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logische kenmerken. Vleugeladerken-
merken werden grotendeels bevestigd 
als betrouwbaar en belangrijk voor het 
indelen van groepen, maar sommige an-
dere van de eerder gebruikte kenmerken 
moeten opnieuw geïnterpreteerd worden. 
De soortgroepen binnen de meeste ge-
slachten werden teruggevonden in de 
fylogenie, maar slechts deels in het grote 
geslacht Stigmella. De resultaten van de 
moleculaire datering werden vergeleken 
met de bestaande kennis van de diversi-
ficatie van de bloemvormende planten 
en daaruit bleek dat de diversificatie 
van Nepticulidae voor een groot deel in 
dezelfde periode plaats heeft kunnen 
vinden als die van de waardplanten, hoe-
wel de diversificatie van sommige van de 
geslachten die maar op één waardplant-
familie voorkomen ouder lijkt te zijn dan 
de waardplantfamilie zelf.

In de synthese testten we de voor- 
spelling van twee klassieke evolutio- 
naire theorieën, de ‘escape-and-radiate’-
theorie en de ‘adaptive radiation’-theorie, 
waarbij de kolonisatie van nieuwe ‘re-
source zones’ (bijvoorbeeld een nieuwe 

waardplantfamilie of een nieuw geo-
grafisch gebied) zou resulteren in ver-
snelde soortvorming. We vergeleken de 
fylogenetische diversificatiepatronen 
en bestudeerden de mogelijke gevolgen 
van waardplantfamilieoverstappen in 
twee grote groepen van bladminerende 
vlinders: de dwergmineermotten (Nepti-
culidae) en vouwmijnmotten (Lithocol-
letinae). We verzamelden een grote ge-
netische dataset door van acht merkers 
de genetische code te bepalen voor 355 
soorten Lithocolletinae en 645 soorten 
Nepticulidae. Voor elke groep is dit on-
geveer 50% van alle bekende soorten. De 
resultaten lieten zien dat er geen lineaire 
relatie is tussen de leeftijd van een groep 
en het aantal soorten; sommige van de 
meest soortenrijke groepen zijn relatief 
jong. Daarbij, op verschillende momen-
ten in de tijd, is er versnelde soortvor-
ming gedetecteerd voor verschillende 
groepen. Mogelijke verklaringen, zoals 
‘density-dependent-selection’ en de co-
evolutie van pathogenen worden bespro-
ken. De resultaten toonden verder aan 
dat de diversificatie van Lithocolletinae 

en Nepticulidae gedeeltelijk gelijktijdig 
heeft plaatsgevonden met versnelde 
soortvorming bij de belangrijkste waard- 
planten. We vonden geen bewijs dat een 
nieuwe waardplantfamilie op zichzelf 
een nieuwe ‘adapative resource zone’ is,  
de voorspelling van de ‘escape-and- 
radiate’-theorie van Ehrlich en Raven, 
maar we concluderen dat de diversiteit 
van de waardplanten wel een voorwaar-
de is voor de diversificatie van de motten. 
De diversificatiepatronen die we vinden 
in Nepticulidae en Lithocolletinae passen 
bij de voorspellingen van de ‘adaptive 
radiation’-theorie, en de adaptieve zone 
kan het best omschreven worden als de 
geografische zone met een gematigd kli-
maat. Onze resultaten laten verder zien 
dat het binnenkomen van een adaptieve 
zone gepaard moet gaan met de ontwik-
keling van functionele aanpassingen,  
om tot versnelde soortvorming te komen.  
Mogelijk was deze aanpassing het over-
leven van de winter in een pre-adult 
stadium, wat dan een zogenaamde ‘key 
innovation’ genoemd kan worden.

Verenigingsnieuws 

Verslag 28e Entomologendag

Op 16 december 2016 vond de jaarlijkse 
Entomologendag plaats in Congrescen-
trum De Reehorst in Ede. Deze bijeen-
komst wordt georganiseerd door Sectie 
Experimentele en Toegepaste Entomo- 
logie (SETE) en trekt vooral toegepaste  
en experimentele entomologen, zowel 
beroeps als amateurs. Dit jaar waren  
er ongeveer 170 deelnemers. De lezin- 
gen werden gehouden in vier parallelle 
sessies met afwisselende thema’s. Daar-
mee is er voor ieder wat wils, alhoewel 
soms moeilijke keuzes gemaakt moeten 
worden.

De dag werd geopend door de voor- 
zitter van SETE, Bregje Wertheim. Daarna 
volgde de plenaire lezing van Paul Van-
tomme, adviseur bij de FAO te Rome 
over de toekomst van eetbare insecten 
als voer voor mens en dier. Zijn pre-
sentatie had de titel ‘Opportunities and 
constraints of insects for food, feed and 
health care.’ De rest van de dag was  
gevuld met lezingen in de onderwerpen 
Insects for food and feed, Biological  
control, Ecology & timing, Development 
and life history, Host-pathogen interac- 
tions, Neurobiology, Plant-insect inter- 
actions, Ecological species interactions 
en Medical entomology.

