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Het boek is geen echte complete atlas 
in de zin dat álle waarnemingen zijn  
opgenomen. Die van voor 2000 en inci-
dentele waarnemingen ontbreken. Het 
alleen publiceren van gegevens uit 2000-
2009 levert echter een duidelijk beeld 
op van de dagvlinderstand van Noord-
Holland in het eerste decennium van 
deze eeuw. Hiermee kunnen de huidige 
kwetsbare populaties beschermd worden 
en ongetwijfeld kunnen vele dagvlinder-
speurders er hun voordeel mee doen.
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Begin dit jaar is de Stofluizenwerkgroep 
heropgericht binnen EIS-Nederland. Met 
maar liefst acht man zal de komende ja-
ren onze psocopterenfauna geïnventari-
seerd worden en gewerkt worden aan  
een actuele, geannoteerde soortenlijst. 
Dat was wel nodig ook; er zijn slechts 
zo’n zestig soorten uit ons land bekend, 
terwijl er mogelijk nog enkele tientallen 
wachten op ontdekking.

Wie stofluizen wilde determineren, 
moest zijn toevlucht nemen tot buiten-
landse werken. De Britse tabel van Tim 
New (2005, aangevuld met correcties  
van Lienhard 2006), het omvangrijke 
werk van Charles Lienhard over de ‘euro-
mediterrane’ regio (1998) en de oude 
Duitse publicatie van K.K. Günther (1974) 
moesten dan geraadpleegd worden. 
Ook de website van het National Barkfly 
Recording Scheme (Biological Records 
Center zonder datum) bood nuttige hulp 
bij het op naam brengen van de kleine 
dieren. In 2010 is er een prachtig werk  
bijgekomen in de serie Nationalnyckeln 
till Sveriges flora och fauna. Hierin wor-
den alle 82 soorten van Zweden, Noor-
wegen, Finland en Denemarken uitvoerig 
behandeld.

Het boek is in het Zweeds geschreven. 
Alle soorten hebben een Zweedse naam 
gekregen: Voor de Liposcelididae zijn dat 
(vrijvertaald): pluizige-, huis-, vogelnest-, 
gaffel-, oker-, gladkop-, tweeling-, kleur-
loze- en bosboekenluis. Al naar gelang 
vorm, kleur, aanhangsel of letterlijke ver-
taling van de Latijnse naam. De sleutels 
tot de soorten zijn echter tweetalig. Links 
op de pagina staat een Zweedse sleutel 
en rechts een Engelstalige. Tussen deze 
twee tekstkolommen staan bij elk cou-
plet duidelijke tekeningen of foto’s die de 
onderscheidende kenmerken illustreren. 
De tabel werkt keurig in volgorde van 
volledige suborders, families en genera, 
waardoor al determinerend goed inzicht 
verkregen wordt in de systematiek en 
gezamenlijke kenmerken van de groepen 
soorten.

Elk soort is uitgebreid beschreven 
en geïllustreerd. Telkens worden ken-
merken, gelijkende soorten, ecologie, 
leefwijze, voorkomen, referentie naar de 
originele beschrijving en etymologie van  
de soortnaam gegeven. Dit alles is rijke-
lijk geïllustreerd met duidelijke lijnteke-
ningen, scherpe en fraaie veldopnamen  
en bewerkte foto’s van de voorvleugel  
(en soms ook de achtervleugel). In het 
inleidende hoofdstuk staat uitgelegd hoe 
al die illustraties van tweede auteur Kris-
ter Hall tot stand zijn gekomen. De veld-
opnamen zijn soms gebaseerd op meer-
dere foto’s die gestackt zijn en de foto’s 
van de vleugels zijn digitaal bewerkt om 
zo duidelijk mogelijk de adering weer te 
geven. Natuurlijk staan niet alle (te ver-
wachten) Nederlandse soorten erin. Het 
bij de hand houden van bovenstaande 
eerdere publicaties blijft dan ook nood-
zakelijk.

