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gescheiden na een aanval door een roof-
wants, terwijl de kans dat deze druppels 
alarmferomoon bevatten sterk verschilt 
tussen de twee rovers. Dit suggereert dat 
tripsen vaker het refugium in gaan als ze 
feromoon ruiken dat is uitgescheiden bij 
een aanval van een roofmijt.

(3) Wat is de rol van verwantschap 
in alarmcommunicatie van trips? Om 
te toetsen of kin-selectie van belang is 
voor de alarmcommunicatie van trips, 
onderzoek ik of tripsen de aanwezigheid 
van een roofmijt beter overleven als ze 
zich in groepen van verwante individuen 
bevinden dan wanneer ze zich in groepen 
van onverwante tripsen bevinden. Het 
blijkt dat kleine tripslarven de aanwezig-
heid van een roofmijt beter overleven in 
groepen verwante tripsen dan in groepen 
onverwante tripsen, maar alleen als deze 
groepen bestaan uit zowel kleine als gro-
te individuen. Kin-selectie speelt dus wel 
degelijk een rol bij tripsen. Maar is kin-
selectie ook van belang voor het afgeven 
van het alarmsignaal? Daartoe heb ik een 
kleine proef gedaan naar het uitschei-
den van alarmferomoon door tripsen 
in groepen met verwante individuen en 
in groepen met onverwante individuen. 
Tripsen lijken niet vaker alarmferomoon 
uit te scheiden als ze zich bevinden in 
een groep met verwante individuen.

Met deze laatste resultaten lijkt kin-
selectie af te vallen als directe verklaring 
voor de evolutie van alarmsignalering bij 
trips. Directe verdediging lijkt een goede 
kandidaat, omdat de druppels met het 
alarmferomoon ook gebruikt kunnen 
worden als verdediging tegen rovers. 
Om de evolutie van alarmsignalering 
bij trips echt uit directe verdediging te 
verklaren, moet er echter nog getoetst 
worden of druppels met feromoon een 
betere verdediging voor tripsen vormen 
dan druppels zonder feromoon. Als 
wederkerig altruïsme de evolutie van 
alarmsignalering bij trips zou verklaren, 
dan moet het uitscheiden van alarmfero-
moon aan de volgende drie voorwaarden 
voldoen: (één) individuen kunnen ervoor 
kiezen om feromoon wel of niet uit te 
scheiden, (twee) het uitscheiden van 
alarmferomoon moet kostbaar zijn, en 
(drie) afzenders profiteren op een ander 
moment zelf van het alarmferomoon dat 
een soortgenoot uitscheidt. Dit moment 
kan eerder of later zijn dan het moment 
waarop de afzender zelf opnieuw fero-
moon uitscheidt. De resultaten tonen aan 
dat tripsen voldoen aan voorwaarde één. 
Aan voorwaarde twee lijkt ook te wor-
den voldaan: indien tripsen een druppel 
met alarmferomoon uitscheiden, kan 
dit ten koste gaan van hun eventuele 
toekomstige verdediging, omdat ze op 
enig moment hoogstens maar twee zulke 

druppels kunnen produceren. Deze kos-
ten dienen echter nog gekwantificeerd te 
worden. Of en hoe aan voorwaarde drie 
voldaan kan worden, hangt af van de 
rover die aanvalt. De overlevingskans bij 
sommige rovers is zo klein, dat een trips 
niet kan verwachten dat het op een later 
moment zelf zal kunnen profiteren van 
de aanwezigheid van feromoon van een 
soortgenoot. De trips kan wel al eerder 
geprofiteerd hebben van de aanwezig-
heid van feromoon van een soortgenoot. 
Bij andere rovers is de kans dat een trips 
de aanval overleeft veel groter, zeker als 
de trips alert is gemaakt door reeds aan-
wezig alarmferomoon. In die gevallen 
is het zeker mogelijk dat een afzender 
later profiteert van alarmsignaal van een 
soortgenoot. 

