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In	hoog	tempo	sterven	diersoorten	uit.	
Beschermingsmaatregelen	zijn	daarom	
bittere	noodzaak	voor	tal	van	soorten.	
Het	blijkt	echter	dat	de	ene	diersoort	een	
grotere	kans	op	bescherming	door	de	
overheid	heeft	dan	het	andere,	ook	al	zijn	
beide	even	zeldzaam.	De	bouw	van	een	
diersoort	speelt	hierbij	een	belangrijke	
rol.	

De	kans	van	verschillende	in	het	wild	
levende	diersoorten	om	door	de	overheid	
te	worden	beschermd	werd	onderzocht.	
Daartoe	werd	onder	meer	de	wettelijke	
status	van	in	het	wild	levende	diersoor-
ten	tussen	1857	en	1995	in	Nederland		
geanalyseerd.	Betrof	het	daadwerkelijke		
bescherming?	Was	het	de	regulering	van	
de	benutting	van	dieren,	bijvoorbeeld		
bejaging	of	bevissing?	Of	was	de	maat-	
regel	bedoeld	om	verspreiding	van	een	
soort	binnen	de	perken	te	houden,	ergo	
bestrijding?	Hierbij	werd	een	onder-
scheid	gemaakt	tussen	verschillende	
diergroepen	(waaronder	insecten)	en	
werd	ook	de	gemiddelde	lichaamsgrootte	
vastgesteld	van	de	soorten	met	een	be-
paalde	wettelijke	status.	Daarnaast	werd	
bekeken	in	welke	mate	verschillende	
diergroepen	(onder	andere	insecten	en	
‘vlinders’	en	‘andere	insecten’	in	het	bij-
zonder)	aan	bod	kwamen	in	recente		
Nederlandse	milieu-effectrapportages.	

Om	de	pressie	van	belangenorga-	
nisaties	in	beeld	te	brengen	werd	een		
experiment	gedaan	met	vertegenwoor-	
digers	van	ANWB,	Natuurmonumenten	
en	LTO-Nederland.	Hiervoor	werden	be-
schermingsmaatregelen	voor	zestien		
verschillende	diersoorten	gepresenteerd:	
zowel	vogels,	zoogdieren,	insecten	als	
slakken,	alle	in	verschillende	gradaties	
van	lichaamsgrootte	en	zeldzaamheid.	

De	vertegenwoordigers	werd	gevraagd		
in	te	schatten	in	welke	mate	hun	organi-
satie	beschermingsmaatregelen	door	de	
overheid	voor	bepaalde	soorten	zou	onder-	
steunen.	

Op	basis	van	de	verschillende	deel-	
onderzoeken	kon	de	volgende	conclusie	
getrokken	worden:	‘We	hebben	de	nei-
ging	om	bepaalde	groepen	in	het	wild		
levende	dieren	eerder	te	beschermen	dan	
andere.	Ook	de	lichaamsgrootte	van	die	
dieren	speelt	daarbij	een	rol.’	Vogels	blij-
ken	de	meest	gewaardeerde	diergroep		
te	zijn.	Zij	werden	het	eerst	en	meest		
uitgebreid	wettelijk	beschermd,	ze		
kwamen	het	vaakst	aan	bod	in	milieu-	
effectrapportages	en	ze	waren	favoriet		
bij	belangenorganisaties.	Illustratief	
daarvoor	is	de	nachtegaal:	deze	vogel	
was	de	eerste	en	langst	beschermde	
soort	in	Nederland.	Binnen	diergroepen	
bestaat	verder	de	neiging	om	grote	dier-
soorten	sterker	te	beschermen	dan	
kleine.	Zo	liggen	grote	vogels	bij	belan-
genorganisaties	beter	dan	kleine.	Uit		
het	experiment	blijkt	dat	belangenor-	
ganisaties	consequent	kiezen	voor	de	be-
scherming	van	de	grotere	soorten	binnen	
een	groep’.	Wetgeving	daarentegen	gaat	
vaak	de	andere	kant	op.	In	de	wet	werden	

kleine	soorten	juist	beter	beschermd	met	
uitzondering	van	insecten.	Mogelijk	
omdat	grotere	soorten	juist	interessanter	
waren	om	te	bejagen	of	te	bevissen	en	
dat	ze	daarom	pas	laat	werden	beschermd.	
De	wetgever	koos	daarin	waarschijnlijk	
vaak	voor	het	grootste	maatschappelijke	
draagvlak.	

