatie verzamelde ik naast enkele  
algemene soorten ook een bolvormige 
springstaart, met een klassiek gestreept 
boevenpakje. Onze fauna kent een aantal 
gestreepte soorten met een bolvormig  
lichaam, die allemaal tot de orde Sym- 
phypleona behoren. Ik kon het dier zo 
gauw niet op naam brengen en ‘stelde 
enkele exemplaren veilig’, een eufe-
misme voor doden en fixeren in alcohol. 
Thuis aangekomen leek het me een goed 
moment om de nieuwe springstaarten-
tabel van Steve Hopkin op deze voor mij 
onbekende springstaart uit te proberen. 

Het boek is als paperback op A4- 
formaat uitgeven, iets waar je even aan 
moet wennen. Op de binnenkant van de 
omslag staat een in memoriam van Steve 
Hopkin. Het is tragisch dat Steve nooit 
de voltooiing van zijn tabel heeft kunnen 
meemaken. Kort voor het verschijnen 
van de tabel overkwam hem een ern-
stig auto-ongeluk. Hij overleed aan zijn 
verwondingen. Steve was de drijvende 
kracht achter de Britse collembologen en 
zijn tomeloze inzet en energie in het on-
der de aandacht brengen van bodemdie-
ren in het algemeen en springstaarten in 
het bijzonder, zal danig worden gemist. 

Het boek bevat een korte introductie, 
gevolgd door een algemene beschrijving 
van een springstaart. De typologie is 
gebaseerd op de vier basale lichaams-
vormen van springstaarten. Van elke li-
chaamsvorm is een lijntekening opgeno-
men, in lateraal aanzicht, waar omheen 
de belangrijkste determinatiekenmerken, 
vergroot en omcirkeld, zijn geplaatst.  
Pijlen verbinden de cirkels met de loca-
tie op het lichaam waar de details zijn 
te vinden. Erg handig voor de beginner. 
Hierna volgen duidelijk geschreven, 
maar korte stukken over de biologie 
(met name de voortplanting) en ecologie 
(onder andere voedsel en predatoren) 
van springstaarten. Wil je meer over 
deze onderwerpen weten lees dan eens 
het uitstekende boek ‘The Biology of 
Springtails’, ook door Steve Hopkin (1997) 
geschreven. Na een korte uiteenzetting 
over de geschiedenis van Brits en Iers 
onderzoek aan springstaarten komen 
vier belangrijke stukken aan bod, over 

het verzamelen, bewaren, bestuderen en 
kweken van springstaarten. 

Springstaarten verzamel je door  
extractie van bodemmateriaal of door 
opzuigen met een zuigbuisje. De lijn- 
tekeningen van een extractietrechter 
(type Berlese of Tullgren) en een exhaus-
ter of zuigbuisje in het boek zijn duidelijk 
en nodigen uit tot knutselen. Bij het be-
studeren van springstaarten is het soms  
nodig om een microscoop te gebruiken.  
Je moet een springstaart dan ophelderen 
(verwijderen van pigment en spier- 
weefsel) zodat je er met een microscoop 
doorheen kunt kijken. Het boek geeft 
goede tips hoe je gefixeerde spring- 
staarten opheldert en insluit in een  
permanent microscooppreparaat. Een 
waarschuwing is hier wel op zijn plaats: 
mijn ervaring met ‘permanente’ prepa- 
raten is dat ze na een jaar of veertig nau-
welijks nog het bestuderen waard zijn, 
tenzij je de tijdrovende dehydratie- 
stappen uitvoert die in het boek zijn  
beschreven. Insluitmiddelen met een  
bestanddeel water weerstaan door  
uitdroging de tand des tijds niet. Hoewel 
het Brits Zoölogisch Museum deze ar-
beidsintensieve methode aanbeveelt, wil 
ik het een ieder afraden. Het materiaal, 
na ophelderen en bestudering, overbren-
gen in een buisje met alcohol scheelt 
een hoop tijd. Bovendien kun je het dier 
als het niet is ingesloten van alle kanten 
goed bestuderen omdat het niet in een 
vaste positie is gefixeerd. Het stuk over 
het kweken van springstaarten kan ik 
aanbevelen. Kweken is veel makkelijker 
dan je denkt, zeker als je de tips opvolgt. 
En er is nog een hoop te ontdekken aan 
het gedrag van springstaarten. 

Het boek bevat een uitgebreide naam-

lijst, met synoniemen en informatie over 
de verspreiding van alle soorten in Brit-
tannië en Ierland. De 87 goed herkenbare 
en veelvuldig waargenomen soorten zijn 
dikgedrukt in hoofdletters weergegeven. 
De 163 zeldzame tot minder algemene 
soorten hebben in de naamlijst een 
kleine dikgedrukte letter. Alle overige 
soorten, een 100-tal die zijn gemeld maar 
waarvan bewijsmateriaal ontbreekt, of 
die bevestiging behoeven, zijn dun ge-
drukt. Geïntroduceerde soorten worden 
apart vermeld. Achter elke soort staat 
een soortcode, aangevuld met een korte 
beschrijving van hun verspreidingssta-
tus, gebaseerd op het aantal waarnemin-
gen in 10×10 km-hokken. Dit resulteert 
in een naamlijst van maar liefst 20 
bladzijden. In de naamlijst, en dus in de 
tabel, staan 210 soorten die (nog?) niet in 
Nederland zijn gevonden. Er ontbreken 
34 Nederlandse soorten, maar die zijn 
zeldzaam tot zeer zeldzaam. Er is dus een 
grote overlap met onze fauna, wat de ta-
bel bruikbaar maakt voor de Nederlandse 
situatie.

De eigenlijke tabel wordt ingeleid 
met een korte anatomische beschrijving 
van een springstaart, met de nadruk op 
belangrijke determinatiekenmerken, en 
met ondersteunende tekeningen van de 
monddelen. De opzet van de tabel is klas-
siek met een dichotome sleutel. Ik pak 
mijn gevangen springstaart erbij en begin 
met determineren. In de eerste couplet-
ten worden de grote groepen uitgesplitst, 
gebaseerd op verschillen in lichaams-
vorm. Mijn soort is bolvormig en behoort 
dus tot de Symphypleona s.l. Via couplet 
1 kan ik door naar couplet 227, dat schiet 
lekker op. Vanaf hier worden de Neeli- 
pleona afgesplitst van de Symphypleona. 
Door naar couplet 230. Dit couplet begint 
met een in een grijze kader geplaatste 
beschrijving van de Symphypleona.  
Handig, je kunt controleren of je goed 
zit. In kaders bij andere coupletten staan 
vaak aanvullende gegevens over de 
taxonomie van het genus of een waar-
schuwing over probleemgevallen. We 
gaan verder. Het vierde antennesegment 
is even lang of langer dan het derde seg-
ment. Klopt, komt ook overeen met de 
lijnfiguren. Jammer alleen dat je een aan-
tal pagina’s moet bladeren om de figuren 
te kunnen bekijken. Couplet 235: kop met 
1 of 8 ocelli; duidelijk 8 ocelli. Voor de  
bijbehorende tekening moet je alweer 
bladeren. 241: de antennen van de man-
netjes zijn niet gemodificeerd (bladeren 
voor de tekeningen). 249: het vierde  
antennesegment is onderverdeeld (plaat-
jes niet bij couplet), 264: in vijf of meer 
segmenten (plaatjes nu wel bij couplet), 
267: in meer dan zes segmenten om  
precies te zijn. 268: tibiotarsi aan het  



70 entomologische berichten
 69 (2) 2009

uiteinde met drie verdikte haren. Klopt, 
dus het dier behoort tot de familie Bour-
letiellidae, door naar 269. Empodium van 
de voet van de tweede en derde poot is 
langer dan de klauw en heeft een duide-
lijke lamel. Dit kenmerk komt overeen 
met de duidelijke tekening op de te-
genovergelegen pagina en met foto 26d 
achterin het boek. De detailfoto’s zijn een 
welkome aanvulling op de lijntekenin-
gen. Je begrijpt beter wat er bedoelt wordt 
in vergelijking tot je eigen materiaal. 