Vervolgonderzoek zou zich kunnen 
richten op de vraag of alarmsignalering 
kostbaar is voor tripsen, waarmee de 
betrouwbaarheid van het signaal kan 
worden nagegaan. Bovendien zou op lan-
gere termijn bij andere tripssoorten met 
verschillende sociale organisaties onder-
zocht kunnen worden hoe sociale orga-
nisatie zich verhoudt tot de alarmcom-
municatie. Er zijn tripssoorten die solitair 
leven, maar ook eusociale tripsen komen 
voor. Frankliniella occidentalis leeft wel in 
groepen, maar ouders zorgen niet voor 
hun jongen. Eén hypothese is dat soor-
ten met complexere sociale organisaties 
uitgebreidere communicatie behoeven. 
Ook de alarmsignalering in deze soorten 
zou uitgebreider kunnen zijn. Een ver-
gelijking tussen alarmsignalering van 
verschillende tripssoorten zou inzicht 
kunnen opleveren in de rol van commu-
nicatie bij de evolutie van socialiteit. 

Samenvattend concludeer ik dat 
tripsen inderdaad een geschikt experi-
menteel systeem vormen, om de evolutie 
van alarmsignalering te onderzoeken. 
Door bestudering van de anale druppels, 
het analyseren van het alarmferomoon 
en het bepalen van de verwantschap 
van tripslarven, zijn zowel individuele 
verdediging als wederkerig altruïsme en 
kin-selectie te toetsen bij tripslarven. Een 
andere conclusie van dit proefschrift is 
dat tripsen over een contextafhankelijk 
alarmcommunicatiesysteem beschik-
ken, waarbij het signaal verandert met 
de context en de respons varieert met 
het signaal. We weten van bladluizen, die 
alleen de kwantiteit van hun feromoon 
kunnen veranderen, dat ze de frequentie 
en de hoeveelheid van hun feromoon 
kunnen aanpassen aan de mate van ge-
vaar. Dit suggereert dat ook bladluizen 
contextafhankelijke alarmcommunicatie 
vertonen. Mijn verwachting is dat con-
textafhankelijke alarmcommunicatie 
bij veel soorten met alarmferomonen 

gevonden zal worden. Met name soorten 
die bij verschillende rovers ook verschil-
lende verdedigingsstratiegieën kunnen 
vertonen, zullen profiteren van contex-
tafhankelijke communicatie.
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Meer dan de helft van alle beschreven 
soorten in de wereld zijn insecten. Plan-
teneters (herbivoren) maken daar weer 
een groot deel van uit. De meeste plan-
tenetende insecten zijn specialisten: zij 
kunnen enkel overleven op een beperkt 
dieet van één of maar enkele planten-
soorten. Het gebruik van deze zogenaamde 
waardplanten is soortspecifiek: elke  
insectensoort is te vinden op zijn eigen, 
beperkte, reeks van plantensoorten. Ook 
nauw verwante soorten kunnen elk van 
een andere plant gebruikmaken. Het lijkt 
er dus op dat soorten in de loop van de 
evolutie een andere keuze voor een 
waardplant kunnen gaan maken. Het 
grote aantal plantenetende insecten-
soorten, en het grote aantal planten-
soorten waar ze zich op kunnen specia- 
liseren, wijst erop dat zulke waardplant-
overstappen met regelmaat voorkomen.

Planten zijn geen gemakkelijk voed-
sel. Naast eiwitten, suikers en vetten,  
bevatten ze soms moeilijk verteerbare 
stoffen en toxines, en een scala aan 
geur- en smaakstoffen. Plantensoorten 
verschillen onderling vooral in de samen-
stelling van deze zogenaamde secundaire 
plantenstoffen. Dit per plantensoort 
unieke chemische profiel kan bescher-
ming bieden tegen vraat door insecten en 
andere organismen. Insecten die gespeci-
aliseerd zijn op een waardplant, hebben 
doorgaans een manier gevonden om deze 
stoffen te ontwijken, en zelfs ook weer te 
hergebruiken in hun afweer tegen vijan-
den. Vaak gebruiken ze de unieke geur- of 
smaakstoffen juist als een manier om de 
waardplant te herkennen.