‘Aaibaarheid’	is	zeker	een	belangrijke	
factor,	maar	het	zegt	niet	alles.	Vogels	bij-
voorbeeld	genieten	duidelijk	meer	aan-
dacht	en	bescherming	dan	zoogdieren,	
terwijl	die	laatste	algemeen	worden	ge-
zien	als	aaibaarder.	De	bescherming	van	
zoogdieren	kwam	–	net	als	van	insecten	–	
pas	echt	op	gang	onder	de	Natuurbe-
schermingswet,	in	1973,	terwijl	veel	vo-
gels	in	1880	al	waren	beschermd.	Allerlei	
sentimenten	ten	opzichte	van	dieren	
spelen	hier	een	rol.	Zoogdieren	verschui-
len	zich	meer	en	ze	zijn	aanzienlijk	
saaier	gekleurd	dan	vogels.	De	meeste	
kans	op	sympathie	hebben	grotere,	niet	
schadelijke	vogels.	De	lepelaar	is	hier		
een	goed	voorbeeld	van.	Insecten	daaren-
tegen	komen	er	in	natuurbeschermings-
wetten	relatief	bekaaid	vanaf.	Andere	on-
gewervelden,	zoals	wormen	en	spinnen	
komen	helemaal	niet	aan	bod;	je	kunt	
maar	beter	geen	klein,	lelijk,	ongewerveld	
dier	zijn.

Zeldzaamheid	of	bedreigdheid	alleen	
blijken	onvoldoende	te	zijn	om	tot	be-
schermingsmaatregelen	over	te	gaan.	Op	
Nederlandse	Rode	Lijsten	staan	zo’n	vier-
duizend	soorten	(waaronder:	bijen,	dag-
vlinders,	haften,	kokerjuffers,	sprinkha-
nen,	krekels,	steenvliegen	en	libellen).	
Slechts	een	beperkt	deel	daarvan	is	wet-
telijk	beschermd.	Er	wordt	niet	altijd	tot	
bescherming	overgegaan	omdat	bescher-
men	ook	maatschappelijke	consequen-
ties	heeft.	Voor	wettelijke	bescherming		
is	het	in	elk	geval	handig	wanneer	een	
dier	prettige	kenmerken	heeft.	Omdat	
biodiversiteit	vooral	bestaat	uit	soorten	
die	het	in	dat	opzicht	niet	zo	goed	doen,	
waaronder	veel	insecten,	oppert	de	bio-
loog	om	te	bekijken	of	het	imago	van	
zulke	soorten	via	communicatie	kan		
worden	verbeterd,	bijvoorbeeld	door	te	
benadrukken	hoe	nuttig	een	dier	is.

Verenigingsnieuws

Verslag van de 68e 
Herfstvergadering
Foei,	dat	was	spannend!	Even	leek	het	er	
op	alsof	we	de	hele	boel	moesten	afbla-
zen.	Maar	de	noodkreet	die	ik	’s	maan-
dags	uitstuurde	was	niet	vergeefs.	Velen	
reageerden.	Een	goede	zaak!

En	zo	was	de	NEV	op	zaterdag	14	no-

vember	2009	met	achtendertig	per-	
sonen	te	gast	bij	de	Vlinderstichting	in	
Wageningen.	Die	hadden	hun	bureaus	
opgeruimd	en	van	alles	klaargezet	om	
ons	in	stijl	en	vooral	enthousiast	te	ont-
vangen.	Bij	de	ingang	door	directeur		
Theo	Verstrael	persoonlijk	begroet	en	
later	plenair	welkom	geheten,	werden		
we	in	twee	groepen	ingedeeld	die	een		
alternerend	programma	kregen	voor-	
geschoteld.	Terwijl	de	ene	groep	in	de	

kantine	uiteenlopende	presentaties	te	
zien	en	te	horen	kreeg	kon	de	andere	
groep	‘in	de	wandelgangen’	door	het	hele	
gebouw	zwerven	en	zich	in	verschillende	
vertrekken	laten	informeren	over	het	
werk	van	de	Vlinderstichting.	