Na het register zijn 11 pagina’s met 
habitusfoto’s opgenomen in kleur en  
16 pagina’s met foto’s van onderdelen 
van springstaarten, gefotografeerd door 
een lichtmicroscoop. Na nog twee cou-
pletten kom ik uit op Heterosminthurus  
novemlineatus. Van alle Heterosminthurus-
soorten zijn habitustekeningen afge-
beeld, met de discriminerende ken- 
merken, wederom vergroot en omcirkeld, 
eromheen geplaatst. Alle kenmerken  
komen overeen met de tekeningen. Het 
couplet geeft nog wat aanvullende infor-
matie over kleur en pigmentering. 

De sleutel is uiterst eenvoudig in  
het gebruik. Lastige coupletten worden 
verklaard met veel tekeningen van  
uitstekende kwaliteit. De tabel is com-
pleet met een lijst verklarende termen, 
achterin het boek. Achter elk couplet-
nummer staat tussen haakjes het num-
mer waar je in de tabel vandaan bent 
gekomen. Handig als je een fout maakt 
en terug moet in de tabel. Lastige soor-
ten, zoals van het genus Protaphorura, 
zijn niet allemaal in de tabel opgenomen. 
Maar dat is nauwelijks een nadeel. Het 
determineren van Onychiuridae gebeurt 
op basis van ‘Master Class’-kenmerken, 
zoals de aan- of afwezigheid van speci-
fieke haren, de locatie van deze haren 
en de morfologie van de monddelen. 
Conclusie: de beginnende collemboloog 
is goed af met deze tabel, de gevorderde 
collemboloog zal tevergeefs naar nieuwe 
diagnostische kenmerken zoeken. De 
laatste is beter af met de twee tabellen 
van Fjellberg (1998, 2007) en met de serie 
‘Synopses on Palaearctic Collembola’ 
(Dunger 1994-2004). De tabel van Steve 
Hopkin is een aanrader voor diegene die 
de eerste stappen wil zetten op het pad 
van de studie van springstaarten, of voor 
entomologen die een keertje een spring-
staart willen determineren. 

Matty Berg
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James T. Costa 2006

The other insect societies
Harvard University Press, Cambridge. 767 pp. 

ISBN 978-0674-02-163-1. € 45,99

Ongeveer een jaar geleden kreeg ik een 
boekbespreking uit het NRC-handelsblad 
in handen met de titel ‘Samen sterk’. De 
bespreking betrof een boek over sociaal 
gedrag bij insectengroepen, anders dan 
de groepen waarbij eusociaal gedrag 
voorkomt. De schrijver is een onderzoeker 
van de Western Carolina University in de 
Verenigde Staten. Wat mij opviel in de 
eerdere bespreking van het boek waren 
de intrigerende foto’s. Een van de foto’s 
betrof een aggregatie van triungulinen 
(eerstestadium larven van oliekevers) 
zoals ikzelf een paar maanden daarvoor 
in Normandië had gezien (zie het vorige 
nummer van Entomologische Berichten). 
Een andere foto liet een met triungulinen 
bedekte bij zien; een fenomeen dat ik 
ook zelf heb kunnen waarnemen. Reden 
genoeg voor mij om dit boek meteen aan 
te schaffen. Zowel de bij als triungulinen 
betroffen Amerikaanse soorten en helaas 
blijft de informatie over deze soorten in 
het boek beperkt tot twee pagina’s met 
foto’s, bovendien is de uitleg die erbij 
staat niet correct. De mannetjesbij zou 
de triungulinen het nest binnenbrengen 
maar in werkelijkheid worden deze  
tijdens de paring op het vrouwtje over-
gebracht en komen zo met haar mee het 
nest binnen.

Heb ik nu spijt van de aanschaf?  
Nee, verre van dat. De schrijver heeft  
verspreid over twintig hoofdstukken  
een schat aan informatie verzameld  
over sociaal gedrag bij diverse insecten- 
groepen. Het inleidende hoofdstuk geeft 
een overzicht van de theorieën die ont-
wikkeld zijn om de evolutie van eusociaal 
gedrag te verklaren. Naar mijn mening is 
hiervoor, in een beknoptheid zoals hier 
gebracht, enige achtergrondkennis wel 
gewenst. Ook wordt in dit hoofdstuk een 
verantwoording gegeven van de verdere 
inhoud. Daar kom ik te weten waarom de 
oliekevers met hun samen optrekkende 
triungulinen op de eerste twee door mij 
gevonden pagina’s buiten de boot vielen. 
Geïsoleerde en taxonomisch verspreid 
voorkomende gevallen van sociaal  

gedrag moesten in dit boek buiten  
beschouwing blijven bij gebrek aan vol-
doende informatie of omdat ze niet goed 
in de overige schema’s pasten. Behalve 
de genoemde oliekever betreft dit onder 
andere ook springstaarten en zweef- 
vliegen. Maar de belofte wordt gedaan 
voor een toekomstig hoofdstuk waarin 
dergelijke verspreid voorkomende in-
formatie bijeengebracht wordt. Hopelijk 
verschijnt er dus een volgende druk. Het 
tweede hoofdstuk biedt onder andere een 
overzicht van de verschillende verschij-
ningsvormen van sociaal gedrag. Veel van 
het onderzochte gedrag betreft broedzorg 
in allerlei gradaties: van alleen het bewa-
ken van de eieren tot en met het voeren 
van de larven. Maar ook het samen ope-
reren om een gezamenlijke schuilplaats 
te maken of om zich te weren tegen  
vijanden komt aan de orde. Daarbij wordt 
een scala aan theorieën besproken over 
het ontstaan van dergelijk gedrag. 

Hierna wordt per hoofdstuk een  
insectengroep behandeld. De benadering 
van de insectengroepen is taxonomisch: 
per hoofdstuk is er een ordening in  
superfamilies, families enzovoort, in zo-
verre er sprake is van zich sociaal gedra-
gende vertegenwoordigers. Wanneer dat 
mogelijk was, zijn deze per groep van een 
fylogenetische context voorzien. Zo  
komen onder andere oorwormen, hout-
luizen, wantsen en verscheidene kever- 
en vlinderfamilies aan de orde. Ieder 
hoofdstuk over een bepaalde insecten- 
groep wordt bovendien begonnen met 
een algemene inleiding. Zo ontstaat niet 
alleen een fraai overzicht van allerlei  
sociaal gedrag maar ook een handig 
naslagwerk om snel meer over een 
bepaalde insectengroep te weten te 
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komen en over het onderzoek dat er 
wereldwijd naar verricht is. Als toetje is 
er een hoofdstuk over sociaal gedrag bij 
geleedpotigen die geen insect zijn, zoals 
spinachtigen, duizend- en mljoenpoten 
en pissebedden.

