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D e reeks entomologische handboeken is met één vermeerderd door het
verschijnen van het hierboven genoemde werk. Zooals uit de inleiding
blijkt, heeft de schrijver zich zelf afgevraagd of naast het bekende handboek van W e b e r (groote en kleine uitgave! Ref,), alsnog het verschijnen v a n een soortgelijk werk verantwoord is te achten; hij komt
echter tot de slotsom, dat een beknopt gehouden leerboek, waarin de
nadruk wordt gelegd op den ecologischen kant, toch wenschelijk cn noodzakelijk is te achten, als hulpmiddel voor hen, die te maken hebben
met de toegepaste entomologie, de zoölogie, den boschbouw, den landbouw en voorts voor allen, die zich met het uitgebreide gebied der
ihsectenkunde wenschen bezig te houden.
Ongetwijfeld heeft de schrijver hiermede een taak aanvaard, die hem
ten volle toevertrouwd is. Immers is hij een van de meest vooraanstaande
leerlingen uit de school van Prof. E s c h e r i c h te München, heeft als
boschbouw-entomoloog in Duitschland naam gemaakt en is bekend door
zijn wetenschappelijke reizen en onderzoekingen in Oost-Azië, in Canada
en in Zuid-Amerika, waar hij naast boschbouw-entomologische ook andere entomologische vraagstukken heeft bestudeerd.
Het boek maakt een in alle opzichten keurig verzorgden indruk en
munt o.m. uit door talrijke, grootendeels origineele tekstfiguren, die met
een onmiskenbaren flair zijn gekozen. D e opzet van het bock is logisch
en handig, de stijl vlot, eenvoudig en helder, zoodat het gemakkelijk
leest en een niet geringe paedagogische waarde heeft.
D e inhoud is verdeeld over 9 hoofdstukken, die achtereenvolgens
behandelen: de systematische plaats der insecten (bldz. 1—6), de grondbeginselen v a n de organisatie van het insectenlichaam (bldz. 8—10),
habitus, afmeting en aantal van de insecten (bldz. 11-18), de morfologie
van het insectenlichaam en van zijn aanhangselen (bldz. 18—126), de
organen van het insectenlichaam en hun verrichtingen
(bldz. 131—263),
de voortplanting (bldz. 265—315), de ontwikkeling (bldz. 316—361), de
betrekking tusschen insecten en hun omgeving (ecologie) (bldz. 365—
407) en het systeem der insecten (bldz. 410--480).
Een uiterst beknopt literatuur overzicht, dat alleen enkele der voornaamste werken, vnl. Duitsche, vermeldt, en een register besluiten het
geheel.
Het treït al dadelijk, dat de schrijver aan den uitwendigen en inwendigen bouw van het insectenlichaam (morfologie, anatomie, histologie),
alsmede aan de voortplanting en aan de ontwikkeling eén breede plaats
inruimt. U i t de bewerking van dit gedeelte spreekt de geschoolde morfoloog, die een breede vergelijkend-anatomische opleiding heeft genoten.
Daarnaast lijkt het ecologisch gedeelte ten deele te beknopt. Hierin geeft
de schrijver weliswaar een goede uiteenzetting van de z.g. „abiotische"
factoren, die van invloed zijn op het insect, meer in het bijzonder op
de z.g. „gradatie", waaronder men verstaat de massale vermenigvuldiging, daarbij den nadruk leggende op de beteekenis v a n temperatuur en
vochtigheid. M a a r daarnaast worden de z.g. „biotische" factoren ten
deele wel wat stiefmoederlijk behandeld. D e schrijver zet de relaties
uiteen, die tusschen insecten en de plantenwereld bestaan, en hij be-
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schrijft de verhouding van insecten tot andere dierlijke organismen. Dit
alles geschiedt zeer zeker op deskundige wijze, maar men mist ten eenen
male een behandeling v a n het parasieten vraagstuk, dat in verband met
het ontstaan en het verdwijnen v a n insectengradaties, alsmede in enkele
gevallen in verband met de bestrijding van schadelijke insecten, van
groote beteekenis is. In dit opzicht zal het nieuwe boek menigeen teleurstellen. A a n het einde van dit hoofdstuk geeft de schrijver op nog geen
2 bldz. een overzicht van de maatregelen, die de toegepaste entomologie
neemt ter beteugeling v a n schadelijke insecten. O o k hier lijkt ons de
beknoptheid te ver doorgevoerd.