Theo Verstrael	liet	ons	meekijken	over	
de	schouders	van	de	directeur	naar	de	
vele	terreinen	waarop	de	Vlinderstichting	
actief	is.	Het	dossier	soortenbescherming	
is	de	nummer	één	van	de	doelstellingen	
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van	de	Vlinderstichting.	Het	gaat	om	de	
voortdurende	aandacht	voor	de	verbe-	
tering	van	de	uitvoering	van	het	soorten-
beleid	op	het	gebied	van	vlinders	en		
libellen,	de	bescherming	van	soorten	en	
hun	leefgebied.	Hiervoor	wordt	contact	
onderhouden	met	overheden,	terrein-	
beheerders	en	vele	andere	maatschap-	
pelijke	actoren.	Ook	het	verzamelen	van	
gegevens	vormt	een	wezenlijk	element	
van	het	werk	van	de	Vlinderstichting.	
Zo’n	2000	vrijwilligers	vormen	de	rug-
gengraat	van	wat	er	over	vlinders	en		
libellen	in	Nederland	bekend	is.	In	de	
koepelorganisatie	VOFF	waarin	de		
Vlinderstichting	deelneemt	met	nog	
negen	andere	organisaties	wordt	gewerkt	
aan	een	gezamenlijk	project:	de	vorming	
van	een	nationale	databank	Flora	en	
Fauna.	Een	belangrijk	aandachtspunt	is	
de	kwaliteitsborging	van	de	gegevens.		
Internationaal	neemt	de	Vlinderstichting	
deel	aan	Butterfly	Conservation	Europe	
en	de	International	Union	for	Conser-	
vation	of	Nature	and	Natural	Resources	
(IUCN).	Ontwikkeling	en	behoud	natuur-
kwaliteit,	deelname	aan	diverse	onder-
zoeksprojecten,	het	onderhouden	van	
meetnetten	voor	vlinders	en	libellen,	
communicatie	en	educatie	(o.a.	het		
scholenproject	“vlinders	in	de	klas”)	zijn	
een	paar	andere	punten	op	de	lijst	van	
activiteiten.

Irma Wynhoff	vertelde	onder	de	titel	
‘Fundamenteel	onderzoek	–	Natura	2000’	
over	de	studie	die	wordt	verricht	na	de	
herintroductie	van	twee	soorten	pimper-
nelblauwtjes	(Maculinea	spec.)	in	1990	in	
de	Moerputten	bij	Den	Bosch.	De	rupsen	
laten	zich	door	knoopmieren	meenemen	
naar	een	mierennest	waar	ze	zich	met		
de	larven	voeden.	Ook	overwintering	en	
verpopping	vinden	daar	plaats.	De	ont-
wikkeling	van	de	beide	populaties	wordt	
nauwlettend	gevolgd.	Veel	aandacht	
wordt	ook	besteed	aan	de	noodzakelijke	
uitbouw	van	het	leefgebied	voor	een	
duurzame	vestiging.

Met	voorbeelden	als	de	groene	glazen-	
maker	en	de	grote	vuurvlinder	belichtte	
Henk de Vries	de	activiteiten	van	de	Vlin-
derstichting	in	het	kader	van	het	soor-
tenbeleid.	Bescherming	van	de	soort	
vraagt	om	maatwerk	en	betekent	veelal	
een	complex	aan	activiteiten	tot	herstel	
en	behoud	van	het	leefgebied.	Maai-	
beheer,	herinrichting	en	waterbeheer,	
bosrandbeheer	en	gericht	plagbeleid	zijn	
enkele	van	de	instrumenten.	Er	is	veel	
overleg	met	vele	instanties	voor	nodig.	