Het boek is in een aangename stijl  
geschreven, bevat enorm veel wetens-
waardigheden en is bovendien goed  
geïllustreerd. De veelal fraaie en  
unieke foto’s zijn in een middenkatern 
bijeengebracht, de tekst zelf is verluch-
tigd met zwart-wit tekeningen. Het is 
geheel terecht dat gerenommeerde  
entomologen als Bert Hölldobler en  
Edward O. Wilson er respectievelijk een 
wervend voorwoord en commentaar voor 
schreven. 

Rosita Moenen

Bart Grob, Elizabet Nijhoff Asser & E. Manu 

Giaccone 2008

Papieren anatomie; De wonderschone 
papier-machémodellen van dokter  
Auzoux
Walburg Pers, Zutphen. 96 pp.  

ISBN 978-90-5730-606-8. €19,95

Al eeuwen lang wordt in het (anato-
misch) onderwijs gebruik gemaakt van 
modellen. In het verleden werden die  
bijvoorbeeld gemaakt van bijenwas, 
papier-maché en soms zelfs glas; te-
genwoordig gebruikt men daarvoor ook 
plastic. Het museum Boerhaave in Leiden 
bezit de grootse verzameling papier- 
machémodellen ter wereld. In dit mu-
seum bevindt zich een grote collectie  
modellen, gemaakt door de Franse  
medicus Louis Jérôme Thomas Auzoux 
(1797-1880) (figuur 1). 

In het begin van de 19e eeuw begon 
Auzoux met het maken van modellen die 

op zeer grote schaal in Frankrijk en ook 
elders, zoals in Nederland, werden aan-
geschaft voor het onderwijs. Onlangs zijn 
de modellen die Boerhaave in bezit heeft 
gerestaureerd en ter gelegenheid daarvan 
is een boek verschenen. Vanuit cultureel 
oogpunt is dit boek zeer de moeite waard 
omdat deze niet alleen veel duidelijke  
afbeeldingen van de diverse modellen  
bevat, maar ook informatie over de  
geschiedenis van de productie, de om-
standigheden waaronder dat gebeurde, 
de wijze waarop de overheid in Frankrijk 
de productie stimuleerde en de wijze 
waarop wetenschappelijke opleidingen 
in Frankrijk en Nederland er mee om- 
gingen. Daarnaast wordt uitvoerig be-
schreven hoe de modellen zijn gerestau-
reerd (zie daarvoor ook de korte mede- 
deling in dit nummer van EB).

Het succes van de modellen komt 
niet alleen door hun hoge kwaliteit. Het 
was ook de wetenschappelijke wereld 
die in de negentiende eeuw behoefte 
had aan praktijk gerichte kennis. Auzoux 
werkte op basis van echt organisch mate-
riaal dat hij nauwkeurig bestudeerde en 
hij voldeed daar mee aan die behoefte.

In de tekst over de geschiedenis  
van het gebruik van modellen wordt 
verteld dat oorspronkelijk anatomische 
tekeningen werden gebruikt. Omdat deze 

niet bevielen werden ze vervangen door 
wasmodellen die de mogelijkheid gaven 
materiaal driedimensionaal te presente-
ren. Met deze modellen werd geprobeerd 
zoveel mogelijk de werkelijkheid, bij-
voorbeeld ook huidafwijkingen, weer te 
geven. Het gebruik van wasmodellen was 
echter ook niet ideaal. Dat was de reden 
dat de Fransman Jean-François Ameline 
in 1809 papier-maché begon te gebruiken. 
Papier-maché is minder gevoelig voor 
temperatuur en minder kwetsbaar. Au-
zoux, een leerling van Ameline, studeer-
de geneeskunde en was zeer geïnteres-
seerd in de anatomie. Geïnspireerd door 
Parijse poppenmakers begon Auzoux 
tussen 1819 en 1820 zeer succesvol te ex-
perimenteren met het maken van model-
len van papier-maché. Tussen Ameline en 
Auzoux ontstond een felle concurentie-
strijd die door Auzoux gewonnen werd. 
Zijn modellen waren beter en hij werd in 
tegenstelling tot Ameline door de Franse 
overheid gesteund. Hij verbeterde de 
manier waarop hij zijn modellen maakte, 
hetgeen in het boek uitvoerig beschreven 
wordt. Zijn werk sloeg aan op de markt. 
Oorspronkelijk richtte hij zich met zijn 
werk op de medische wereld waar aan-
vankelijk de belangstelling voor zijn werk 
het grootste was.

In de loop van de negentiende eeuw 

1. Enkele van Azoux’s 
modellen in het 
Boerhaave Museum. 
Foto: Jinze Noordijk
1. Some of Azoux’s 
models in the Boerhaave 
Museum.
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maakte de biologie zich los van de ge-
neeskunde. Mede door de opkomst van 
de vergelijkende anatomie ontstond er 
grote vraag naar zoölogische modellen. 
Auzoux sprong daar handig op in en 
ontwierp voor het onderwijs in de verge-
lijkende anatomie een model van iedere 
zoölogische klasse. Dat is de reden dat 
er ook modellen van insecten werden 
geproduceerd. Omstreeks 1865 werden er 
zelfs modellen van planten aangeboden. 
In het museum zijn de modellen zo  
tentoongesteld dat de historische ont-
wikkelingen zichtbaar zijn.

Het is opmerkelijk dat de Auzoux-
modellen demontabel zijn. Inwendige 
structuren als zenuwstelsels, spieren  
en bloedsomloop zijn hierdoor te bestu- 
deren. Dat geldt ook voor de modellen 
van de insecten, bijvoorbeeld voor die 
van een rups. In het boek staan hiervan 
enkele afbeeldingen.

De collectie Auzouxmodellen in het 
museum is voor een groot deel afkomstig 
uit de wetenschappelijke wereld, bijvoor-
beeld vanuit de universiteit van Leiden. 
Ik glimlachte toen ik de modellen van 
insecten bekeek en een label zag met een 
verwijzing naar de Leidse universitaire 
opleiding biologie. Het is toe te juichen 
dat dergelijk materiaal, als het niet meer 
in het onderwijs wordt gebruikt, aan een 
museum als Boerhaave wordt geschonken 
of uitgeleend. Het zou anders nooit voor 
een groter publiek beschikbaar komen.

Helaas is het insectenmateriaal in het 
boek niet zo omvangrijk, vergeleken met 
de in het museum aanwezige collectie. 
Het lezen van dit boek stimuleert echter 
om een bezoek aan het Museum Boer-
haave te brengen om alle daar aanwezige 
modellen te bekijken.

Rinny E. Kooi

Michael J. Samways 2008

Dragonflies and Damselflies of South 
Africa
Pensoft Publishers, Sofia-Moscow. 297 pp.  

