108

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL

29, 1.VI. 1969

leden naar Wageningen gekomen waren. De Voorzitter op zijn beurt bedankte
Prof. DE Wilde voor zijn uitnodiging. Hij was eveneens verheugd over de grote
opkomst.
Als punt van de Buitengewone Vergadering besprak de heer Barendrecht

verschillende factoren, die het noodzakelijk maakten, dat de prijs voor het
Tijdschrift voor Entomologie verhoogd moest worden en wel voor leden tot
Fl. 22,50 en voor niet-leden tot Fl. 62,50.
Daarna hield de heer van Rossem zijn als altijd interessante voordracht na¬
mens de Planteziektenkundige Dienst over het optreden van enige schadelijke
insekten in het jaar 1968. Na een zeer goede lunch in de cantine van het Centrum
volgden de volgende lezingen:
Dr. L. M. van Schoonhoven over: De binding van insekten aan hun waard plant.
Prof. Dr. J. de Wilde over: Juveniel Hormoon en Diapauze.
Beide voordrachten waren vergezeld van fraaie dia’s, grafieken, enz. Zij wer¬
den door de vergadering met veel belangstelling gevolgd, hetgeen ook bleek uit
de discussies, die zich naar aanleiding daarvan ontsponnen.
Nadat dan verder niemand het woord verlangde, werd deze zeer geslaagde bij¬
eenkomst door de Voorzitter, onder dank aan de sprekers, gesloten.
Amsterdam-O., Weesperzijde 23H.

Verslag van de 101ste Wintervergadering
door
W. HELLINGA, Secretaris

De 101ste Wintervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging
werd gehouden op zondag 16 februari 1969 in één der zalen van het ArtisRestaurant in Amsterdam.
Aanwezig waren:
P. Aukema, Dr. G. Barendrecht, Mevr. A. Bentinck-Vlieger, F. A. Bink, W. L. Blom,
S. de Boer, H. C. Bolk, Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, G. Dijkstra Hzn., N. W.
Elfferich, Drs. W. N. Ellis, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer,
V. Gerris, Dr. D. C. Geijskes, Drs. Y. S. van der Goot, W. H. Gravestein, W. de Groot,
W. Hellinga, Dr. D. Hille Ris Lambers, E. Houkes, G. Houtman, K. J. Huisman, J. A.
Janse, Dr. C. de Jong, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. W. J. Kabos, Mr. I. A. Kaijadoe, J. Krik¬
ken, B. J. Lempke, J. P. van Lith, J. H. Lourens, Drs. J. A. W. Lucas, J. van der Made,
A. van de Meché, Drs. H. J. G. Meuffels, M. J. Meulenberg, E. J. Nieuwenhuis, H. van
Oorschot, Dr. S. J. van Ooststroom, C. Ottenheijm, H. Overbeek, G. Stobbe, J. Stodèl, J.
Teunissen, Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, D. A. Vestergaard, Br. Virgilius Lefeber,
R. Vis, J. Vreugdenhil, P. Vroegindeweij, H. J. M. Wassink, Dr. J. T. Wiebes en S. C.
Willemstein. Er waren 2 introducés, terwijl de heren Van Aartsen en Lieftinck met kennis¬
geving afwezig waren.

Om ca. 11.00 uur opent de Voorzitter, Dr. G. Barendrecht, deze vergadering
en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Hij herdenkt daarna het overlijden van
een van onze oudste en trouwste leden, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, die
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nooit op een vergadering of zomerbijeenkomst ontbrak. Alle aanwezigen ge¬
dachten in een ogenblik van stilte zijn heengaan.
Hierna gaat de Voorzitter over tot het behandelen van punt 1 der agenda en
als plaats voor het houden van de volgende Wintervergadering wordt wederom
Amsterdam gekozen.
Daarna wordt overgegaan tot punt 2 der agenda, het eigenlijke doel van deze
vergadering, nl. de
Wetenschappelijke Mededelingen

De volgende sprekers leverden hiervoor een bijdrage, nml.
Prof. Dr. J. van der Vecht besprak en toonde exemplaren van het bijen¬
geslacht Andrena F.
Dr. A. Diakonoff liet een lijvig en mooi Russisch boek zien met alles wat
tot op heden bekend is van de Tortricinae. Jammer dat zo weinigen van ons hier¬
aan iets hebben.
Dr. W. J. Kabos besprak en vertoonde verschillende Diptera-soorten door enkele
van onze leden verzameld.
K, J. Huisman hield een uitvoerige voordracht in aansluiting op die van de
vorige Wintervergadering over het vangen op licht onder diverse weersomstandig¬
heden.