Dick Groenendijk	ging	in	zijn	bijdrage	
in	op	de	ontwikkelingen	op	het	gebied	
van	de	Nachtvlinders	binnen	de	Vlinder-
stichting.	In	het	begin	van	de	90-er	jaren	
begon	men	met	aandacht	te	geven	aan	de	
dagactieve	nachtvlinders.	Later	kwamen	

ook	de	overige	nachtvlinders	in	beeld.	
Dat	betekende	vooral	het	op	gang	bren-
gen	van	een	proces	van	bewustwording.	
Alleen	al	het	feit	dat	er	’s	nachts	ook	vlin-
ders	vliegen	is	voor	veel	mensen	een	hele	
gewaarwording.	Nederlandse	namen	zijn	
voor	het	kweken	van	publieke	belang-	
stelling	een	belangrijk	middel.	De	uitgave	
van	de	Veldgids	Nachtvlinders	(met	als	
vervolg	nu	ook	een	handzame	beknopte	
editie	voor	gebruik	in	het	veld)	draagt		
bij	tot	de	popularisering	van	deze	groep	
vlinders.	De	Nationale	Nachtvlindernacht	
heeft	al	vele	mensen	betrokken	en	en-
thousiast	gemaakt.	Websites	als		
Vlindernet.nl	(en	voor	de	micro’s	Micro-	
lepidoptera.nl)	verschaffen	uitgebreid	in-
formatie.	Er	worden	op	groeiende	schaal	
waarnemingen	verzameld	(via	Telmee.nl)	
die	helpen	om	zicht	te	krijgen	op	de		
ontwikkelingen	en	om	adviezen	op	het	
terrein	van	beleid	en	beheer	te	onder-	

bouwen.	Dit	gebeurt	in	brede	samenwer-
king	met	vele	instanties	en	organisaties,	
waaronder	ook	de	NEV-secties	Snellen	en	
ter	Haar.	Er	vindt	ook	gericht	onderzoek	
plaats,	bijvoorbeeld	naar	het	voedsel-	
patroon	van	de	nachtzwaluw	of	naar	de	
invloed	van	het	spectrum	van	straat-	
verlichting	op	de	nachtfauna.	Een	project	
voor	de	toekomst	zal	het	ontwikkelen	
van	een	rupsentabel	zijn.

Op	Europees	niveau	participeert	de	
Vlinderstichting	met	name	in	projecten	
van	de	Butterfly	Conservation	Europe.	
Chris van Swaay	gaf	er	drie	voorbeelden	
van:	de	Rode	Lijst	voor	Europese	Dag-	
vlinders,	de	Europese	Grasland	Vlinder-	
indicator	en	de	aanwijzing	van	431	be-
langrijke	vlindergebieden	in	Europa	
(‘prime	butterfly	areas’).	Met	name	de	
soorten	van	vochtige	graslandgebieden	
in	Noordwest-Europa	zijn	sterk	bedreigd.	
Om	de	trends	te	kunnen	volgen	wordt		

In	de	kantine	van	de	
Vlinderstichting	werden	
de	presentaties	gehou-
den.	Foto:	Kars	Veling

‘De	wandelgangen’	leid-
den	onder	meer	naar	de	
bibliotheek.	Foto:	Kars	
Veling

Het	zeldzame	pimper-
nelblauwtje,	Maculinea 
teleius	Linnaeus,	was	
onderwerp	van	een	van	
de	presentaties.	Foto:	
Jinze	Noordijk
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in	2500	transecten	in	veertien	landen	
voortdurend	tellingen	verricht	van	typi-
sche	soorten	en	meer	algemene	indi-	
cator-soorten.	Met	name	in	landen	als	
Bulgarije	en	Servië	bestaan	de	land-
schappelijke	condities	nog	die	in	het	
westen	grotendeels	verloren	zijn	gegaan.	
Het	is	belangrijk	om	door	gericht	beleid	
in	die	gebieden	te	redden	wat	nog	te		
redden	valt.