ISBN 978-954-642-330-6. € 39.-

As Odonata gain in popularity with a 
broad public, new field guides appear like 
mushrooms all over the globe. After the 
dragonfly and damselfly volumes by Tar-
boton & Tarboton (2002, 2005), this is the 
second publication to deal with all the 
Odonata of South Africa. Michael Sam-
ways has been the foremost authority 
in the field of Odonatology for the past 
two decades, aside from his numerous 
contributions to insect focused conser-
vation biology (e.g., Samways 1995, 2005). 
South Africa harbours about 160 spe-
cies, including almost thirty endemics. 

The latter are concentrated in the Cape 
Floristic Region – famous for its fynbos 
– and includes nine malachite damself-
lies (Chlorolestes, Ecchlorolestes) and four 
presba dragonflies (Syncordulia) that ap-
pear ‘Australian’ rather than ‘African’ in 
their affinities. Other groups, such as the 
six endemic sprites (Pseudagrion) are part 
of larger Afrotropical radiations. Indeed 
the unique southern fauna is very dif-
ferent from that of the north-east (e.g., 
Kruger National Park) where about sixty 
widespread tropical species just pene-
trate the country. Thanks to this tropical 
augmentation, a book on South African 
dragonflies can also be useful in open 
areas elsewhere in Africa.

Although the book includes a check-
list, glossary and brief introductions to 
ecology, morphology, habitats, conserva-
tion and observation of Odonata, the ma-
jority (85%) of the pages are devoted to 
identification. This is done with no less 
than three approaches: a ‘quick-key’, spe-
cies texts and a species key. The quick-
key is intended as a simple field-tool, 
using mainly colour characters to get on 
the right track. After several queries, a list 
of similar species is provided with two- 
line diagnoses and reference to the ap-
propriate text. While this key intends 
to characterise the groups and relies 
strongly on their general appearance, 
it consists of fourteen pages of boxed 
small-print texts with just six line-
drawings. Thus, while the concept is 
user-friendly, a more pictorial emphasis 
seems logical. 

Next is a full page for every species 
packed with information. Each page 

features the vernacular and scientific 
names, a brief characterisation of the 
species, compact description of appea-
rance, habitat, distribution, flight sea-
son, behaviour, a discussion of similar 
species, a dot-map of the South African 
range, two colour photographs (ideally 
one of each sex) and two line-drawings 
of appendages, secondary genitalia and/
or wing venation. Three graphics show 
the ‘Dragonfly Biotic Index’ (an environ-
mental indicator scale developed by the 
author), flight season and size (with bars 
representing total and hind wing length) 
of every species. Understandably, such 
a concentration of information requires 
a strict and logical layout. This has been 
achieved, although the many headings 
and coloured boxes may be too lavish for 
some tastes. The information is accurate 
and succinct; some identification poin-
ters are shown on the photos and drawi-
ngs. This is useful, although it adds to the 
information abundance. 

Almost all photographs show the spe-
cies in natural poses: a remarkable achie-
vement considering the 320 (160 species 
x 2 sexes) images that ideally requires. 
In some cases dead, often discoloured 
and damaged, individuals have had to be 
portrayed, which have sometimes been 
‘posed’ on a natural perch. This is not 
indicated and gives rather surreal results. 
Because of the stringent format, and in 
agreement with the book’s tendency to 
profusion, seventy extra photos have 
been inserted after the species texts, i.e., 
about one for every second species (refe-
rences are provided in the species text). 
One error has snuck in here: what should 
be Syncordulia legator actually shows 
Hemicordulia africana. The species key, 
finally, is based mainly on wing venation 
and male genitalia. This is illustrated 
with scanned wings that are elabora-
tely annotated to explain the technical 
characters. Also most line-drawings are 
reused. These, of the author’s own hand, 
are generally excellent, although the ha-
mule of the pictured Orthetrum stemmale 
is distorted, concealing the hook and 
thus not showing the relaxed condition 
in that species. This may induce misiden-
tification of a nationally scarce species of 
this difficult genus. 

This book is an obvious labour of love, 
of the author as well as his collaborators. 
Consequently, the book has a slightly 
overdone feel: so much information 
presented in so many and such compact 
ways. It is therefore a great pity that such 
passion has been so poorly produced: the 
paperback is not very field-resistant and 
the printing is dark and blurred. To inclu-
de all other information, the photographs 
have been kept quite small. With good 
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Nieuwtjes
Promotie
Fylogenie en biogeografie van de  
Platystictidae (Odonata) 
Jan van Tol , Leiden Universiteit, promotie- 

datum 26 februari

Bosjuffers, de waterjufferfamilie  
Platystictidae, zijn wijd verspreid in 
Zuidoost-Azië van Sri Lanka tot Nieuw 
Guinea. Ze zijn ook bekend van Midden-
Amerika en het noordelijk deel van Zuid-
Amerika. De larven van de meeste soor-
ten leven in kleine beekjes of kwelzones 
in het tropisch regenbos. De volwassen 
libellen kunnen worden gevonden in de 

vegetatie langs zulke stromende wateren. 
De familie is waarschijnlijk meer dan 

honderd miljoen jaar geleden ontstaan. 
Er zijn op dit ogenblik niet meer dan 
213 soorten bekend; de auteur heeft 46 
daarvan als nieuw voor de wetenschap 
beschreven. Hoewel de meeste soorten 
oppervlakkig erg op elkaar lijken, zijn de 
meeste opvallend verschillend in subtiele 
vormdetails, zoals het halsschild of de 
voortplantingsorganen. De groep is ideaal 
voor biogeografische studies, want vele 
soorten zijn tot een klein areaal beperkt. 

Een reconstructie van de fylogenie 
toont aan dat verschillende primitieve 
groepen van bosjuffers voorkomen langs 
de rand van de Indiase plaat. Hoewel de 

familie niet bekend is van Afrika, wordt 
de hypothese geponeerd dat de groep 
daar wel is ontstaan. De voorouders 
van de onderfamilies Platystictinae en 
Sinostictinae hebben Azië bereikt toen 
India zich van Afrika naar Azië heeft ver-
plaatst. De historische biogeografie van 
de Platystictinae wordt gereconstrueerd 
in relatie tot de paleogeografie van de 
Maleise archipel en de eilanden in de 
westelijke Pacifische oceaan. De onder- 
familie Palaemnematinae heeft de nieu-
we wereld waarschijnlijk bereikt via de 
zogeheten ‘Noord-atlantische landbrug’, 
een verbinding met een tropisch klimaat 
tussen Europa en Noord-Amerika tijdens 
het Eoceen. 

Verenigingsnieuws 
Verslag van de 141e 
Wintervergadering 

Het was dat het NEV-bestuur nog in de  
Brabantzaal zat te vergaderen met de 
besturen van de afdelingen en de secties, 
maar hoe dichter het bij half elf kwam, hoe 
groter en ongeduriger de groep op de gang 
die naar binnen wilde om na een korte  
of langere reis nou toch eindelijk eens  
aan de koffie te kunnen. Gelukkig slaag- 
de de voorzitter er in op tijd te stoppen  
en liep de zaal zo’n beetje in één keer vol. 

Terwijl de toekomstige sprekers zich 
om de laptop van de secretaris verdron-
gen om hun voorbereide bestanden over 
te laden, waren er alom vrolijke begroe-
tingen en een intensieve uitwisseling van 
nieuwtjes en verhalen. Die Winterbijeen-
komst is toch wel echt een hoogtepunt in 
het verenigingsjaar.