Het laatste hoofdstuk is dan gewijd aan het systeem der insecten,
waarbij de schrijver zich zooveel mogelijk bij W c b e r aansluit, terwille
van de uniformiteit. Hij onderscheidt, evenals W e b e r , 4 „Unterklass e n " : Thysanura, Collembola, Protura en Pterygota, met orden, die bij
de Pterygota in 12 „Überordnungen" worden samengevat. De plaatsing
v a n de Lepidoptera (vlinders) en Diptera (vliegen), met andere orden,
in de superorde Neuropteroïdea, volgens het voorbeeld van
Weber,
illustreert slechts hoe moeilijk het is, de indeeling in superorden consequent en logisch door te voeren. Overigens heeft de schrijver er naar
gestreefd het systeem op enkele punten bij te werken, zoodat het up to
date is.
Zooals wij reeds hebben opgemerkt, lijkt ons het nieuwe leerboek van
E i d m a n n in vele opzichten goed geslaagd. O o k als een eerste schuchtere poging, om te voorzien in de behoeften van de toegepaste Entomologie, is het toe te juichen, al zou die poging bij een eventuecle nieuwen
druk iets krachtiger gedaan moeten worden, desnoods ten koste van het
morfologisch-anatomisch gedeelte. Natuurlijk ontdekt men, al bij een
eerste vluchtige kennismaking, hier en daar enkele details, die voor aanvulling vatbaar zijn, of die men gaarne iets scherper gepreciseerd of iets
meer onderstreept zou willen zien, maar dit geldt vrijwel voor leder
leerboek, en doet, in onze oogen, aan de waarde van het geheel geen
afbreuk. Met enkele voorbeelden moge dit ten slotte nader worden toegelicht. W a t betreft de afstamming der insecten, heeft niet lang geleden
Tillyard
een krachtig pleidooi gehouden voor de theorie, dat de
insecten van de Onychophoren-Myriapoden afstammen. Hij heeft daarvoor
goede argumenten aangevoerd. M e t die theorie omzeilt men de moeilijkheid, dat de oudste insecten en hun voorloopers waterbewoners zoüden
zijn geweest. Voorts ontkomt men aan de moeilijkheid de insectenextremiteit te homologiseeren met die der Cnistacea. hetgeen zonder
kunstgrepen nu eenmaal niet goed mogelijk is. Bij de behandeling van dé
uitwendige aanhangselen preciseert de schrijver niet scherp genoeg het
verschil tusschen insecten met vrouwelijke orthopteroide genitalia (ovipositor, legschede), waarbij de gonoporus tusschen sterniet 8—9 is gelegen, en zulke met ovitubus of legbuis, met de genitale opening tusschen
sterniet 9—10. V a n de laagste Dipteren hebben slechts enkele der primitiefste groepen een normaal georienteerd hypopygium (mannelijk copulatie-apparaat), bij alle overige is het hypopygium 180° gedraaid en bij
de hoogere Dipteren zelfs 360° ! De schrijver vermeldt slechts één geval
van echt hermaphrodittsme bij insecten, nl. bij de bekende Termitoxenia's.
Echter is ook de schildluis Icerya als echte bermaphrodiet bekend: D a t
spintkevers de iepenziekte overbrengen „sollen", zooals de schrijver het
uitdrukt, klinkt wel weinig positief. O o k had eraan toegevoegd kunnen
worden, dat aan bepaalde bastkevers een aandeel wordt toegeschreven
bij de overbrenging v a n het z.g. blauwrot van het dennenhout.
Met deze enkele voorbeelden moge worden volstaan, hun aantal, zou
gemakkelijk kunnen worden uitgebreid.
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