Voordat een insect gebruik kan gaan 
maken van een nieuwe waardplanten-
soort, moet de fysiologie van het insect 
aan de plantenchemie aangepast raken. 
Dit gebeurt enerzijds op fysiek vlak: door 
aanpassing van de hardware van het ze-
nuwstelsel zodat de juiste plantenstoffen 
kunnen worden waargenomen, of door 
aanpassingen aan de spijsvertering waar-
door toxische stoffen kunnen worden 
geneutraliseerd. Anderzijds moet ook 
het gedrag van het insect veranderen: de 
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juiste stoffen moeten door de hersenen 
als lekker dan wel vies geïnterpreteerd 
worden, waardoor volwassen insecten 
hun eieren op de juiste waardplanten 
neerleggen (ovipositie), en larven de best 
verteerbare delen van de plant uitzoeken 
om van te eten.

Zowel aanpassingen die ervoor zor-
gen dat een insect kan kiezen om wel 
of niet van een plant te eten of er wel of 
niet een ei op te leggen (acceptatie), als 
de aanpassingen die het mogelijk maken 
om op een plantendieet te overleven 
(performantie), moeten van de ene gene-
ratie op de andere worden doorgegeven: 
zij moeten dus een genetische basis heb-
ben. Selectie voor genvarianten die het 
mogelijk maken om te overleven op een 
nieuwe waardplant kan ten koste gaan 
van genvarianten die ervoor zorgden  
dat het insect gebruik kon maken van  
de oude waardplant: in dat geval zullen  
er twee populaties ontstaan, die elk 
steeds meer gespecialiseerd raken op 
hun eigen waardplant. Daarvoor is ook 
een mechanisme nodig dat voorkomt dat 
de populaties onderling nog paren: door 
genen alleen nog binnen de specialise-
rende populatie uit te wisselen, blijven  
de juiste combinaties van genvarianten 
voor optimaal gebruik van hun waard-
plant bewaard. Uiteindelijk kan een  
reproductief geïsoleerde populatie dan 
ook een nieuwe soort worden, die vol-
ledig op de nieuwe waardplant gespeci-
aliseerd is. Wanneer de populaties niet 
strikt ruimtelijk gescheiden zijn, kan de 
reproductieve barrière een gedragsmatige 
aanpassing in paringsvoorkeur binnen 
de eigen populatie zijn (assortatieve part-
nerkeuze). Twee van de vele vragen die 

hierbij gesteld kunnen worden zijn: Hoe 
waarschijnlijk is een overstap naar een 
nieuwe waardplant? Hoe kan een soort-
vormingsproces tijdens zo’n overstap 
zich voltrekken zonder enige ruimtelijke 
scheiding van de twee populaties?

De waarschijnlijkheid van een over-
stap naar een nieuwe waardplant is een 
functie van de genetische complexiteit 
die ten grondslag ligt aan de fysiologische 
en gedragsmatige aanpassingen aan de 
nieuwe waardplant. Als een overstap 
naar een nieuwe waardplant genetisch 
complex is, lijkt het minder waarschijn-
lijk dat alle veranderingen op het juiste 
moment samenkomen. Bij herbivoren 
waarvan de adulten niet afhankelijk zijn 
van de waardplant voor hun voedsel (zo-
als vlinders), bestaat het gebruik van een 
plant uit minstens drie componenten:  
(1) herkenning van de waardplanten 
door de eileggende volwassenen (adulte 
acceptatie), (2) herkenning van de waard-
plant als geschikt voedsel door de larven 
(larvale acceptatie), en (3) het fysiologi-
sche vermogen van de larven om zich tot 
adult te ontwikkelen op deze waardplant 
(larvale performantie).

Het onderscheid tussen vraat van de 
rupsen en eileg van de adulten is belang-
rijk voor vlinders en motten (Lepidoptera). 
Bij deze groep insecten kiezen de adulten 
het voedsel van hun toekomstige kroost 
op basis van indirecte, chemische signa-
len (geur- en smaakstoffen) op het opper-
vlak van de plant. Dit chemische signaal 
is mogelijk heel anders van samenstel-
ling dan het signaal dat de larven tegen-
komen als zij de plant beschadigen door 
van het plantenweefsel te eten.