Nog nooit geweest? Jammer, dan heb 
je toch echt wat gemist. Misschien dat je 
het een eerste keer ook niet meteen ont-
dekt, maar als je een keertje vaker bent 
geweest krijgt het ook jou wel te pakken.

Je kunt dat ook merken aan het lijstje 
namen van mensen die zich bij de secre-
taris hebben afgemeld. Ze hadden na-
tuurlijk ook gewoon kunnen wegblijven, 
maar voor hen ligt dat kennelijk dus wat 
anders.

Twee-en-zeventig namen staan er 
uiteindelijk op de presentielijst, waarvan 
drie gasten. Dat is exact 10% van het aan-
tal leden van dit moment. Wat is weinig 
of veel in dit verband? Het bestuur vindt 
het een prachtige opkomst in vergelijking 
met eerdere jaren. De zaal zit vol, in die 
zin dat er stoelen moeten worden bijge-
haald om iedereen te bergen. Gelukkig 
is er nog ruimte genoeg om breeduit en 
genoeglijk te kunnen zitten.

De praatjeslijst vermeldt negentien 
namen. En dat terwijl het bestuur deze 
keer min of meer vergeten was tijdig een 
thema te formuleren en er enkele voor-
trekkers voor aan te zoeken, zoals we dat 
de laatste jaren gewend waren. Op deze 
manier was het een ‘ouderwetse’ kistjes-
dag. Ouderwets in z’n verrassingsaspect 
en z’n diversiteit. Uit alle hoeken van  
entomologenland waren er bijdragen.  
Je hoorde en zag over insecten waar je ei-
genlijk niks of maar heel weinig van weet 
of mee te maken hebt. Afwisselend en 
interessant zijn een paar van de kwalifi-
caties die er na afloop te horen waren.

Tegelijk bleek deze kistjesdag geëva-
lueerd tot een mediaspektakel: slechts 
één van de sprekers had nog wat beestjes 
bij zich, de anderen hadden ze in gedigi-
taliseerde vorm. De kistjes van vandaag 
heten USB-stick enzo. Terwijl de secre-
taris volcontinu in de weer was met de 
goede presentatie op z’n laptop te vinden 

en via de beamer op het scherm te wer-
pen, zat die arme Kees Zwakhals met 
zijn macrovideo de hele dag duimen te 
draaien: geen enkel beest onder de lens. 
Sommige oudere en oud-NEVers zouden 
er schande van spreken.

Maar wat een prachtige foto’s kregen 
we te zien. Wat een wonderlijke dieren. 
Wat een interessante verscheidenheid. 
Die kistjes, die moesten we er in probe-
ren te houden, dat zeker. Maar dit is toch 
ook wel vreselijk mooi. Maar goed, u wilt 
wel weten waarover het zoal ging. Met 
hulp van de bestanden op mijn laptop, 
van de samenvattingen die ik van een 
aantal sprekers kreeg, van mijn eigen 
aantekeningen en van wat ik er zoal (wel 
of misschien ook niet helemaal) van be-
grepen heb, krijgt u van mij een verslag.

Rinus Sommeijer was de eerste spreker. 
De titel van zijn verhaal: De ontwikke-
ling van de Schorzijdebij. Zijn vraagstel-
ling: In welk stadium overwintert deze 
soort in Nederland? De levenscyclus 
van Colletes halophilus is bestudeerd in 
samenhang met onderzoek naar de 
samenstelling van het larvale voed-
sel, het foerageergedrag en het bouwen 
van specifieke broedcellen voor man-
netjes en vrouwtjes. De Colletinae zijn 
solitaire bijen met een korte, meestal 
twee-lobbige, tong. Deze bijzondere tong 
dient om secreet van de Dufourklier, 

print quality this would have been fine, 
but now many images have lost the liveli-
ness of the subject portrayed. Samways’ 
devotion deserved better. Hopefully the 
book sells well with South Africa’s boo-
ming eco-tourism (nine million tourist 
arrivals in 2007!) and a more luxurious 
edition will follow soon!

Klaas-Douwe B. Dijkstra

References
Samways MJ 1995. Insect Conservation Bio-

logy. Kluwer Academic Publishers. 
Samways MJ 2005. Insect Diversity Conserva-

tion. Cambridge University Press.
Tarboton W & Tarboton M 2002. A Field Guide 

to the Dragonflies of South Africa. Priva-
tely published.

Tarboton W & Tarboton M 2005. A Field Guide 
to the Damselflies of South Africa. Priva-
tely published.



74 entomologische berichten
 69 (2) 2009

waarschijnlijk gemengd met afscheiding 
van speekselklieren, uit te smeren over 
de binnenwand van de cel. Het materiaal 
polymeriseert tot de voor deze bijen typi-
sche perkamentachtige bekleding van de 
cel. Stuifmeel wordt getransporteerd in 
opvallende scopa (gespecialiseerde haar-
velden) vooral op de femur en tibia maar 
ook op de metasomale sterna en de zij-
kant van het propodeum. Het onderzoek 
is uitgevoerd in het Verdronken Land 
van Saeftinghe, waar, zoals in andere 
gebieden, C. halophilus bijna uitsluitend 
verzamelt op Aster tripolium (zeeaster). 
Maandelijks werd een monster van de 
cellen opgegraven en werden de ontwik-
kelingsstadia geanalyseerd. De vliegperi-
ode is van eind augustus tot begin okto-
ber. Het ei-stadium duurt ongeveer een 
week. De larven groeien langzaam. Het 
stadium dat overwintert bestaat uit de 
halfvolgroeide larve. Na de winter groei-
en de larven verder, en pas in juni vindt 
de ontlasting plaats. Dit is het moment 
waarop de volgroeide larve het restant 
van het voedsel en de ontlasting in een 
laag tegen de gehele celwand plakt. Nu 
wordt de prepupa gevormd. Verpopping 
begint eind juli. Medio augustus kunnen 
de bijen uit de grond kruipen. De broed-
cellen worden door het vrouwtje één 
voor één vanuit een centrale gang in een 
trosvormige cluster gebouwd. De meeste 
cellen bevonden zich op een diepte van 
20-30 centimeter onder de grond. De 
resultaten voor de winter 2005/2006 
waren gelijk aan die voor 2006/2007. Het 
verloop in de tijd van de levenscyclus 
van C. halophilus blijkt op belangrijke 
punten te verschillen van de ontwikke-
ling van C. daviesanus, die in Duitsland als 
prepupa overwintert (Jürgen Esser 2004). 
Rinus bedankt Jos Neve en andere me-
dewerkers van Het Zeeuwse Landschap, 
Eveline Rooijakkers, Kees Zwakhals, Luc 
de Bruijn, Theo Peeters en Rosita Moenen 
voor hun hulp bij het onderzoek.

Tom Hakbijl toont een penning die is uit-
gegeven bij het 20-jarige voorzitterschap 
van S.C. Snellen van Vollenhoven in  
1873, en vertelt daar enkele bijzonder- 
heden bij. Een artikel voor EB is in 
voorbereiding.