Albert Vliegenthart	vertelde	hoe	door	
groepen	vrijwilligers	praktisch	natuur-	
beheer	wordt	uitgevoerd	in	het	onder-
houd	en	herstel	van	een	tiental	eiken-
hakhoutpercelen	die	vooral	op	de	hoge	
zandgronden	te	vinden	zijn.	De	oogst	van	
gebruikshout	in	cycli	van	zo’n	15	jaar	was	
ooit	de	historische	manier	van	omgaan	
met	de	natuur.	Met	gerichte	publiciteits-
acties	worden	mensen	bereid	gevonden	
om	een	dag	in	de	natuur	te	komen	hel-
pen	(al	geeft	de	oproep	om	zelf	haard-
hout	te	komen	hakken	meer	respons!).	
Via	de	website	Hakhout.info.nl	die	mede	
door	de	Vlinderstichting	wordt	onder-
houden	worden	terreinbeheerders	en	
vrijwilligers	geïnstrueerd.

Kars Veling	had	ook	een	verhaal	voor-
bereid	over	de	contacten	met	de	terrein-
beheerders,	maar	hij	kwam	vanwege	de	
tijd	helaas	niet	meer	aan	de	beurt.	

Terwijl	dus	al	deze	informatie	op	een	
heel	plezierige	manier	over	de	ene	groep	
werd	uitgestrooid	zwierven	de	anderen	al	
keuvelend	door	de	wandelgangen	en	de	
verschillende	kamers	waar	medewerkers	
van	de	Vlinderstichting	hen	een	kijkje	
gaven	in	hun	werk.

Mathilde Groenendijk	liet	de	werking	
zien	van	de	websites	Vlindernet.nl	en		
Libellennet.nl.	Verderop	was	Ineke Koop-

mans	aanwezig	om	belangstellenden	te	
informeren	over	de	activiteiten	van	de	
Gegevensautoriteit	Natuur	(GaN),	die	in	
samenwerking	met	talloze	organisaties	
natuurdata	verzamelt	in	de	Nationale	
Databank	Flora	en	Fauna	(NDFF).	Deze	
gegevens	zijn	op	abonnementsbasis		
beschikbaar	voor	overheden,	projectont-
wikkelaars,	terreinbeheerders	en	wie	ook	
maar	belang	hebben	bij	een	goed	inzicht	
in	de	natuurwaarden	van	een	bepaald	ge-
bied.	In	de	Bibliotheek	gaven	Thea van Vliet	
en	Bernard Kranenbarg	alle	gewenste	in-
lichtingen	over	de	mogelijkheden	van	
hun	aanzienlijke	bezit	aan	informatie-
dragers	van	zeer	uiteenlopende	soort.		
In	de	kamer	daarnaast	toonde	Liesbeth 

van Agt	verschillende	publicaties	en	pro-
jecten	waarbij	de	Vlinderstichting	betrok-
ken	is	op	het	gebied	van	communicatie,	
educatie	en	voorlichting.	Ook	het	kweek-
kastje	dat	aan	scholen	wordt	geleverd	in	
het	kader	van	het	project	‘Koolwitjes	in	
de	klas’	was	er	te	zien.	Een	posterpresen-
tatie	op	de	gang	met	Gerben de Graaf	en	

Sicco Ens	en	prachtige	films	van	Annette 

van Berkel	in	de	filmzaal	belichtten	nog	
vele	andere	aspecten	van	het	werk	van	
de	Vlinderstichting.	

Wie	door	dit	verslag	in	onderdelen		
geïnteresseerd	is	geraakt	kan	via	de	web-
site	Vlinderstichting.nl	en	door	te	googe-
len	op	trefwoorden	ruimschoots	verdere	
informatie	vinden.

Een	royale	broodjeslunch	als	wissel-
moment	voor	beide	groepen	en	een	ge-
animeerde	borrel	als	afsluiting	zorgden	
er	met	de	wandelgangen	(een	prima	
idee!)	voor	dat	we	elkaar	ook	onderling	
uitgebreid	konden	ontmoeten.	En	dat	is	
ook	een	heel	belangrijk	aspect	van	de	
NEV-bijeenkomsten.