In Nederland komt een negental soor-
ten kleine nachtvlinders voor die horen 
tot het genus Yponomeuta: stippelmotten. 
Elke soort is sterk gespecialiseerd op één 
of slechts enkele soorten waardplanten. 
Bijzonder is dat de afzonderlijke plan-
tensoorten ook tot verschillende plan-
tenfamilies behoren. De stippelmotten 
zijn het onderwerp van een langlopend, 
vakgebied overstijgend, onderzoek dat 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
aan de Universiteit van Leiden begonnen 
is. Van een groot deel van de soorten die 
wereldwijd voorkomen, zijn de onderlin-
gen verwantschappen bekend. Hun stam-
boom is gereconstrueerd op basis van 
morfologische en genetische verschillen 
en overeenkomsten. Van elke soort in de 
stamboom is de waardplant bekend. Zo 
kan er teruggekeken worden naar de ont-
wikkeling van waardplantspecialisatie in 
de loop van de evolutie. Het blijkt dat de 
voorouders van het genus in Azië vooral 
gespecialiseerd waren op plantensoorten 
uit de familie van de Celastraceae. De 
Europese stippelmotsoorten komen nu 

vooral voor op waardplanten uit een  
andere plantenfamilie: de Rosaceae.

Drie Europese soorten worden ge-
vonden op de kardinaalsmuts (Euonymus 
europaeus) de enige endemisch voorko-
mende vertegenwoordiger van de Celas-
traceae in Europa. Eén van deze drie, 
Yponomeuta cagnagellus, behoort samen 
met een aantal Rosaceae-specialisten tot 
de jongste, morfologisch zeer gelijkende, 
soorten in de stamboom: het padellus-
complex. Dit complex is vernoemd naar 
Yponomeuta padellus, die als enige meer 
dan één plantensoorten eet en voorkomt 
op enkele plantensoorten uit de familie 
Rosaceae: vooral sleedoorn (Prunus  
spinosa) en meidoorn (Crateagus monogyna). 
Waarschijnlijk is Y. cagnagellus vanuit een 
voorouder die al was overgestapt naar de 
Rosaceae, weer teruggespecialiseerd op 
de Celastraceae. Deze twee stippelmot-
soorten komen samen voor in dezelfde 
ecologische gemeenschappen. In de 
natuur zijn ze effectief reproductief ge-
scheiden doordat de vrouwtjes van elke 
soort een uniek geslachtsferomoon (een 
soort geurstof) gebruiken om de manne-
tjes te lokken. Bovendien zijn de vrouw-
tjes ook nog in staat om de mannetjes 
van hun eigen soort te herkennen aan 
hun feromoon. Doordat ze onder labora-
toriumomstandigheden toch nakome- 
lingen kunnen krijgen, zijn ze geschikt 
als model om de overerving van gene- 
tische aanpassingen aan de waardplant 
te bestuderen.

In dit proefschrift wordt de geneti-
sche architectuur van de waardplant-
specialisatie in Yponomeuta beschreven. 
Hiervoor is onderzocht wat de genetische 
basis kan zijn van adulte waardplant- 
acceptatie, de larvale acceptatie en de 
larvale performantie, en hoe deze drie 
elementen elkaar beïnvloeden. Leidende 
vragen hierbij waren: Hoe herkennen 
adulte stippelmotten hun waardplant? Is 
er bewijs voor het bestaan van erfelijke 
variatie in adulte en larvale waardplant- 
acceptatie? Heeft waardplantacceptatie 
van adulten en rupsen dezelfde geneti-
sche basis? Is waardplantacceptatie bij 
rupsen gekoppeld aan hun performantie, 
gemeten als het vermogen om zich op 
de plant te ontwikkelen tot adult? Wat 
zijn de nadelen van hybridisatie tussen 
de stippelmotsoorten: zijn deze hybriden 
minder fit, door incompatibiliteit van de 
genomen die ze van elk van de ouders 
krijgen?

