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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
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als hoofdredacteur de drijvende kracht 
achter het tijdschrift Entomologia Experi-
mentalis et Applicata, een van onze eigen 
verenigingstijdschriften. Dit tijdschrift is 
onder zijn leiding uitgegroeid tot een van 
de toptijdschriften in dit onderzoeksveld. 
Steph Menken gaat dit jaar met emeri-
taat en als kroon op zijn werk krijgt hij 
met instemming van de leden dan zijn 
erelidmaatschap uitgereikt. 

Een groep leden heeft bij het bestuur 
het voorstel ingediend om Tom Hakbijl 
voor te dragen als Lid van Verdienste. Het 
is aan de consequente houding en vast-
houdendheid van Tom Hakbijl te danken 
dat de NEV-bibliotheek de verhuizing 
naar Leiden zodanig heeft doorstaan dat 
er geen onherstelbare schade aan een 
van de belangrijkste entomologische 
bibliotheken ter wereld is toegebracht 
en het eigendomsrecht nog volledig bij 
de NEV ligt. Het bestuur neemt dit inge-
diende voorstel over aangezien zijn werk 
zijn taken ver oversteeg. De leden gaan 
unaniem akkoord. Tom Hakbijl zal later 
dit jaar zijn herniewde lidmaatschap in 
ontvangst nemen.

Toekomstplannen

In zijn jaarrede staat de voorzitter kort 
stil bij een aantal zaken dat het afgelo-
pen jaar heeft gespeeld. Het was een rela-
tief rustig jaar, na een aantal hectische 
jaren waarin het behoud en onderkomen 
van onze prachtige bibliotheek de hoog-
ste prioriteit kreeg. Dit jaar was de biblio-
theek weer volledig toegankelijk. De sec-
ties draaien zeer goed, wat in contrast 
staat met de afnemende interesse in de 
afdelingen. Afgelopen jaren waren er zor-
gen om het voortbestaan van TvE, maar 
dit lijkt voorlopig uit de lucht. Daarmee 
gaat het goed met alle tijdschriften. 

Ook gaat hij in op de plannen voor 
het lopende jaar: de vereniging wil dit 
jaar starten met een basiscursus insec-
ten, gericht op jongeren en andere leden 
die zich in een nieuwe taxonomische 
groep willen verdiepen. Het is de bedoe-
ling dat deze cursus ook nieuwe (jonge) 
leden zal trekken. Dit sluit aan bij de 
door Matty Berg ingestelde lijn om meer 
jonge leden aan te trekken, wat ook de 
komende jaren een aandachtspunt zal 
blijven. Op de zomerbijeenkomst dit jaar 
te Egmond-Binnen (georganiseerd door 
sectie Thijsse) worden weer meer jonge-
ren verwacht.

De vergadering stelt de jaarrede en 
het hieraan gekoppelde beleidsplan voor 
de ANBI-status vast. Dit betekent dat 
het voorstel van de penningmeester om 
1.000 euro van het positieve resultaat 
van het afgelopen jaar onder te brengen 
in de reservering ter ondersteuning van 
de afdelingen/secties en het resterende 
bedrag min of meer evenredig te verdelen 
over het EEA-Fonds en Bibliotheekfonds 
wordt overgenomen.

Namens het bestuur, Mark Lammers  
(secretaris)

Vooraankondiging uitgave Plant 
Galls of Europe

In het volgend jaar hopen wij een nieuw 
standaardwerk over plantengallen en 
hun veroorzakers uit te geven. Het is ge-
baseerd op een revisie van Bestimmungs-
tabellen der Gallen (Zoo- und Phytoceci-
dien) an Pflanzen Mittel- und 
Nordeuropas van Herbert Buhr (1964-‘65, 
Jenap). Hieraan zijn toegevoegd de soor-
ten uit Zoocécidies des Plantes d’Europe 
et du Bassin de la Méditerranée van Clo-
domir Houard’s (1908-‘13, Hermann/Pa-
ris). De tekst is nu Engels. Voorts is de no-
menclatuur aangepast en zijn circa 1000 
soorten opgenomen die sinds 1960 tot 
heden als nieuw voor het Europese ge-
bied als galvormer zijn gerapporteerd. 
Het geschatte aantal pagina’s ligt in de 
buurt van 2000, waarvan alleen al een li-
teratuurlijst van 300 pp. In totaal zijn on-
geveer 5200 namen van galvormers opge-
nomen. Vergeleken met de uitgaven van 
Buhr van 50 jaar geleden is dit een toena-
me van 60%. Aan deze uitgave hebben 
meer dan tien vooraanstaande specialis-
ten uit binnen- en buitenland meege-
werkt.

Dit standaardwerk is vooral bedoeld 
voor bibliotheken, wetenschappelijke in-
stituten, plantenziektekundige diensten, 
specialisten en geïnteresseerde leken. 
Bij voldoende belangstelling zal het boek 
niet alleen als e-uitgave, maar ook als 
hard copy, printing on demand, worden 
aangeboden. Over voorintekening en ver-
dere inlichtingen: info@knnvuitgeverij.nl.

J.C. Roskam

Verslag 21e onderzoeksjaar in  
De Kaaistoep

Het 21e jaarverslag van het natuurweten-
schappelijk onderzoek in De Kaaistoep 
over het jaar 2015 is afgerond. Dit lang- 
jarig onderzoeksproject, qua omvang 
uniek in Nederland, wordt uitgevoerd 
door vele leden van de Koninklijke  
Natuurhistorische Vereniging afdeling 
Tilburg in de natuurterreinen van TWM 
Gronden B.V. en in nauwe samenwerking 
met Natuurmuseum Brabant. Voor het 
aanvragen van dit verslag en voor ver- 
dere informatie over dit onderzoek kunt 
u contact opnemen met:  
KNNV afdeling Tilburg, secretariaat: 
Marie-Cécile van de Wiel 
secretaris@tilburg.knnv.nl