WelEerw. Heer J. Teunissen besprak enkele sluipwespen. Hij toonde de
de typen van Diplazon scutatorius Teun. De heer Erich Diller heeft ze onderzocht
en bevonden, dat ze synoniem zijn met tetragonus Thunb. De heer Diller
zal deze bevinding elders publiceren.
Ook toonde hij een paartje Homotropus cultratorius Dav. gevangen in Schayck.
De heer Diller schrijft hierover, dat deze soort behalve in Schayck ook nog
gevangen is in Tirol, en verder alleen bekend is van Alaska en de bergen in het
westen van de Ver. Staten. Ook dit zal elders gepubliceerd worden.
J. Lourens bsprak en vertoonde een aantal

zeldzame

vlinders,

die

in

Spanje gevangen waren.
*Dr. D. C. Geijskes besprak een aantal Trychoptera van Goeree, die op licht
gevangen zijn.
Drs. J. A. W. Lucas besprak weer een aantal interessante zweefvliegen en
liet deze rondgaan.
Br. Virgilius Lefeber besprak en vertoonde nieuwe Hymenoptera-Aculeata,
merendeels uit Z.-Limburg en de Belgische kant van de St. Pietersberg.
*W. H. Gravestein besprak en vertoonde weer enkele magnifiek geprepa¬
reerde wantsen en cicaden van Majorca.
*Dr. H. H. Evenhuis besprak twee Ascogaster-soorten (Hymenoptera, Braconidae) met verschillende gastheerkeuze als parasieten van bladrollers (Lepidoptera, Tortricidae) in appelboomgaarden.
Tenslotte besprak Dr. G. L. van Eyndhoven de mijten in robbeoren.
Deze voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich soms
interessante discussies.
Bij de Rondvraag deelde Drs. J. P. Duffels mede, dat de collecties in het
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Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21 te Amsterdam, eenmaal per maand op
zaterdag bezichtigd kunnen worden, de eerste keer op 22 februari.
Hierna werd deze druk bezochte vergadering door de Voorzitter, onder dank
aan alle sprekers, om ca. half vijf gesloten.
Amsterdam-O., Weesperzijde 23H.

Leven met Insekten. Het onderzoek naar een geïntegreerde bestrijding van plagen. Uitgave
Centrum v. Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen, 1969. Prijs ƒ 7,80.
Na de Tweede Wereldoorlog is het gebruik van chemische middelen ter bestrijding van
plagen in land- en tuinbouw enorm toegenomen. Maar reeds na verloop van enkele jaren werd
het duidelijk, dat het niet mogelijk zou zijn op deze wijze de veroorzakers van de plagen
alleen door bespuitingen in toom te houden, laat staan uit te roeien. Van diverse soorten
ontstonden namelijk resistente rassen, die immuun bleken te zijn voor de gebruikte stoffen,
zodat men genoodzaakt was zijn toevlucht te nemen tot andere niet zelden nog zwaardere
vergiften, die dan soms ook weer slechts tijdelijk bleken te helpen.
Geen wonder, dat men zich begon af te vragen, of men op deze wijze wel op de goede
weg was en of het wel verantwoord was de natuur, met inbegrip van de mens zelf, aan de
gevaren van steeds meer en steeds sterker werkende vergiften bloot te stellen.
We mogen er wel met enige trots op wijzen, dat Nederlandse deskundigen een vooraan¬
staande plaats innemen bij de bestudering van de problemen, die samenhangen met het gebruik
van bestrijdingsmiddelen. Reeds in 1955 werd een commissie gevormd, die naar zijn initiatief¬
nemer werd aangeduid als de „Commissie de Wilde”. In 1958 werd deze vervangen door
de „Werkgroep Harmonische Bestrijding van Plagen”, die in een zestal secties werd verdeeld,
welke elk een bepaald deel van de vele problemen voor hun rekening namen. Ter gelegenheid
van het tienjarig bestaan van de werkgroep (die in 1967 zijn naam veranderde in „Werkgroep
Geïntegreerde Bestrijding van Plagen TNO”) verscheen nu het boek „Leven met Insekten”,
waarin een achttal medewerkers de problematiek van het onder hun leiding bestudeerde be¬
handelen en op vaak boeiende wijze vertellen over de reeds behaalde resultaten.
Verheugend is, dat men thans zoekt naar een zo doeltreffend mogelijk verlopende bestrij¬
ding, gevormd door zoveel mogelijk natuurlijke factoren aangevuld met zo weinig mogelijk
chemische bestrijdingsmiddelen.
Het boek telt 177 pagina’s. Daarvan wordt p. 127—177 ingenomen door een literatuurlijst
van door de medewerkers van de werkgroep gepubliceerde artikelen. — Lpk.
Hanke, W., Hormone. Sammlung Göschen, Band Il4l/ll4la. Walter de Gruyter & Co,
Berlin 30, Genthiner Strasze 13, 1969. Prijs DM 5,80.
In de bekende klein formaat serie verscheen de derde druk van het door Prof. Dr W.
Hanke, hoogleraar aan de universiteit te Frankfurt, samengestelde boekje. In 196 pagina’s

wordt een algemeen overzicht gegeven over de hormonen: ontdekking en geschiedenis, in¬
deling, eigenschappen, werkzame stoffen bij hogere planten, hormonen bij dier en mens. Het
laatstgenoemde onderwerp neemt het grootste deel van het boekje in beslag. Het werkje is
geïllustreerd met 39 afbeeldingen. — Lpk.