Om deze vragen te beantwoorden 
zijn twee soorten stippelmotten, Y. cagna-
gellus en Y. padellus, in het lab gekruist. De 
genetische component van verscheidene 
kenmerken, die betrokken zijn bij specia-
lisatie aan een waardplant, is bestudeerd 
door naar de verdeling van de kenmerken 
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in families van hybride nakomelingen 
in de eerste en tweede generatie te  
kijken. Uit de verzamelde gegevens con-
cluderen we dat alledrie de factoren  
– adulte herkenning, larvale herkenning 
en larvale performantie – een erfelijke 
component hebben, en dat de drie fac-
toren onafhankelijk overerven. Rupsen 
gebruiken suikeralcoholen als signaal 
om van een waardplant te gaan eten. 
We hebben gevonden dat eileggende 
vrouwtjes niet op deze stoffen reageren. 
De eileg wordt wel gestimuleerd door 
andere stoffen die van het oppervlakte 
van twijgen geïsoleerd kunnen worden. 
Daarnaast hebben we gevonden dat ten 
minste drie genen betrokken zijn bij de 
overleving van de rupsen op de waard-
plant, en dat dit onafhankelijk overerft 
van de voedselacceptatie door de rupsen: 
hybride rupsen in de tweede generatie 
kunnen voorkeur hebben voor vraat aan 
een voedselplant waar zij niet op kunnen 
overleven.

Het lijkt dat de genetische architec-
tuur van waardplantspecialisatie in 
Yponomeuta niet eenvoudig is: hij is geba-
seerd op meerdere afzonderlijke genen 
die in de loop van tijd gefixeerd moeten 
raken in een populatie die op de waard-
plant gespecialiseerd raakt, zodat het 
hele complex van de juiste genvarianten 
gezamenlijk doorgegeven kan worden 
aan de volgende generatie. Dit wordt een 
gecoadapteerd genencomplex genoemd. 
Hiervoor is het nodig dat individuen 
voor de voortplanting liever een partner 
zoeken binnen de eigen waardplantspe-

cialisatie, dan een die uit de populatie 
komt die gespecialiseerd is op de andere 
waardplant (assortatieve partnerkeuze). 
Dit vergt een genetisch vastgelegde aan-
passing in de partnerkeuze, die gekop-
peld moet raken aan de waardplantspe-
cialisatie: individuen die goed aangepast 
zijn aan de waardplant moeten elkaar 
kunnen herkennen en dan ook nog bij 
voorkeur met elkaar willen paren. Selectie 
op deze gedragsaanpassing kan tot stand 
komen als een individu dat niet voor de 
juiste partner kiest hiervan een nadeel 
ondervindt doordat het minder poten- 
tiële nakomelingen krijgt die tot wasdom 
komen.

In dit proefschrift is onderzocht of de 
hybriden tussen twee stippelmotsoorten 
minder goed in staat zijn om te overleven 
of nakomelingen te produceren, en welke 
factoren hiervoor belangrijk zijn. De eer-
ste generatie hybriden (F1) combineren 
een complete set genen voor gebruik van 
beide ouderlijke waardplanten. Zij zijn 
theoretisch in staat om net zo goed van 
elk van beide planten gebruik te maken 
als elk van de ouders. We hebben ge-
vonden dat de F1 net zo goed overleeft, 
en even hoge popgewichten bereikt als 
beide ouders, op elk van de waardplan-
ten. We hebben geen bewijs gevonden 
dat deze hybriden minder fertiel zijn of 
minder nakomelingen kunnen krijgen. 
Voor de eerste-generatie hybriden lijkt  
er geen nadeel gekoppeld te zijn aan 
niet-assortatieve partnerkeuze.

De kosten voor paren met een partner 
die op een andere waardplant gespecia-

liseerd is, worden echter duidelijk in de 
tweede generatie. Als de F1 teruggekruist 
wordt met een van de oudersoorten, 
overleven zij niet op de waardplant van 
de andere oorspronkelijke oudersoort. 
Tijdens de meiose (celdelingen die voor-
afgaan aan het produceren van de zaad- 
en eicellen) recombineren de genen 
voor waardplantgebruik. Daardoor is de 
kans groot dat niet alle genen die nodig 
zijn om op een waardplant te kunnen 
overleven in één gameet (zaad- of eicel) 
samenkomen. De terugkruising overleeft 
dus dankzij de volle set van genen in de 
gameten van de oudersoort waarmee 
zij zijn teruggekruist. We zijn er dan ook 
niet in geslaagd om F2-kruisingen (F1×F1) 
goed op te kweken: overleven is moeilijk 
op elke waardplant omdat zij maar heel 
zelden de juiste combinatie van genen 
doorgegeven krijgen in de gameten van 
elk van de F1-ouders. De enkele individuen 
uit de tweede generatie kruisingen die 
wél overleven, geven een indicatie van 
het minimale aantal genen dat hiervoor 
nodig is: we schatten dit aantal op drie.