Verslag van de 
Entomologendag 2009
Rinus Sommeijer benoemd tot lid van 
verdienste
Binnen	de	NEV	nemen	de	entomologen	
die	werkzaam	zijn	op	het	gebied	van		
de	experimentele	en	toegepaste	entomo-
logie	een	eigen	plaats	in.	Ze	hebben	een	
eigen	sectie,	SETE,	en	een	eigen	bijeen-
komst.	Van	ouds	kent	de	vereniging	vier	
landelijke	vergaderingen	die	vooral	ge-
richt	zijn	op	de	leden	die	geïnteresseerd	
zijn	in	taxonomie	en	faunistiek.	Die	bij-
eenkomsten	zijn	zelfs	in	de	statuten	ver-
ankerd.	De	Nederlandse	Entomologendag	
is	daar	bij	gekomen	en	heeft	zich	in		
de	jaren	van	haar	bestaan	(nu	al	eenen-
twintig!)	een	volwassen	en	unieke	plaats	
bezorgd.	Het	is	een	hoogwaardig	en	be-
kend	congres	geworden	met	deelnemers-
aantallen	tussen	de	150	en	200.	Weten-
schappers	en	studenten	informeren	er	
elkaar	van	de	resultaten	van	allerlei		
onderzoeken	op	entomologisch	gebied.	

Het	intussen	beproefde	programma	
bestaat	uit	een	hoofdlezing	waarmee	het	
congres	begint,	en	waarvoor	een	voor-
aanstaand	entomoloog	wordt	uitgenodigd.	
Daarna	is	er	een	caroussel	van	korte		
lezingen	van	20	minuten,	verdeeld	over	
vier	verschillende	zalen.	Het	programma-
boekje	bevat	abstracts	van	de	onder-	
werpen	die	gepresenteerd	worden	en	een	
overzichtelijk	schema	van	de	verdeling	
van	de	lezingen	over	de	zalen.	Als	deel-
nemer	kun	je	gedurende	de	dag	tien	pre-
sentaties	bijwonen.	Er	moet	dus	gekozen	
worden.	Bij	de	wisseling	is	het	nogal	
haasten	om	in	een	andere	zaal	een	vol-
gend	onderwerp	van	je	keuze	te	kunnen	
volgen.	Toch	is	het	programma	zeer		
relaxed,	er	zijn	ruime	pauzes	die	volop	
gelegenheid	bieden	voor	ontmoeting	en		
bijpraten.	De	Entomologendag	is	dan		
ook	niet	alleen	een	wetenschappelijk	
symposium,	maar	ook	in	hoge	mate	een	

reünie	van	de	mensen	in	het	vak.	En	wat	
nog	wel	het	meest	opvallend	is:	het	is	de	
NEV-bijeenkomst	met	de	meeste	jonge	
deelnemers.	

Op	18	december	2009	werd	de	21e		
Entomologendag	gehouden	in	de	Ree-
horst	te	Ede.	Van	de	hoofdlezing	door		
Dr. Jan van der Blom,	die	de	titel	droeg	
‘Applied	entomology	in	Spanish	horti-	
culture:	from	theory	to	wide-scale	prac-
tice’	en	van	de	meeste	lezingen	die	in	het	
symposium	werden	gehouden	wordt	het	
verslag	gepubliceerd	in	de	‘Proceedings	of	
the	Netherlands	Entomological	Society	
Meeting’,	die	als	pdf	beschikbaar	komt		
(of	misschien	al	is)	op	de	NEV-website.	

De	dag	wordt	afgesloten	met	opnieuw	
een	plenaire	lezing.	Sinds	vorig	jaar	
wordt	die	gehouden	door	de	winnaar	van	
de	NEV-Dissertatieprijs,	die	wordt	toege-
kend	aan	het	beste	proefschrift	op	ento-
mologisch	gebied	van	het	lopende	jaar.	
Een	commissie	bestaande	uit	de	leden	
van	het	SETE	bestuur	beoordeelt	de	inge-
zonden	proefschriften	aan	de	hand	van	
criteria	als:	vernieuwende	inzichten	en	
technieken,	de	samenhang	en	structuur	
van	het	proefschrift,	de	algemene	geldig-
heid	van	de	bevindingen	en	het	belang	
voor	de	entomologie.	Dit	mondt	uit	in	
een	voorstel	aan	het	NEV-bestuur.	De	
winnaar	van	de	NEV-Dissertatieprijs	2009	
(een	oorkonde,	een	geldbedrag	en	een	ar-
tikel	in	Entomologische	Berichten)	werd	
Dr.ir. V.I.D. (Vera) Ros	met	haar	proefschrift	
getiteld	‘Evolutionary	consequences	of	
reproductive	parasites	in	spider	mites’.	