John Smit liet wat foto’s zien van twee 
soorten vliegen die hij op bamboe  
(Guadua spec.) heeft waargenomen in  
het Peruaanse regenwoud in 2008. De 
eerste betrof een eiafzettend vrouwtje 
van Coilometopia cf. longicornis Hendel, 
1911 (Richardiidae). Deze familie behoort 
tot de boorvliegachtigen (Tephritoidea) 
en is beperkt tot de nieuwe wereld, 
met name in de tropische delen. Er zijn 
slechts zo’n 140 soorten bekend die allen 

weinig worden aangetroffen in collecties. 
Van slechts vier soorten is iets bekend 
over de biologie. Tot nog toe waren er 
geen soorten die geassocieerd werden 
met bamboe. Er zijn echter tien exempla-
ren gekweekt van deze Coilometopia cf.  
longicornis uit het bamboe dat uit Peru 
is meegenomen. De tweede soort be-
treft eveneens een boorvliegachtige: 
Pterocerina (Ulidiidae). Het is een nieuwe 
soort voor de wetenschap die massaal 
gekweekt is uit de bamboe. Ook van deze 
familie waren nog geen soorten die geas-
socieerd werden met bamboe. De foto’s 
tonen de sterke sexueel dimorfe vleugel-
tekening, iets dat maar weinig zo sterk 
tot uiting komt binnen de boorvliegach-
tigen. Ook is te zien dat de vrouwtjes 
gezamenlijk hun eieren af zetten. Het 
meest opvallende is echter het gedrag 
dat de vrouwtjes vertonen voor ze hun 
eieren gaan afzetten. Bij aankomst op het 
bamboe wordt eerst de legboor volledig 
uitgestulpt, welke makkelijk bijna twee 
keer zo lang is als het dier zelf. Bij het 
uitstulpen wordt de legboor in de laatste 
etappe terug naar voren en naar beneden 
gebogen, zodat de punt van de legboor 
bijna het borststuk raakt. Wat bij dit pro-
ces opvalt is dat de voorpoten ook om 
beurten gestrekt worden, wat de indruk 
doet versterken dat het om een soort 
rekoefeningen gaat teneinde makkelijker 
tussen de bladscheden van de bamboe 
door te kunnen manoeuvreren om zo de 
eieren af te kunnen zetten.

Koos van Brakel presenteert de nieuwste 
loot aan de NEV-stam: de sectie Insecten-
fotografie i.o. (in oprichting). Een kleine 
groep geïnteresseerden in het fotogra-
feren (en filmen) van insecten heeft na 
een paar verkennende bijeenkomsten 
besloten om in het komende jaar een 
aantal activiteiten te ontplooien met het 
oogmerk van elkaar te leren en te verken-
nen of er een voldoende draagvlak is voor 
een volwaardige sectie. De groep heeft in 
overleg met het NEV-bestuur een aantal 
doelstellingen geformuleerd en nodigt 
ieder NEV-lid met interesse in insecten-
fotografie uit om zich aan te sluiten.  
Contact via de pagina op www.nev.nl.  
Een belangrijke opmerking uit de verga-
dering, die ook een wijdere betekenis kan 
hebben, was de aanbeveling dat bij het 
archiveren en publiceren van insecten-
foto’s ook de naam vermeld wordt van 
degene die de determinatie/naamgeving 
verzorgde.

Berend Aukema meldt een aantal soorten 
Heteroptera nieuw voor de Nederlandse 
lijst in de periode 2006-2008. Fam. Tingi-
dae: Corythucha ciliata (Say, 1832); Fam. 
Miridae:Macrolophus rubi Woodroffe, 1957 

en Psallus montanus Josifov, 1973;  
Fam. Anthocoridae: Amphiareus constric-
tus (Stål, 1860), Buchananiella continua  
(F.B. White, 1880),Cardiastethus fasciiventris 
(Garbiglietti, 1869) en Lyctocoris dimidiatus 
(Spinola, 1837); Fam. Lygaeidae: Arocatus 
longiceps Stål, 1872; Fam. Coreidae: Lepto- 
glossus occidentalis Heidemann, 1910 en 
van de Fam. Pentatomidae: Pinthaeus  
sanguinipes (Fabricius, 1781). Hij toont 
foto’s en geeft bijzonderheden over de 
biologie en de verspreiding.

Ter afsluiting van het morgengedeelte 
roept de voorzitter Jan Bruin naar voren 
om hem met een welgemeend dank-
woord en een tastbaar blijk daarvan na-
mens de vereniging te bedanken voor het 
grote bijdrage dat hij als hoofdredacteur 
aan Entomologische Berichten heeft ge-
geven in de afgelopen jaren. Jan blijft aan 
EB verbonden als redactielid en is, zoals 
bekend, als hoofdredacteur opgevolgd 
door Jinze Noordijk.

In de pauze vertoont Kees Zwakhals de 
diashow die ter gelegenheid van de 
20e Entomologendag in december 2008 
door SETE werd samengesteld en ge-
presenteerd uit de talrijke foto’s die 
werden ingezonden na een oproep in de 
verenigingspublicaties.

Oscar Vorst is met zijn presentatie over 
het entomologische databaseprogramma 
Klasse de eerste van de middagsprekers. 
Voor de inhoud ervan kan ik het beste 
verwijzen naar www.nev.nl. Daar kunt u 
zien wat er met dit programma allemaal 
mogelijk is.

Paul van Wielink vertelt (mede namens 
Ron Felix, Henk Spijkers en Dré Teunis-
sen) over Phloiophilus edwardsii (Coleop-
tera: Phloiophilidae) in Nederland. Deze 
soort (± 3 mm) wordt beschouwd als een 
uiterst zeldzaam kevertje. In een aan-
tal Nederlandse musea hebben zij dan 
ook slechts negen exemplaren kunnen 
achterhalen. Na een oproep bij de sec-
tie Everts van de NEV werden nog drie 
exemplaren aangemeld. In totaal zijn er 
nu 39 exemplaren bekend, waarvan 27 
uit de Kaaistoep bij Tilburg. De exem- 
plaren uit de Kaaistoep zijn ’s nachts in 
de winter verzameld als handvangsten 
op zomereiken. Met raamvallen werd nog 
eens een aantal exemplaren verzameld: 
ze vliegen vooral in oktober. Blijkbaar 
is P. edwardsii toch niet zo zeldzaam. De 
karakteristieke biotoop werd toegelicht 
en opnieuw werd entomologen aange-
raden ook eens ’s nachts in de winter 
op stap te gaan. Een artikel voor EB is in 
voorbereiding.
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Jan Willem van Zuijlen vertelt onder de  
titel ’Stamkroeg’ over een onderzoek met 
biervallen in ‘De Kaaistoep’ (Tilburg). 
Naar aanleiding van een buitenlands 
onderzoek werd in dit geval onderzoek 
gedaan naar de biergevoeligheid van de 
Periscelididae en de Odiniidae (Diptera). 
Als val werd gebruikt een limonadefles 
(PET-fles) waarvan de bovenkant afge- 
sneden is. Vervolgens wordt de boven-
kant op z’n kop weer in de fles geplaatst 
om zo een trechter te vormen. Twee val-
len werden gevuld met Bavaria (5% alc.) 
en op een hoogte van ± 4 m in een eik 
zonder en een eik met onderbegroeiing 
gehangen. Ze hebben daar gehangen van 
mei tot begin oktober 2008, gedurende  
23 weken. Er werden in totaal 47496 
exemplaren gevangen (Calyptratae 
26963; Acalyptratae 7654, waarvan 6131 
Drosophilidae; Nematocera 8475, waar-
van 8133 Anisopodidae). Van de Odiniidae 
werden 184 explaren gevangen (tot nu 
toe waren er ± 30 exemplaren in collec-
ties in Nederland) en van de Periscelididae 
was de opbrengst 57 explaren (tot nu 
toe ± 20 exemplaren in Nederlandse col-
lecties). Vermeldenswaard waren ook de 
vangsten van enkele soorten nieuw voor 
onze fauna (uit de families Aulacigas- 
tridae, Drosophilidae en Lonchaeidae). 
Ook werd er een familie nieuw voor  
Nederland aangetroffen.