We hebben laten zien dat er tussen  
de verschillende stippelmotsoorten wel  
structurele verschillen bestaan in de 
chromosomen: uit microscopische beel-
den van de chromosomen tijdens de  
meiose in de hybriden blijkt dat stukken 
van de chromosomen bij elke soort op 
een ander plek kunnen zitten (translo- 
caties) of omgekeerd in het chromosoom 
terechtgekomen zijn (inversies). Veras-
send genoeg vinden we hiervan geen na- 
delige effecten op fertiliteit en productie 
van nakomelingen bij deze hybriden. 
Nadelen worden zichtbaar in de tweede 
generatie, door het uiteenvallen van de in 
de eerste generatie hybriden gecoadap-
teerde set genen voor waardplantgebruik. 
Het bezitten van twee sets van genen 
voor waardplantgebruik vergroot de kans 
dat de hybride nakomelingen produceert 
die op geen enkele waardplant overleven. 
De ernst van deze nadelen is afhankelijk 
van de keuze van de waardplant door de 
vrouwelijke partner in de terugkruising. 
Kiest zij voor de waardplant waar de na-
komelingen wel de complete set genen 
voor bezitten, dan is er geen nadeel. Maar 
kiest zij voor de andere waardplant, dan 
heeft dat sterk negatieve consequenties 
voor haar nakomelingen.

Omdat de nadelen waardplantaf-
hankelijk zijn, zou de selectie voor de 
juiste partner bij het vrouwtje liggen: zij 
bepaalt immers de waardplant van de 
larven. Zij kan, door actief niet aan haar 
waardplant aangepaste mannetjes te 
weigeren, bijdrage aan een grotere over-
levingskans van de nakomelingen. Als de 
assortatieve partnerkeuze leidt tot een 
reproductieve barrière, dan zal dit verder-

Yponomeuta padellus, een soort die voor het hier beschreven onderzoek gekruist is met  
Y. cagnagellus. Foto: Ab Baas
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gaande specialisatie in de hand werken, 
waarin de set gecoadapteerde genen kan 
uitbreiden en fixeren in de populatie. Uit-
eindelijk leidt dit tot soortsvorming.

Op grond van de verzamelde gege-
vens over de genetische architectuur kan 
een hypothese worden opgesteld over 
mogelijke mechanismen die bijgedragen 
hebben tot de waardplantrelaties van 
de jongste Yponomeuta-soorten. Bij de 
recente overstap naar Celastraceae is 
Y. cagnagellus geëvolueerd uit een geza-
menlijke Europese voorouder gespecia-
liseerd op Rosaceae. We denken dat de 
genetische variatie voor het gebruik van 
Celastraceae niet helemaal was verdwe-
nen uit de Europese populatie die gespe-

cialiseerd was op Rosaceae. In hybride 
nakomelingen hebben we een voorkeur 
voor E. europeaus waargenomen, zowel bij 
adulten als bij rupsen. Bovendien hebben 
we waargenomen dat de oligophage  
Y. padellus minder strikt is in adulte 
waardplantherkenning en ook wel eens 
E. europaeus accepteert voor het leggen 
van eieren. Toevallig nog aanwezige vari-
atie voor overleving op deze waardplant, 
kan een overstap mogelijk gemaakt heb-
ben. 

