
MCZ 
LIBRARY 

AUG 1 7 1993 
In memoriam dr. G. Kruseman (1904-1992), met een 

bibliografie van zijn entomologische publikatie^Niversity 

C. A. W. Jeekel & J. R Duffels 

Op 6 augustus 1992 overleed in Leusden dr. 
Gideon Kruseman, voormalig hoofd van de 
afdeling Entomologie van het Zoölogisch Mu¬ 
seum te Amsterdam en lid van verdienste van 
de Nederlandse Entomologische Vereniging. 

Gie Kruseman werd op 3 september 1904 te 
Halfweg (gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude) geboren. Hij studeerde aan de 
Gemeente Universiteit van Amsterdam, waar 
hij op 15 oktober 1930 zijn doctoraal-examen 
haalde. Op 14 juni 1933 promoveerde hij cum 
laude bij prof. dr. J. C. H. de Meyere op het 

proefschrift “Tendipedidae Neerlandicae Pars 
I. Genus Tendipes cum generibus fmitimis”. 

Op 1 juli 1933 werd Kruseman als volontair 
assistent bij het Zoölogisch Museum aange¬ 
steld. Vanaf 1 januari 1935 heeft hij in diverse 
betaalde functies, van assistent voor halve da¬ 
gen tot wetenschappelijk hoofdmedewerker en 
hoofd van de afdeling Entomologie, het mu¬ 
seum gediend. Na zijn pensionering, op 31 
december 1969, heeft hij nog gedurende 16 
jaar, tot 1985, als honorair medewerker een 
actieve bijdrage aan het museumwerk gele¬ 
verd. 

Kruseman was gehuwd met de pharmaceute 
drs. M. C. Jansen; uit het huwelijk werden vier 
zoons geboren. 

Bij zijn officiële afscheid werd hij geridderd 
als Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Na zijn onderzoek over Tendipedidae wijd¬ 
de Kruseman zich vanaf 1948 aan de studie van 
de genera Bombus en Psithyrus, vooral van 
Europa, waarbij behalve systematische en 
nomenclatorische problemen, vooral de geo¬ 
grafische verspreiding zijn bijzondere belang¬ 
stelling had. Voor het bijeenbrengen van stu¬ 
diemateriaal maakte hij tal van reizen. Zodra 
hij het zich financieel kon permitteren schafte 
hij zich een Renault 4 aan, waarmee hij vrijwel 

Gideon Kruseman 

jaarlijks verzameltochten in West-Europa 
maakte. Daarbij ging hij planmatig te werk, en 
richtte hij zich vooral op typelokaliteiten en 
slecht onderzochte gebieden. Met veel succes 
entameerde hij bovendien velen, familie, vrien¬ 
den of kennissen, entomologen of niet, om 
toch vooral op hun vakantiereizen hommels te 
verzamelen. Al deze activiteiten resulteerden 
uiteindelijk in een prachtige collectie. 

Zijn intensieve belangstelling voor de hom¬ 
mels was trouwens ook de aanleiding voor een 
spectaculaire schenking aan het Zoölogisch 

Museum. Vanaf 1953 had Kruseman regelma¬ 
tig gewerkt in de privé-verzameling van de 
Duitse hersenspecialist dr. Oskar Vogt uit Neu¬ 
stadt. Vogt bestudeerde vanuit een medische 
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visie de variabiliteit van hommels en diverse 
groepen van Coleoptera. Na de dood van Vogt 

in 1959 werd diens gehele verzameling insekten 

aan het Zoölogisch Museum in Amsterdam 

geschonken, in totaal ca. 600.000 exemplaren. 

Hoewel hommels zijn interesse bleven hou¬ 

den, werd Kruseman vanaf ca. 1958 meer en 
meer aangetrokken tot de studie van de Euro¬ 

pese Orthoptera. Tot het eind van zijn entomo¬ 
logische activiteiten in 1985 maakte hij een 
studie van de systematiek en verspreiding van 

deze insekten, m.n. van Frankrijk, Spanje, 

Noord-Afrika en de Canarische Eilanden. Ook 

hier volgde Kruseman een methodische aan¬ 

pak door zich in zijn verzamelreizen speciaal te 

richten op typelokaliteiten. Na 25 jaar was de 

Orthoptera verzameling van het museum door 
de inspanning van Kruseman en vele anderen 
uitgegroeid van 10 dozen tot een collectie van 

wereldformaat, opgeborgen in honderden do¬ 

zen, en belangrijk vooral door vele series topo- 
typen. 