Na de lunch was het tijd voor de uit-
reiking van drie prijzen: de UES Thesis 
Award, de NEV-posterprijs en de NEV-

dissertatieprijs. De toekenning was als 
gewoonlijk lastig vanwege de hoge kwa-
liteit van de inzendingen en nominaties. 
De UES Thesis Award ging naar Hanneke 

Suijkerbuijk voor haar scriptie ‘Explora-
tion of the Spodoptera exigua larval brain’. 
De NEV-posterprijs is toegekend aan 
Stefan Christ voor de poster ‘Oh brother, 

De UES Thesis Award 
ging naar Hanneke 
Suijkerbuijk. Foto: Oscar 
Franken

Stefan Christ won de 
NEV-posterprijs. Foto: 
Oscar Franken
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where art thou? – Kin recognition in pa-
rasitic wasps’. De NEV-dissertatieprijs 
werd uitgereikt aan Nicky Wybouw voor 
zijn proefschrift ‘The role of horizontally 
transferred genes in the xenobiotic adap-
tations of the spider mite Tetranychus 
urticae’. Nicky is gepromoveerd aan de 
Universiteit van Amsterdam, zijn promo-
tors zijn Peter van Tienderen en Luc Tirry. 
Het proefschrift werd geroemd vanwege 
het innovatieve onderwerp, met, ondanks 
de fundamentele insteek, een sterke link 
met de toepassing (o.a. pesticideresisten-
tie). De jury vond het goed geschreven 
met veel diepgang in de inleiding en dis-
cussie, met daarin ook een brede context 
en een sterke vooruitblik. Direct volgend 
op de uitreiking gaf Nicky een heldere 
presentatie over zijn onderzoeksresul-
taten. De winnaars hebben hun prijzen 
allen zelf in ontvangst genomen. Namens 
het bestuur wil ik hen van harte felici- 
teren.

Aan het eind van de dag was er ruim-
te voor gezelligheid onder genot van een 
drankje en hapje, waaronder ook snacks 
op basis van krekelmeel. De dag was 
weer een groot succes; veel dank aan de 
organisatie!

Uitreiking Uyttenboogaart-
Eliasenprijs aan Willem Ellis

Tijdens de 149e Winterbijeenkomst is de 
Uyttenboogaart-Eliasenprijs uitgereikt 
aan Willem Ellis door onze voorzitter Pe-
ter Koomen. Deze prijs wordt eens per 
vier jaar uitgereikt aan een Nederlandse 
entomoloog die uitzonderlijke preseta-
ties geleverd heeft over een lange carriè-
re. De prijs is dan ook te zien als een ou-
vreprijs voor entomologen. 

Hier volgt een deel van de laudatio 
zoals uitgesproken op de bijeenkomst: 
‘Tegelijkertijd met zijn onderzoek aan 
het ZMAN hield Willem zich intensief 
bezig met de bibliotheek van de NEV, 
waarvan hij ook diverse bestuursfuncties 

vervulde, onder andere met de acquisitie 
en met de digitalisering van het boeken- 
en tijdschriften bestand. Ook was Willem 
jarenlang redacteur van Entomologische  
Berichten. Zijn inzet was voor de ver-
eniging al eerder reden hem te laten 
toetreden tot het selecte gezelschap van 
‘Leden van Verdienste’. Sinds hij werk-
zaam is als ‘beeldschermentomoloog’ 
heeft Willem zich zeer verdienstelijk 

gemaakt op het gebied van databases in 
de entomologie, met name voor de vlin-
derfaunistiek, in het bijzonder Noctua, de 
database met alle faunistische gegevens, 
en op het gebied van plant-insectrelaties, 
met name de bladmineerders en gallen, 
dit door middel van zijn website ‘Bladmi-
neerders.nl. Willem heeft als deskundig 
en ervaren entomoloog een zeer belang-
rijke bijdrage geleverd aan de Neder-
landse en internationale entomologie. Hij 
wordt gedreven door zijn belangstelling 
voor alles wat insecten betreft en door 
zijn zorgen over de achteruitgang van de 
natuur. Zijn inzet is meer dan bewonde-
ringswaardig en zijn kennis draagt hij 
graag op inspirerende en onvermoeibare 
wijze over door middel van zijn website, 
wetenschappelijke artikelen, presen- 
taties, publicaties in boekvorm en door 
de vele persoonlijke contacten.’

Willem sprak vervolgens een uitge-
breid dankwoord, wat menig deelnemer 
aan de bijeenkomst diep roerde. Namens 
het bestuur wil ik Willem graag nogmaals 
hartelijk danken voor zijn jarenlange 
inzet.

De NEV-dissertatieprijs 
voor beste proefschrift 
ging naar Nicky Wybouw.  
Foto: Oscar Franken

Willem Ellis krijgt het cer-
tificaat behorende bij de 
Uyttenboogaart-Eliasenprijs 
overhandigd door Peter 
Koomen. Foto: Koos van 
Brakel

Willem Ellis tijdens zijn 
dankwoord. Foto: Koos van 
Brakel