Door de voorkeur voor E. europaeus is 
het ook waarschijnlijker dat toevallige 
hybriden bij een terugkruising voor deze 
waardplant kiezen. Dat werkt mogelijk 
ontstaan van assortatie partnerkeuze, 

in een zich specialiserende populatie, in 
de hand. De nakomelingen van een te-
rugkruising met een Rosaceae-specialist 
zouden niet op E. europaeus overleven, 
terwijl ze er met een grotere waarschijn-
lijkheid wel voor zouden kiezen om op 
deze waardplant eieren af te zetten of 
ervan te eten. De oorspronkelijke over-
stap in de voorouders van de Europese 
soorten, van Celastraceae naar Ros-
aceaea, lijkt door de genetisch bepaalde 
voorkeur voor Celastracaea veel minder 
waarschijnlijk: misschien was deze meer 
gedreven door afwezigheid, of lage fre-
quentie, van Celastraceae in de toen- 
malige flora van de Europese regio.

Verenigingsnieuws 

Kort verslag Algemene 
Ledenvergadering

Op 21 april jl. werd de 60e Lentebijeen-
komst van de NEV gehouden, die tradi- 
tioneel dienst doet als Algemene Leden-
vergadering. De vergadering werd bij- 
gewoond door 28 leden. Zes leden  
hadden zich van tevoren afgemeld.  
Bij het bestuur was één volmacht binnen-
gekomen. Het quorum werd overschreden 
en geldige besluiten konden worden  
genomen.

Verantwoording bestuur

Met de publicatie van de jaarverslagen 
van de secretaris, penningmeester,  
bibliothecaris, uitgever, webmaster en  
organisatie zomerbijeenkomsten legt  
het bestuur verantwoording af over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. De 
jaarverslagen zijn te vinden op de leden-
pagina van de website en worden zonder 
opmerkingen vastgesteld.

‘Ad interim’ penningmeester Marja 
van der Straten geeft een toelichting  
op de jaarrekening en begroting. Zij 
wijst op de belangrijkste verschillen 
met de begroting 2015 en laat zien dat 
de vereniging het jaar afsluit met een po-
sitief resultaat van 38.659 euro. Komend 
jaar streven we naar een afname van het 
vermogen door 33.000 euro uit verschei-
dene fondsen in te zetten. De begroting 
2016 wordt positief ontvangen. 

De kascommissie oordeelt positief 
over het gevoerde financiële beleid en 
stelt voor om de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen. Dat voor-
stel wordt door de vergadering over-
genomen en met applaus ontvangen. 
Ruud Jansen blijft nog een jaar aan als 
lid van de kascommissie. Frans Groenen 
is bereid gevonden om de plaats van 

de aftredende Bart Pannebakker in te 
nemen.

Samenstelling bestuur

Vervolgens worden er besluiten genomen 
over maar liefst drie bestuursmutaties. 
Zowel voorzitter Matty Berg (2 termijnen) 
en vice-voorzitter Marcel Dicke (2,5 ter-
mijnen) zijn statutair aftredend en beide 
niet herkiesbaar. Hans Breeuwer, 2 jaar 
geleden al toegetreden tot het bestuur, 
wordt voorgedragen als vice-voorzitter. 
Peter Koomen is bereid gevonden het 
voorzitterschap op zich te nemen. Daar-
naast heeft het bestuur in het afgelopen 
jaar Marja van der Straten als penning-
meester aangesteld ter vervanging van 
Vera Ros. Zij wordt voorgedragen als 
nieuwe penningmeester voor de komen-
de termijn. Er zijn door de leden geen 

tegenkandidaten ingebracht en de verga-
dering gaat unaniem met applaus ak-
koord met de benoeming van alle func- 
tionarissen. 

Matty Berg spreekt uitgebreid zijn lof 
uit voor de verdiensten van Marcel Dicke 
voor de NEV. Matty Berg wordt zelf door 
Hans Breeuwer toegesproken en bedankt 
voor zijn jarenlange inzet met mooie 
woorden en enkele cadeaus.

Benoeming Erelid en Lid van 
Verdienste

Steph Menken wordt door het bestuur 
vooorgedragen als Erelid van de vereni-
ging vanwege zijn wetenschappelijk on-
derzoek aan onder andere sympatrische 
soortsvorming, wat in de entomologie 
een grote stap vooruit geweest is. Daar-
naast was Steph maar liefst 28 jaar lang 

Op 18 mei 2016 is het erelidmaatschap aan Steph Menken uitgereikt bij zijn emeritaat door 
NEV-voorzitter Peter Koomen. Foto: Jan van Arkel