Een voorbeeld van een moeilijke 
familie is die van de Liposcelididae, de 
zogenaamde boekenluizen. Het boek 
voorziet in een tabel van negen soorten 
Liposcelis, maar het geslacht Embidopsocus 

(met twee importsoorten in Nederland) 
ontbreekt geheel. Lienhard (2004) noemt 
voor Zweden de soorten Liposcelis spec.,  
L. divinatoria, L. bostrychophila, L. brunnea, 
L. decolor, L. keleri en L. silvarum. Het hier 
besproken boek voegt daar nog eens de 
volgende soorten bij: Liposcelis pubescens, 
L. corrodens, L. entomophila en L. pearmani. 
Ter vergelijking: Lienhard (2004) geeft 
voor Nederland slechts één soort op,  
Liposcelis decolor, terwijl het Soortenre-
gister (www.nederlandsesoorten.nl) er 
zeven meldt. New (2005) geeft voor Groot-
Brittannië 16 soorten op, maar daarnaast 
ook een klein aantal soorten die via 
handel zijn geïmporteerd. De conclusie 
is dat Nederland wat heeft in te halen, 
zeker ook omdat we ons dichter bij de 
‘euro-mediterrane’ regio bevinden dan 
Scandinavië en daarom meer import-
soorten kunnen verwachten. Voor die 
‘euro-mediterrane’ regio noemt Lienhard 
(1998) in totaal 37 Liposcelis-soorten en de 
twee Embidopsocus-soorten die zijn geïm-
porteerd.

In de 26 pagina’s tellende inleiding is 
ook van alles te vinden over de bouw en 
terminologie van het stofluizenlijf, de fe-
nologie, de ontwikkeling van ei tot imago, 
kolonielevende soorten, gedrag, disper-
sie, predatoren, verzamelen en het aan-
leggen van een collectie. Het is wel heel 
jammer dat wij het Zweeds niet machtig 
zijn, want veel van deze informatie is 
waarschijnlijk nog nooit zo netjes uitge-
werkt en gepresenteerd.

Al met al maakt de combinatie van de 
Engelstalige sleutel en de enorme hoe-
veelheid prachtige en duidelijke illustra-
ties dit boek wel uniek en zeer waardevol 
voor iedereen die ‘stövsländor’ op naam 
wil brengen. 
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Verenigingsnieuws

Ed Colijn nieuwe webmaster 
NEV-site

Het bestuur heeft Ed Colijn bereid gevon-
den om de rol van webmaster van de 
NEV-site op zich te nemen. Wij zijn blij 
dat Ed dit wil doen, gezien zijn ruime  
ervaring met het bouwen en beheren  
van vergelijkbare websites (o.a. van EIS- 
Nederland en de sectie Everts). Leden die 
de website regelmatig bezoeken, hebben 
al kunnen zien dat de site alvast een gro-
te kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Op 
korte termijn wil de NEV overstappen op 
een compleet nieuwe website, waarmee 
we onze leden (nog) beter kunnen bedie-
nen en waarvan tegelijkertijd een wer-
vende kracht uitgaat naar potentieel 
nieuwe leden. Ed zal die overstap als 
webmaster begeleiden en is bereikbaar 
via webmaster@nev.nl voor tips, vragen 
en opmerkingen m.b.t. de bestaande en 
nieuwe website.

Ledenpasje kwijt?

Vroeger stuurde de vereniging ieder jaar 
een nieuw ledenpasje naar alle leden. 
Het bestuur heeft in 2011 besloten om 
hiermee te stoppen. Sindsdien is uw 
oude ledenpas geldig. Op dit pasje staan 
een lidnummer en pincode om in te log-
gen op de ledenpagina’s van de NEV-site 
voor het raadplegen van de online leden-
lijst, meer informatie te krijgen over spe-
ciale acties/kortingen en het downloaden 
van recente publicaties. Mocht u deze  
inloggegevens kwijt zijn, dan kunt u die 
opvragen bij de secretaris (secretaris@
nev.nl) of een nieuw pasje aanvragen bij 
onze administratie (admin@nev.nl).