Een reeks van publikaties getuigen van zijn 

onderzoek, maar Kruseman’s kennis van hom¬ 
mels en sprinkhanen was veel groter dan hij 
ooit heeft opgeschreven. Het publiceren over 

onderzoeksresultaten achtte hij op zichzelf be¬ 
langrijk, maar hij miste het geduld om uitvoe¬ 
rig over zijn werk te rapporteren en zijn kennis 

op schrift te stellen. Bovendien achtte Kruse¬ 
man zijn eigen onderzoek ondergeschikt aan 

zijn taak als conservator om de museumcollec¬ 
tie voor een zo groot mogelijke kring van on¬ 

derzoekers toegankelijk te maken. Ten on¬ 
rechte lijkt het daarom wellicht of het 
wetenschappelijk werk slechts een nevenpro¬ 
dukt was van het streven om de collecties van 
het museum te vergroten. 

50 jaar lang heeft Kruseman met hart en ziel 

aan de museumcollectie gewerkt, niet alleen 
aan de uitbreiding, maar ook aan de verbete¬ 
ring van de conservering en de bevordering van 
de studie van de verzamelingen. In de dertiger 

jaren bestond deze uit een slecht geëtiketteerde 
wereldcollectie (in feite niet veel meer dan een 

tentoonstellingsverzameling), uit materiaal 
van enkele Nederlandse tropische expedities 
(o.a. Nieuw Guinea), en enige op zichzelf zeer 

belangrijke door schenking verworven particu¬ 
liere collecties (o.a. J. Th. Oudemans, D. Mac- 
Gillavry, e.a.) opgesteld op de zolder van het 

toenmalige Koloniaal Instituut aan de Mau- 

ritskade. In 1940 werd de collectie op last van 

de Duitse bezetter overgebracht naar een oud 

schoolgebouw aan de Zeeburgerdijk. Dit uit¬ 

gewoonde gebouw, dat in het geheel niet voor 

het nieuwe doel was aangepast, had slechts één 

faciliteit: het bood, althans aanvankelijk, ruim¬ 
schoots plaats aan de bestaande collectie, de 

N.E.V. bibliotheek en de museummedewer- 

kers. 

Bij het op naam brengen van ongedetermi¬ 

neerde insekten en het rangschikken van de 

collecties heeft Kruseman hulp gezocht van 

professionele, maar vooral van de in en om 

Amsterdam wonende amateur-entomologen. 
Beginnende verzamelaars werden door hem op 
weg geholpen met adviezen en literatuur. Voor 

serieuze liefhebbers werd de wetenschappelijke 
verzameling voor raadpleging en vergelijking 

toegankelijk gesteld. De specialisten onder hen 

werd desgewenst werkruimte aangeboden; zij 

waren anderzijds graag bereid bij het determi¬ 
neren en rangschikken van de zich uitbrei¬ 
dende verzamelingen te helpen. In dit verband 
dient de voor het museum zo profijtelijke, uit 

de dertiger jaren stammende samenwerking 

tussen Kruseman en de vlinderspecialist B. J. 

Lempke met ere gememoreerd te worden. De 
aan velen geboden faciliteiten werden in de 
loop der jaren gehonoreerd door de schenking 

en de legatering van vele collecties. Binnen 

enige decennia barstte de museumcollectie dan 
ook vrijwel letterlijk uit het gebouw. Geksche¬ 

rend zei Kruseman wel eens: je kunt beter col¬ 
lecties dan insekten verzamelen. Overigens 

heeft hij zich wat het laatste betreft bepaald 
ook niet onbetuigd gelaten. In het veld toonde 

Kruseman zich een rustig, maar intelligent en 
vasthoudend speurder. 