Laurens van der Leij sluit hierbij aan met 
een verslag van een onderzoek getiteld 
’Biercarrousel’ dat hij en Jan Willem in 
de Kaaistoep uitvoerden toen bleek dat 
de Bavariavallen van Jan Willem leuke 
resultaten, vooral van acalyptrate vliegen 
opleverden. Hebben insecten eigenlijk 
een ontwikkeld smaakgevoel? Er wer-
den zes biervallen opgehangen aan een 
fietswiel, gevuldmet Alfa, Bavaria, Brand, 
Dommelsch, Grolsch en Heineken, al-
lemaal 5,5% pilsener bieren. De vallen 
werden elke week geleegd in augustus 
en september. Het bier werd elke twee 
weken ververst. Er werden ongeveer 
15.500 geleedpotigen gevangen, waarvan 
het overgrote deel vliegen (77,3%). In een 
spreadsheet toonde Laurens details en 
gaf hij de verschillen per val aan. De val 
met het Dommelsch bier bleek de groot-
ste aantrekkingskracht te hebben. Mo-
gelijke oorzaak kan zijn dat Dommelsch 
met maïs wordt gebrouwen, aan Bavaria 
is tarwe toegevoegd. Nader onderzoek 
ligt voor de hand.

Kees Gielis toont recent verzamelde 
vlooien (Siphonaptera). Van deze dieren 
zijn de gastheren relatief bekend, doch 
onderzoek naar hun voorkomen is zeer 
beperkt, onder andere door de beperkin-
gen welke worden opgelegd door de  

Flora- en Faunawet. Getoond worden en-
kele voorbeelden van anatomische struc-
turen waaraan vlooien gedetermineerd 
kunnen worden. Daarnaast foto’s van de 
vlooien van de Huisspitsmuis: Hystricho-
psylla talpae (Curtis), Stenophthalmus con-
gener Rothschild en Nosopsyllus fasciatus 
(Bosc.); het Konijn: Spilopsyllus cuniculi 
(Dale); en de Hond: Ctenocephalides felis 
(Bouché).

Theo Zeegers is op expeditie geweest in 
Kyrgyzstan (Centraal-Azië), een land 
van weinig bos, veel en hoge bergen en 
eindeloze steppes. Hij liet de aanwezigen 
meegenieten van dia’s van het indruk-
wekkende landschap en van een aantal 
insecten die hij er gefotografeerd had. 
Vooral in de behuizingen van de plaat- 
selijke bevolking, de yurt of yourt, die  
van vilt gemaakt zijn, vond hij veel 
vliegen.

Jac Blommaart meldde dat hij frater Dona-
tus onlangs nog was tegengekomen en 
dat die hem gevraagd had zijn excuses 
over te brengen voor het verhaal dat deze 
eerwaarde in de vorige Winterbijeen-
komst had opgedist. Daarnaast vertelde 
hij van een merkwaardige consequentie 
van de Flora- en Faunawet. In de Bies- 
bosch werd een verschralingsproject uit-
gevoerd. Het daarbij vrijkomende maaisel 
mag volgens deze wet alleen ter plaatse 
worden gecomposteerd als er een beton-
nen vloer onder ligt. Afvoeren vanuit  
het moerassige terrein is geen optie,  
dus blijft het maaisel maar liggen, met 
alle negatieve gevolgen van dien. 

André Masseur verwonderde zich over 
een verschijnsel dat zich vooral in de 
Provence, Frankrijk, voordoet. Aan de 
altijd groene Steeneik (Quercus ilex) en de 
bladverliezende Donzige Eik (Q. pubes-
cens) ziet men takken die op het laatste 
deel verdorde bladeren hebben. De oor-
zaak blijkt een Buprestide kever te zijn, 
Coroebus florentinus, die haar eieren afzet 
op gezonde takken. De larven maken 
een ringvormige gang vlak onder de op-
pervlakte waardoor de sapstroom in de 
tak geblokkeerd raakt. Door in de late 
zomer en herfst de aangetaste takken af 
te breken precies tussen de bruine en de 
nog groene bladeren kan men de larvale 
ring en het uitvlieggat waarnemen. In 
het vroege voorjaar is het mogelijk mon-
sters te nemen van aangetaste takken 
(een stuk met zowel groene als verdorde 
bladeren) en dat in een kweekkist te leg-
gen. Na enige tijd kan men de kever in de 
kweekbak vinden. Op de aangetaste tak-
ken komen andere keversoorten af, zoals 
de zeldzame boktor Stenidea genei en al-
lerlei Schors- en bastkevers. Op de larven 

van deze laatsten prederen Cleridae,  
zoals Denops albofasciatus. Ook deze  
kevers zijn redelijk gemakkelijk uit de 
takken in de kweekkist te verkrijgen.

Wijnand Heitmans kondigde de derde, ver-
beterde druk aan van Heiko Bellmanns 
Insectengids (Nederlandse vertaling 
en bewerking, Tirion, 2001). Wijnand is 
tot april bezig met het aanbrengen van 
entomologische en linguïstische correc-
ties. Hij doet een oproep aan een ieder 
die incorrecte, inhoudelijke informatie 
heeft ontdekt en dat graag in de derde 
druk verbeterd dan wel aangepast wil 
terugzien. Ook als je vragen hebt houdt 
hij zich aanbevolen, want ook die kun-
nen tot verbeteringen leiden. De meeste 
taalcorrecties of ‘copy-paste’ fouten zijn 
al opgespoord. Stuur je opmerkingen tot 
uiterlijk 1 april a.s. naar wijnand.heit-
mans@mitox.org.

Harry van Oorschot was uitgedaagd om 
eens iets te vertellen over ‘Wat heeft de 
UES in 60 jaar van mijn leven als ento-
moloog betekend’. Zijn echte loopbaan 
begon natuurlijk bij het lid worden van 
de NEV op 8 November 1950, hij was  
toen 17 jaar oud. Enkele collectietrips 
zorgden er voor dat ik het gevoel kreeg 
een microscoop nodig te hebben. In De-
cember 1960 diende ik een verzoek in 
bij de UES voor de financiering van een 
Beck stereo microscoop MIST 2, voor 500 
gulden. Ik kreeg een voorschot van 400 
gulden, af te betalen in vier jaar. Deze 
stereomicroscoop bracht een enorme 
vooruitgang in de kennis van de manlijke 
genitaliën van, hoe kan het ook anders, 
Melitaea soorten. Vooral Mellicta atha-
lia, M.aurelia en M. britomartis waren de 
slachtoffers. Mijn derde publicatie in EB 
in 1968 was natuurlijk: ’Kweekervaringen 
...met Mellicta athalia’ evenals een publi-
catie in 1970. 