Vera	Ros	krijgt	de	Dissertatieprijs	2009	
van	voorzitter	Matty	Berg.	Foto:	Sjoerd	
Tiemersma
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Aan	het	einde	van	de	dag	kwam	nog	
een	uitzonderlijk	moment:	het	afscheid	
van	twee	mensen	die	enorm	veel	bete-
kend	hebben	voor	de	organisatie	van	de	
Entomologendagen.	

Eerst	richtte	NEV-voorzitter	Matty Berg	
het	woord	tot	Kees Zwakhals:	‘Kees,	het	is	
voor	mij	niet	makkelijk	om	je	gewicht	
voor	de	Entomologendag	in	te	schatten,	
zelfs	niet	na	navraag	bij	de	SETE-leden.	
Zo	kon	niemand	mij	precies	vertellen	bij	
hoeveel	Entomologendagen	je	betrokken	
bent	geweest.	Maar	iedereen	is	het	er	
over	eens	dat	jouw	inbreng	belangrijk	
was	voor	het	slagen	van	een	entomolo-
gendag.	Typeringen	die	telkens	terug	
kwamen	waren:	‘Kees	komt	altijd	met	
praktische	oplossingen’,	‘Kees	regelt	het	
wel’,	‘Op	Kees	kun	je	altijd	op	terugval-
len’,	en	een	hele	mooie	omschrijving:	
‘Kees	is	onmerkbaar	duidelijk	aanwezig’.	
Deze	typeringen	geven	aan	dat	jouw	
inzet,	vaak	onopgemerkt,	een	belangrijke	
rol	heeft	gespeeld	in	het	succes	van	de	
entomologendagen.	Je	hebt	in	de	afgelo-
pen	jaren	de	financiën	beheerd	van	de	
Entomologendag,	en	was	je	meer	dan	de	
rechterhand	van	Rinus	Sommeijer.	Je	laat	
een	bestand	achter	waar	het	huidige	
SETE-bestuur	nog	lang	plezier	van	zal	
hebben.	Ik	denk	dat	de	organisatoren	van	
de	komende	entomologendagen	nog	
vaak	zullen	verzuchten:	‘Was	Kees	er	nog	

maar.	Ik	wil	je	graag	naar	voren	roepen	
om	een	presentje	in	ontvangst	te	nemen’.

En	toen	was	Rinus Sommeijer	aan	de	
beurt.	We	hadden	toch	zo	onze	best	ge-
daan	het	een	verrassing	te	laten	blijven.	
Alle	NEV-leden	(behalve	Rinus	Somme-
ijer)	ontvingen	in	de	EB	van	december	
een	inlegvel	met	het	bericht	dat	het		
bestuur	het	voornemen	had	iemand		
te	benoemen	tot	lid	van	verdienste	en	
een	oproep	voor	een	bijzondere	leden-	
vergadering	tijdens	de	Entomologendag.	
Velen	reageerden	met	het	toezenden	van	
een	positieve	stemverklaring.	De	dag	
voor	de	bewuste	vrijdag	nog	een	mailing	
aan	de	NEV-leden	die	we	per	email	kun-
nen	bereiken	(539	van	de	ca.	740)	om	ze	
te	laten	weten	waar	en	wanneer	we		
(stiekem)	bij	elkaar	zouden	komen.	Een	
heel	plan	om	ervoor	te	zorgen	dat	Rinus	
op	datzelfde	moment	heel	ergens	anders	
bezig	zou	worden	gehouden,	zodat	hij	
maar	niks	zou	merken.	Maar	ja,	dan	komt	
hij	op	donderdagmiddag	op	het	station	in	
Amsterdam	een	(overigens	hoog	gewaar-
deerd)	NEV-lid	tegen	die	hem	uitbundig	
gaat	feliciteren	met	zijn	nieuwe	status	in	
de	vereniging.	Weg	verrassing!	