In de dertiger jaren was de museumcollectie 
opgeborgen in een ratjetoe van dozen van al¬ 
lerlei formaat en in vele honderden sigarenkist¬ 

jes. Samen met zijn voorganger J. B. Corpo- 
raal werkte Kruseman aan een plan tot 
uniformering van het opbergsysteem in dozen 

van twee standaardformaten: 30 X 40 cm en 
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40 X 50 cm, een keus gebaseerd op een meer¬ 
derheid van reeds aanwezige dozen. Gedu¬ 
rende zijn hele loopbaan pleitte Kruseman in 
vele toonaarden bij gemeente en universiteit 
voor de realisering van dit opbergsysteem, zo¬ 
dat het invoegen van nieuw materiaal niet meer 
zo tijdrovend zou zijn. Eerst met weinig succes, 
maar uiteindelijk kwam er toch een doorbraak 

in het inzicht van de verantwoordelijke auto¬ 
riteiten. Het heeft hem veel voldoening ge¬ 

schonken dat bij zijn pensionering in 1969 het 
grootste deel van de collectie in zo’n 25.000 
dozen van standaardformaat opgeborgen was. 

Kruseman behoorde na zijn toetreden tot de 
N.E.V. in 1930 al spoedig tot de kern van 
toegewijde leden. Door zijn bibliografische be¬ 
langstelling en door de vestiging van de N.E. V- 
bibliotheek in het Zoölogisch Museum fun¬ 
geerde hij als vraagbaak voor tal van leden. 
Zijn grote kennis van vooral de oude literatuur 

maakte hem uitermate geschikt voor de functie 
van bibliothecaris, een post die hij van 1954 tot 
1960 en nog eens van 1966 tot 1968 vervulde. 
Als zodanig, maar ook als hulp van andere 
bibliothecarissen, heeft hij belangrijk bijgedra¬ 
gen aan de uitbouw van de tijdschriftenruil en 
de completering van de oude systematische 
literatuur. Door verwerving en verwerking van 
door N.E.V.-leden gelegateerde boekerijen 
werd de bibliotheek ten slotte één van de meest 
volledige vakbibliotheken van de wereld. Een 
van de zwaarste taken was destijds de opname 

van de omvangrijke bibliotheek van dr. D. 
MacGillavry, die in maar liefst drie vrachtau- 
toladingen werd aangevoerd. 

Kruseman was een trouwe en graag geziene 
bezoeker van de ledenvergaderingen van de 
N.E.V., hoewel hij zich in grote gezelschappen 

waarschijnlijk niet zo op zijn gemak voelde. 
Zijn meest gewaardeerde bijdragen leverde hij 
dan ook tijdens de kleinere bijeenkomsten van 
de Afdeling Noord-Holland en Utrecht. In 
vrijwel elke vergadering vertelde hij over bij¬ 
zondere vangsten of over systematiek, nomen¬ 
clatuur of verspreiding van insekten aan de 
hand van meegebracht materiaal. Hij zag deze 

kennisoverdracht als zijn plicht van museum- 
entomoloog jegens de liefhebbers in de N.E.V. 

Bij zijn aftreden als bibliothecaris in 1960 
werd aan Kruseman terecht het lidmaatschap 
van verdienste van de N.E.V. verleend. 

Kruseman is hier vooral geschetst als entomo¬ 
loog. Zijn brede algemeen-biologische en Holi¬ 
stische kennis wordt hier kort gememoreerd, 
maar vormde ook in zijn entomologisch werk 
een belangrijke factor. Hij bezocht regelmatig 

de bijeenkomsten en excursies van de Aoristen 
in de Nederlandse Botanische Vereniging, en 
publiceerde ook op dit gebied. Zo heeft hij 
jarenlang bijgedragen aan de bewerking van de 
“Geïllustreerde Flora van Nederland” van Hei- 
mans, Heinsius en Thijsse. Ook in de natuur¬ 
bescherming speelde hij, door zijn kennis van 
insekten en planten een belangrijke advise¬ 
rende rol. Als leider van studentenexcursies 
kon Kruseman boeiend vertellen over insek¬ 
ten, maar ook over planten, geografie, klima¬ 
tologie en geologie. 