Veel buitenlandse expedities werden 
gemaakt, onder andere een achttien in 
Turkije, waar de UES mij ook regelmatig 
in gesteund heeft. Zonder die hulp zou 
ons werk ’Die Tagfalter der Turkei’ nooit 
zo dik geworden zijn. In 2004 besloten 
John Coutsis uit Athene en ik een se-
rie genitaal preparaten te gaan maken 
van verschillende Turkse Melitaea met 
determinatie problemen. Het resultaat 
daarvan is dat wij nu over ruim duizend 
genitaaltekeningen beschikken. Wat dus 
begonnen is om sommige beesten beter 
te leren kennen liep volledig uit de hand. 
UES heeft het ook mogelijk gemaakt om 
twee verschillende trips van twee weken 
door Duitsland te maken. Ik heb daar 
alle grote musea bezocht en al het ont-
brekend materiaal gevonden. 99% van de 
soorten heb ik nu in huis. Wij hopen onze 
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publicatie volgend jaar afgerond te heb-
ben. Afsluiten wilde ik met een bezoek 
van twee weken aan Londen om vooral 
de Higgins-collectie en ander typemate-
riaal te controleren. Ook voor deze reis 
wilde de UES hulp bieden. Er kwam ech-
ter bericht uit Londen dat ik wel welkom 
was maar 75 Pond per dag zou moeten 
betalen om daar te kunnen werken. Het 
gaat dus niet door, vrees ik.

Leo Blommers laat met foto’s zien dat de 
larven van Bladwespen een verscheiden-
heid aan vormen vertonen. Er zijn er die 
op rupsen lijken, zoals van Thenthredo  
maculata. Door het aantal schijnpootjes 
zijn ze als bastaardrupsen te onderschei-
den. Andere soorten (bijv. Caliroa varipes) 
hebben slakvormige larven, die vaak 
‘gezellig’ (in de oude betekenis van ‘ge-
meenschappelijk’) leven. De larven van  
Platycampus luridiventris hebben een ver-
borgen leefwijze. Ze vreten slechts op 
enkele momenten van de dag. De larven 
van Eriocampa ovata zijn met wasschilfers 
overdekt, vermoedelijk om zich te be-
schermen tegen predatoren. Fenella nigrita 
behoort tot de mineerders. En Ponania 
spec. vormt gallen, met name op wilg. 
Bijzonder is ook de Pallissade Bladwesp 
Stauronematus compressicornis, die zich 
kenmerkt doordat hij wasdraadjes achter-
laat op de randen van zijn vreetplek. In de 
tuin kan men op roos de larve aantreffen 
van Allantus cinctus, herkenbaar aan zijn 
gekrulde staart. Nieuw voor Nederland  
is een exoot die op roos en plaag kan  
vormen, waarvan ons de naam niet 
wordt gegeven, ’maar hij heeft zo’n mooi 
koppetje’.

Peter Boer stipte de overdreven media-
aandacht aan met betrekking tot de 
plaagmier Lasius neglectus, die de Benelux 
zou veroveren. Sinds 1978 is deze mier 
echter nooit buiten Gent waargenomen. 

Aan de hand van een aantal voorbeel-
den uit het genus Formica belichtte hij 
enkele taxonomische problemen rond 
de definitie van de soort. Tenslotte werd 
aandacht besteed aan de topziekte bij 
insecten (dode insecten die vastgehecht 
zitten in de toppen van grassen e.d.). Dit 
verschijnsel wordt – bij ons – veroorzaakt 
door schimmels van de genera Entomo- 
phthora en Pandora.

Peter Koomen was de enige die een paar 
echte beestjes bij zich had. Een stuk of 
wat dood in een potje en een levende 
spin in een terrariumbakje. Met de re-
gelmaat van de klok duiken in de media, 
vooral in komkommertijd enge verhalen 
op over zwarte weduwen, tarentula’s en 
ander moois dat onze kant op komt. Nu 
rukt er al sinds de ijstijden van alles en 
nog wat onze kant op, dus zo bijzonder is 
dat proces niet, al denken sommigen dat 
het tegenwoordig wat sneller gaat. Peter 
toont een aantal recente nieuwkomelin-
gen: de hooiwagen Dicranopalpus ramosus 
en Opilio canestrinii, de Tijger- of Wespen-
spin Argiope bruennichi. Te verwachten is 
ook dat binnen afzienbare tijd spinnen 
als Argiope lobata in ons land zullen wor-
den gesignaleerd. En dan zijn er de mel-
dingen van de zwarte weduwe, de spin 
Latrodectus mactans, waarvan er onlangs 
enkele met auto’s uit Californie zijn inge-
voerd. Sindsdien denken velen een zwarte 
weduwe te zien. Peter geeft een aantal 
bijzonderheden over het uiterlijk, de  
paring en het web. In het meegebrachte  
terrarium zit een Steatoda grossa, een ook 
in ons land bekende Theridiide, van ie-
mand die ook dacht met een zwarte we-
duwe te maken te hebben. Zij mist echter 
de voor de zwarte weduwe kenmerkende 
rode zandlopervorm op de onderzijde 
van het achterlijf. Een verwant van de 
zwarte weduwe, Latrodectus tredecimgut- 
tatus, leeft op de Canarische eilanden.  

Zij lijkt veel op de in Nederland bekende 
Steatoda triangulosa. Ook die soort is bin-
nenkort wel in ons land te verwachten. 
Uit België kwam een melding van de 
zogenaamde redback spider Latrodectus 
hasselti, waarvoor in Australië met angst-
wekkende plaatjes wordt gewaarschuwd. 
Het ging daarbij om een eenmalige im- 
port.Vogelspinnen, in Amerika taran-
tula’s genoemd, worden ook vaak aange-
zien als zijnde gevaarlijk, maar het meest 
vervelende zijn de haartjes van het ach-
terlijf die met hun weerhaken in de huid 
kunnen dringen en jeuk veroorzaken. 
Van de Zuid-Europese tarantula’s, zoals 
Lycosa singoriensis en Hogna radiata wor-
den enkele fraaie foto’s getoond en de 
relatie tussen deze spinnen en de woeste 
dans met dezelfde naam wordt belicht.

Kees van Achterberg is vandaag ook weer de 
hekkensluiter met zijn verzameling van 
opvallende entomologische plaatjes on-
der de titel: Entomological miscellaneous 
2008. Hij verzorgt een caleidoscopische 
presentatie met dia’s van allerlei bijzon-
dere insecten, waaronder natuurlijk veel 
Braconiden. Maar ook zijn er weer veel 
bizarre, humoristische of verbazingwek-
kende items waarbij insecten op de een 
of andere manier een rol spelen. 

De 19e spreker die zich aangemeld had om 
iets te vertellen over een nieuwe spring-
staart voor Nederland, kreeg daarvoor 
geen gelegenheid meer; hij moest vanuit 
zijn verantwoordelijkheid als voorzitter 
het einde van de bijeenkomst aankon- 
digen. Het was intussen al over vieren. 
Met een applaus voor alle sprekers werd 
een zeer geslaagde Winterbijeenkomst 
2009 afgesloten.

Sjoerd Tiemersma