Maar	dat	mocht	toch	de	pret	niet	
drukken.	De	ledenvergadering	in	de	mid-
dagpauze	werd	een	heel	korte	bijeen-
komst.	Het	doel	was	immers	bij	allen		
bekend,	er	was	al	veel	steun	via	de	stem-

verklaringen	binnengekomen	en	op	het	
voorstel	van	de	voorzitter	om	een	una-
nieme	beslissing	volgde	instemmend	
applaus.	

Bij	de	uitreiking	van	de	oorkonde	
merkte	de	voorzitter	op:	‘Rinus,	vanaf	de	
allereerste	keer	ben	je	betrokken	geweest	
bij	de	organisatie	van	de	jaarlijkse	bijeen-
komst	van	experimenteel	en	toegepast	
werkende	entomologen.	Dat	zijn	21	Ento-
mologendagen,	de	eerste	werd	georga-	
niseerd	in	1989.	Door	je	aanstekelijke		
enthousiasme	en	je	niet-aflatende	gedre-
venheid	kunnen	we	je	zonder	overdrijven	
kwalificeren	als	de	motor	binnen	de		
organisatie	van	de	Entomologendag.	
Want	wie	kent	je	niet.	Dat	de	Entomo-	
logendag	heeft	kunnen	uitgroeien	tot		
een	jaarlijkse	reünie	met	zo’n	200	deel-
nemers	uit	binnen-	en	buitenland,	leden	
en	niet-leden	van	de	NEV,	is	voor	een	
groot	deel	jouw	verdienste!	Je	hebt	na-
tuurlijk	veel	steun	ondervonden	van		
anderen	binnen	en	buiten	het	bestuur	
van	SETE,	maar	jij	was	toch	vaak	de	stu-
wende	kracht.	Veel	niet-leden	van	de		
NEV	kennen	de	vereniging	alleen	maar	
door	de	Entomologendag.	Zo	heb	je	ook	
veel	bijgedragen	aan	het	gezicht	en	de	
naamsbekendheid	van	de	NEV.	Daar-
naast	heb	je	gefungeerd	als	(mede)redac-
teur	voor	de	eerste	elf	Proceedings	van	de	
Entomologendag,	meer	dan	de	helft	die	
er	zijn	verschenen.	Rinus,	je	bent	lid	van	
de	NEV	sinds	1970,	volgend	jaar	zal	dat		
40	jaar	zijn.	Gedurende	die	jaren	heb	je	
talloze	zomer-,	herfst-	en	winterverga-	
deringen	bijgewoond,	sommige	daarvan	
ook	(mede)georganiseerd.	Tijdens	die	
bijna	40	jaar	ben	je	ook	elf	jaar	secretaris	
geweest	van	het	hoofdbestuur,	een	zware	
post	binnen	elk	bestuur.	Als	waardering	
voor	je	langjarige	en	enorme	inzet	en	je	
buitengewone	verdiensten	jegens	de	ver-
eniging	wil	de	Nederlandse	Entomologi-
sche	Vereniging	je	het	Lidmaatschap	van	
Verdienste	aanbieden.	Je	hebt	het	volgens	
de	leden	meer	dan	verdiend,	want	de	be-
slissing	was	unaniem.	Ik	wil	je	van	harte	
uitnodigen	om	de	daar	bijbehorende	oor-
konde	in	ontvangst	te	komen	nemen’.

In	zijn	dankwoord	betrok	het	nieuw	
benoemde	lid	van	verdienste	alle	ande-
ren	die	samen	met	hem	hebben	bijge-	
dragen	aan	het	succes	van	de	Entomolo-
gendagen.	Met	een	uitnodiging	voor	een	
drankje	en	een	hapje	sloot	daarop	de	
voorzitter	van	SETE,	Jacintha Ellers,	een	
zeer	geslaagde	Entomologendag	2009.

Sjoerd	Tiemersma

Kees	Zwakhals	wordt	bedankt	voor	zijn	inzet	
voor	de	SETE.	Foto:	Sjoerd	Tiemersma

Rinus	Sommeijer	wordt	benoemd	tot	lid	van	
verdienste.	Foto:	Sjoerd	Tiemersma


