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Voor gegevens van andere vondsten houd ik mij ten zeerste aanbevolen. Materiaal kan ter de¬ 

terminatie aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (Raamsteeg 2, Leiden) gezonden wor¬ 
den. 

Tot slot dank ik de heer Dr. P. H. van Doesburg voor het beschikbaar stellen van het ma¬ 

teriaal uit het museum, en de heren J. van Tol en Prof. Dr. J. T. Wiebes voor het kritisch door¬ 

nemen van het manuscript. 
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Onlangs is een nieuwe bewerking verschenen van het welbekende boek van Novak over 

insektenhormonen. In de vorige druk waren recente ontwikkelingen als een soort addendum 

achter in het boek opgenomen. In de nieuwe druk zijn een aantal hoofdstukken bewerkt, 

ofschoon grote delen van de oude tekst gehandhaafd zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat 

ontwikkelingen uit 1960 nog steeds als zeer recent worden beschreven in 1975. 

Opzet en indeling van het werk is ongeveer gelijk aan die van de vorige uitgave. Door de grote 

hoeveelheid nieuwe gegevens, moesten sommige hoofdstukken aanzienlijk worden uitgebreid, 

zoals bv. dat over neurohormonen. 

Novak is waarschijnlijk nog de enige insektenhormonen-specialist, die de term exohormoon 

gebruikt. Ofschoon de term feromoon reeds in 1960 door iedereen is geaccepteerd, wenst Novak 

nog steeds de verouderde term exohormoon te gebruiken. Hij ziet de „exohormonen” als echte 

hormonen en verdedigt dit door bv. een kolonie sociale insekten te zien als een beginvorm voor 

een hoger organisme met de afzonderlijke insekten als onderdelen voor zo’n organisme. Het 

„exohormoon” wordt dan dus inderdaad binnen hetzelfde organisme, nl. de kolonie geprodu¬ 

ceerd. Het zou interessant zijn te weten of deze theorie, die letterlijk van de vorige druk is 

overgenomen, wederom in een nieuwe bewerking een plaats zal krijgen. 

Voor de specialisten op dit gebied is dit werk zeer bruikbaar. Voor mensen, die snel een 

indruk van dit terrein willen krijgen is het boek door de stijl en opmaak toch weinig 

toegankelijk. — L. P. S. van der Geest. 

DIPTERA BOMBYLIIDAE. — Tijdens de hete zomerperiode van 1975 kon ik in de duinen 

van Groet op 1.VIL 1975 een $ van Villa circumdata (Meigen) vangen. In het ten behoeve van 

natuurwetenschappelijk onderzoek afgesloten gedeelte van de duinen bij Schoorl vond ik op 

7.VII.1975 een aantal Ç van Exoprosopa capucina (Fabricius). Hoewel dit een dier van de droge 

zandgronden heet te zijn, vind ik ze in de omgeving van Eindhoven ook regelmatig in vochtige 
broeklanden. 

G. van der Zanden, Jongkindstraat 2, Eindhoven. 


