RECENSIE

WIJ STELLEN U VOOR:

Ir. J. T. de Jonge (26) is per I januari 1977 als insectendeskundige in dienst gekomen bij de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen. Zijn - geheel nieuwe - taak zal zijn het
uitbreiden en uitdiepen van de kennis over de schadelijke insecten die in huis voorkomen en de
bestrijding daarvan.
De heer de Jonge is geboren op het Groninger platteland te Huizinge en heeft daar ook het eerste
deel van zijn opleiding genoten. Na de voltooiing van de HBS in Groningen ging hij naar de
Landbouwhogeschool te Wageningen waar hij in 1976 afstudeerde met de 2 hoofdvakken
Entomologie (insectenkunde) en Toxicologie (vergiftenleer, o.m. bestrijdingsmiddelen). Na het
afstuderen vond de heer De Jonge tijdelijk onderdak bij de afdeling Entomologie van de
Landbouwhogeschool, waar hij zich bezig hield met de hormonale bestrijding van de
vruchtbladroller, in Nederland een belangrijke plaag in de fruitteelt.
De belangstelling van de heer De Jonge gaat speciaal uit naar doeltreffende nieuwe, veilige
bestrijdingsmethoden. Minder giftige bestrijdingsmiddelen, hormoonpreparaten, roofinsecten,
parasieten, wering, koude- of hittebehandeling, etc.
Bij het plaatselijk onderzoek en de veld proeven zal hij velen uwer ontmoeten en hij hoopt u in de
toekomst van zijn bevindingen op de hoogte te houden.

Netty Rijsenberg-Lagendij kis per I december 1976 onze gelederen aan het thuisfront komen
versterken als administratieve kracht. Zij staat Ineke Brussen-Louwers - die dit intussP-n al 6
jaar doet - met vingervlugheid bij op de schrijfmachinetoetsen. Verder ook in haar taak u
telefonisch te woord te staan en onder meer aan wensen om toezending van informatie,
brochures, affiches, etc. te voldoen.

UIT DE PRAKTIJK
Een gemeentelijke dienst voor de Ongediertebestrijding, welke op korte termijn een groot aantal
muizenvoerkistjes nodig had voor een bestrijding van huismuizen, loste het probleem op door
de opdracht uit te besteden aan een sociale werkplaats aldaar.
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"Elseviers Gids van Nuttige en Schadelijke Dieren in en om het huis". Geschreven door Henri
Mourier en Ove Winding. Uitgave B.V. Uitg. Mij. Agon Elsevier, Amsterdam/ Brussel - 1976,
224 blz.
Een handzaam boekwerkje, waarin vele diersoorten worden beschreven, die we in en om ons
huis kunnen aantreffen. Deze van oorsprong Deense uitgave geeft een duidelijk overzicht van de
soorten, die we in Europa kunnen tegenkomen, waarbij een indeling wordt gehanteerd, die het
opzoeken van de verschillende dieren vereenvoudigt. Men maakt onderscheid in: dieren in
etenswaren, dieren in textiel, bijtende/ stekende/ irriterende dieren, dieren in hout, enz.
Na een algemene beschrijving van de indeling van het dierenrijk wordt een determinatietabel
gegeven, met behulp waarvan men de insekten, spinachtigen, wormen, e.d. tot in bepaalde
groepen op naam kan brengen. Tot grote spijt van de oplettende lezer zal hij daar echter niet in
slagen, omdat de linkerkolom (de ingang van de tabel) tijdens het drukproces is weggevallen.
Men zal het dus "op het oog" met de zeer fraaie plaatjes moeten doen, waarmee men de
dieren in een aantal gevallen tot op de soort kan determineren.
Per diersoort of groep van diersoorten (voornamelijk insekten, maar de knaagdieren en vogels
worden ook behandeld) treft u een uitgebreide informatie aan, waarin velerlei gegevens over de
biologie, het gedrag en eventuele bestrijding worden verschaft. Kortom: een voor Nederland
uniek boekje, dat de beroepsmatige ongediertebestrijder een schat aan informatie verschaft,
daarbij verlucht met uitstekende afbeeldingen.
Ir. B. T. Bosman
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