In de loopbaan van Gie Kruseman heeft zijn 
huwelijk met Mies een prominente rol ge¬ 
speeld. In de jaren dertig, veertig en vijftig, 
jaren van uiterst schriele salariëring van het 
gemeentelijke wetenschappelijke personeel, 
was haar inzet als apotheker een volstrekt on¬ 
misbare factor voor het gezinsbudget. Niette¬ 
min vond zij de tijd haar echtgenoot bij te staan 
bij het schrijven van publikaties en bij het veld¬ 
werk gedurende de vakanties. Met haar inzet 
heeft zij een essentiële bijdrage aan het succes 
van deze verzameltochten geleverd, en terugge¬ 
keerd kon Gie dikwijls met smaak vertellen 
hoe Mies weer eens het eerste exemplaar van 
een zeldzame soort had gevangen. Vooral na 
de verkoop van de apotheek heeft Mies zich 
het ideaal van de opbouw van de museumcol¬ 
lectie ook tot het hare gemaakt. Bij de uitwer¬ 
king van de wetenschappelijke resultaten van 
de verzamelreizen, zoals de faunistische publi¬ 
katies over de Orthoptera van Frankrijk en 
van Spanje speelde Mies onmiskenbaar een 

grote rol. 

Voor de collega’s van het Zoölogisch Museum 
en de leden van de Nederlandse Entomologi¬ 
sche Vereniging was Gie Kruseman een en- 
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thousiast, gerespecteerd entomoloog, een mu- 

seumman in hart en nieren en een vriend van 

velen. Op mensen die hem voor het eerst ont¬ 
moetten maakte hij niet zelden een wat hau¬ 

taine indruk, een houding die waarschijnlijk 

voortsproot uit een bepaald gevoel van verle¬ 

genheid en onzekerheid. Was het ijs gebroken, 
dan ontpopte hij zich als een allerbeminnelijkst 

en uiterst behulpzaam mens, humaan en rela¬ 

tiverend in zijn oordeel, en met gevoel voor 
humor en zelfspot. Kruseman had belangstel¬ 

ling voor iemands wel en wee, hoewel hij dat 
maar moeilijk uitte, en hij zijn gevoelens maar 

weinig bloot placht te geven. 

De N.E.V. heeft afscheid moeten nemen van 

een van haar zeer toegewijde leden, en talloos 
zijn de dierbare herinneringen die zijn vrienden 

aan Gie Kruseman zullen bewaren. De en¬ 

tomologische verzameling van het Zoölogisch 

Museum, Amsterdam, zal tot in lengte van 
jaren zijn idealen en werk weerspiegelen. 

Bibliografie G. Kruseman, m.b.t. 
entomologie 

1932 [Over de Chironomide Pentapedilum (Kiefferulus) 

tendipediforme Gtgh.]. Verslag 65e wintervergade¬ 

ring. - Tijdschr. Ent. 75: xlv. 

1933 [Conserveeren van rupsen]. Verslag 66e winterverga¬ 

dering. - Tijdschr. Ent. 76: xxiv. 

1933 [Opmerkingen over Tendipedidae]. Verslag 88e zo¬ 

mervergadering. - Tijdschr. Ent. 76: lxxvii-lxxviii. 

1933 Tendipedidae Neerlandicae. Pars I. Genus Tendipes 

cum generibus fmitimis. - Tijdschr. Ent. 76: 119-216. 

1933 Welche Arten von Chironomus s. 1. sind Brackwas¬ 

sertiere? - Verh. int. Verein, theor. angew. Limnol. 

6: 163-165. 

1934 Chironomus trinotatus v.d. W. 1874. Mededeelingen 

over Tendipedidae IV. - Ent. Ber., Amst. 9 (196): 28- 

30. 

1934 [Diptera uit mollennesten en konijnenholen]. Ver¬ 

slag 67e wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 77: xii- 

xiii. 

1934 [5e Mededeeling over Tendipedidae]. Verslag 67e 

wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 77: xxvi-xxvii. 

1934 [6e Mededeeling over Tendipedidae]. Verslag 89e 

zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 77: lxiii-lxvi. 

1935 [7e Mededeeling over Tendipedidae]. Verslag 68e 

wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 78: xxxix-xl. 

1935 [8e Mededeeling over Tendipedidae, een relaas over 

de muggenplaag aan het Ijsselmeer], Verslag 90e 

zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 78: lx-lxiii. 

1936 [9e Mededeeling over Tendipedidae], Verslag 69e 

wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 79: xxviii-xxx. 

1936 [Lithotanytarsus goed genus]. Verslag 69e winter¬ 

vergadering. - Tijdschr. Ent. 79: xlii. 

1936 [Internationaal Entomologen-Congres in Nederland 

in 1945]. - Tijdschr. Ent. 79: lxxvi. 