Problemen met 
contributiebetaling

Dit jaar is bij een deel van de leden een 
probleem ontstaan bij het overmaken 
van de jaarlijkse contributie met behulp 
van internetbankieren. Deze leden maak-
ten gebruik van de optie ‘acceptgiro’ i.p.v. 
‘overboeking’ bij elektronische betaling. 

Het aangegeven bedrag werd in eerste in-
stantie wel van de rekening afgeschre-
ven, maar kort daarna weer teruggestort. 
Helaas kreeg diegene die het geld pro-
beerde over te maken daar geen melding 
van en ook de NEV niet. Navraag bij de 
banken leert dat de optie ‘acceptgiro’ niet 
werkt, aangezien de NEV geen accept- 
girokaarten (met een geldig betalings-
kenmerk) meer verstuurt aan de leden.  
U dient voortaan dus gebruik te maken 
van de optie ‘overboeking’ (o.v.v. uw lid-
nummer/factuurnummer) bij internet-
bankieren. Mogelijk heeft u onlangs een 
betalingsherinnering van onze admi- 
nistratie ontvangen, terwijl u dacht het 
contributiegeld reeds te hebben voldaan. 
In dat geval vraagt onze administratie u 
om te controleren of uw eerdere overboe-
king is goedgekeurd en afhankelijk daar-
van het bedrag nogmaals over te maken. 
Het bestuur biedt haar excuses aan voor 
het eventuele ongemak dat hierdoor is 
ontstaan.

Insectenambassadeur Marcel 
Dicke wint Eurekaprijs

Op 1 oktober jl. heeft Marcel Dicke de  
Eurekaprijs voor wetenschapscommu- 
nicatie 2013 in ontvangst mogen nemen 
uit handen van NWO-voorzitter Prof. Jos 
Engelen en KNAW-president Prof. Hans 
Clevers. De Eurekaprijzen worden uitge-
reikt aan wetenschappers en journalisten 
die wetenschappelijk onderzoek op in-
spirerende wijze voor een breed publiek 
toegankelijk hebben gemaakt.

Prof. dr. Marcel Dicke werkt als hoog-
leraar Entomologie aan de Wageningen 
Universiteit. Als hoofd van de leerstoel-
groep Entomologie wist hij een breed  
en enthousiast team van entomologen 
om zich heen te formeren. Samen met 
zijn team doet hij baanbrekend entomo- 
logisch onderzoek en organiseerde hij in 
2006 het wetenschapsfestival ‘Wagenin-
gen - City of Insects’ en produceerde hij 
het ‘Insectenkwartet’ en het boek ‘Mug-
genzifters en mierenneukers’.

Recent heeft Marcel Dicke het popu-
lairwetenschappelijke boek ‘Blij met 
een dooie mug’ uitgebracht, waarin hij 

in onderhoudende en soms komische 
verhalen de verbinding van insecten 
met ons dagelijks leven beschrijft. Een 
doorbraak in de keuken en voor hobby-
koks bracht ‘Het Insectenkookboek’ over 
insecten als nieuwe, duurzame dierlijke 
eiwitbron. Dit rijk geïllustreerde boek, dat 
binnenkort ook in het Engels verschijnt, 
schreef hij samen met Prof. Arnold van 
Huis en kookdocent Henk van Gurp.

Deze en andere activiteiten waarin 
hij de veelzijdigheid, bijzonderheden en 
mogelijkheden van insecten op creatieve 
en enthousiaste wijze voor het voet-
licht wist te brengen, hebben geleid tot 
het toekennen van de Eurekaprijs. Zijn 
jarenlange inzet om het belang van in-
secten voor de wereld duidelijk te maken 
(‘zonder insecten geen leven op aarde’) 
hebben hem de bijnaam de Insecten- 
ambassadeur opgeleverd, die met deze 
prestigieuze prijs nog meer glans krijgt.

Marcel Dicke is sinds 1989 lid van 
onze vereniging en vanaf 2006 is hij vice-
voorzitter. Het bestuur feliciteert Marcel 
Dicke met het winnen van de Eurekaprijs 
voor wetenschapscommunicatie 2013.

Insectenambassadeur Marcel Dicke. Foto: 
Guy Ackermans