1936 [10e Mededeeling over Tendipedidae], Verslag 91e 

zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 79: lxxxxix-xc. 

1937 [Bombus jonellus]. Verslag 70e wintervergadering. - 

Tijdschr. Ent. 80: lxiii-lxiv. 

1937 [Aphodius tomentosus]. Verslag 92e zomervergade¬ 

ring. - Tijdschr. Ent. 80: lxxxiv-lxxxv. 

1937 Afbeeldingen van hypopygia van enkele $ Tendipe- 

dinae. Mededeelingen over Tendipedinae 11. - Ent. 

Ber., Amst. 9 (214): 308-311. 

1937 Over eene vlucht van Lipoptema cervi L. - Ent. Ber., 

Amst. 9 (215): 331-332. 

1938 [Système Naturel du Règne Animal, par Classes, 

Familles ou Ordres, Genres et Espèces etc.]. Verslag 

71e wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 81: xli. 

1938 [Nederlandsche exemplaren Dexiopsis lacteipennis 

Zett.]. - Tijdschr. Ent. 81: xli. 

1938 De insekten. Vrij bewerkt naar het fransch van Paul 

A. Robert 1: 1-172. W. J. Thieme, Zutphen. 

1938 Barendrecht, G. & G. Kruseman. De glorie van ons 

polderland. Uitgeverij Boot, Voorburg. 

1939 On Malayan Tendipedinae I. - Bijdr. Dierk. 27:408- 

412. 

1939 Een merkwaardig oud boek [Linné’s Fauna Sve- 

cica]. Verslag 72e wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 

82: xliv. 

1939 Tendipediden rondom het Ijsselmeer. Verslag van 

de 94e zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 82: lxxvi. 

1940 Iets over de begrippen soort, ondersoort, ras, popu¬ 

latie, variëteit, aberratie. Verslag 2de herfstvergade- 

ring. - Tijdschr. Ent. 83: i-v. 

1940 Insecten, die op het diluvium en Texel voorkomen, 

doch elders in het polderland en in de duinen ont¬ 

breken. Verslag 73e wintervergadering. - Tijdschr. 

Ent. 83: xx-xxi. 

1940 Erebia aethiops Esp. uit Nederland. Verslag 73e win¬ 

tervergadering. - Tijdschr. Ent. 83: xxi. 

1940 Mieren uit “Artis”. Verslag 95e zomervergadering. - 

Tijdschr. Ent. 83: lxiii. 

1940 De insekten. Vrij bewerkt naar het fransch van Paul 

A. Robert 2: 1-276. W. J. Thieme, Zutphen. 

1941 Vespa austriaca. Verslag 74e wintervergadering. - 

Tijdschr. Ent. 84: xxxii. 

1941 Plantensociologie en entomologie. Een opwekking 

tot veldwaarnemingen. - Ent. Ber., Amst. 10 (236- 

237): 302-304. 

1942 Psithyrus norvegicus Sp. Schn. fauna nov. spec. 

Verslag 97e zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 85: 

lix-lx. 

1944 Vindplaatsen van mieren. Verslag 76e winterverga¬ 

dering. - Tijdschr. Ent. 86: xxiv. 

1944 Nieuwe psociden voor Nederland. Verslag 76e win¬ 

tervergadering. - Tijdschr. Ent. 86: xxiv-xxv. 



Ent. Ber., Amst. 53 (1993) 81 

1944 3e Mededeeling over Nederlandsche Psocoptera. 

Verslag 98e Zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 86: 

lii. 

1944 Voorloopige naamlijst van Nederlandsche Psoco¬ 

ptera, benevens van die, welke in het aangrenzende 

gebied gevonden zijn (4e mededeling over Psoco¬ 

ptera). - Tijdschr. Ent. 86: 94-97. 

1944 Nederlandsche sociale wespen en hun koekoekswes- 

pen. - Ent. Ber., Amst. 9 (260): 209-212. 

1946 1 ste Faunistische mededeling. Verslag 77e winterver¬ 

gadering. - Tijdschr. Ent. 87: xi-xii. 

1946 Korte faunistische mededeling 2. Verslag 99e zomer¬ 

vergadering. - Tijdschr. Ent. 87: xxiv-xxv. 

1947 Tabellen tot het bepalen van de Nederlandsche soor¬ 

ten der genera Bombus Latr. en Psithyrus Lep. - 

Tijdschr. Ent. 88: 173-188. 

1948 3de Faunistische mededeeling. Verslag 78e winter¬ 

vergadering. - Tijdschr. Ent. 89: xxii-xxiv. 

1947 4de Korte faunistische mededeeling. Verslag 101ste 

zomervergadering. - Tijdschr. Ent. 89: xlv-xlvi. 

1949 Barendrecht, G. & G. Kruseman. In memoriam 

Prof. Dr. J. C. H. de Meijere, 1 April 1866 - 6 No¬ 

vember 1947. - Tijdschr. Ent. 90: 1-15. 

1949 Over de beide exemplaren van G. W. F. Panzer’s 

Faunae insectorum germanicae initia in de Bibli¬ 

otheek van de Nederlandse Entomologische Vereni¬ 

ging. Verslag 80e wintervergadering. - Tijdschr. Ent. 

91: ii. 

1949 De excursie naar Zweeds Lapland. Verslag 8e herfst- 

vergadering. - Tijdschr. Ent. 91: cxi. 

1949 Vogelvlooien. In: In het voetspoor van Thijsse, red. 

A. F. H. Besemer e.a.: 293-295. 

1949 Note on Tendipedidae of the Suez Canal. - Bijdr. 

Dierk. 28: 249-254. 

1950 Note sur quelques races de Bombus agrorum (F.) nee 

Gmel. - Ent. Ber., Amst. 13 (297): 43-47. 

1950 Is Bombus agrorum romanioides Krüg. a relict from 

Doggersland? - Proc. 8th int. Congr. Ent., Stock¬ 

holm: 427-428. 

1951 Some data from the history of entomology in the 

Netherlands. In: Entomology in The Netherlands 

and their overseas territories. Presented to the mem¬ 

bers of the ixth international Congress of Entomo¬ 

logy by the Netherlands Entomological Society: 3- 

12. 
1951 Afwijkende Bombus terrestris (L.). - Ent. Ber. Amst. 

13 (309): 232. 

1952 Zoögeografische beschouwingen over Bombus lapi- 

darius. Verslag 106e zomervergadering. - Tijdschr. 

Ent. 95: lix. 

1952 El arbol y sus organismos huespedes. - Anu. Inst, 

trop. Invest, cient. S. Salv. 2: 13-16. 

1952 Subgeneric division of the genus Bombus Latr. 

Trans. 9th int. Congr. Ent., Amsterdam 1: 101-103. 

1953 Psithyrus meridionalis Rich., ab. de-boeri, nov. ab. 

- Ent. Ber., Amst. 14: 266. 

1953 Bombus laesus moesaryi Kriechb. trouvé en France. 

- Ent. Ber., Amst. 14: 266. 

1953 Psithyrus norvegicus Sp.-Sn. - Ent. Ber., Amst. 14: 

266. 

1953 Note on Bombus jonellus (Kirby). - Ent. Ber., Amst. 

14: 382. 

1955 Vindplaatsen van Bombus magnus Vogt in de col¬ 

lectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam 

(Hym.). - Ent. Ber., Amst. 15: 398. 

1956 The editions of Goedaert’s “Metamorphosis natura- 

lis”. - Ent. Ber., Amst. 16: 46-48. 

1958 Notes sur les bourdons pyrénéens du genre Bombus 

dans les collections néerlandaises. - Beaufortia 6 

(72): 161-170. 

1958 Bombus agrorum (F.) in Sweden. - Opusc. ent. 23: 

76. 

1958 Anaea leonida (Cr.) (Lep.). - Ent. Ber., Amst. 18: 

176. 

1959 Enkele zoögeografische opmerkingen over de hom- 

melfauna van Zweden (Hym., Apid.). - Ent. Ber., 

Amst. 19: 49-51. 

1959 In memoriam [Prof. Dr. Oskar Vogt], - Ent. Ber., 

Amst. 19: 170. 

1960 Bombus confusus Schenk dans les Pyrénées-Orien¬ 

tales. - Vie Milieu 11: 688. 

1960 Over regionale convergentie bij hommels (Hym., 

Bomb.). - Ent. Ber., Amst. 20: 241-243. 

1962 In memoriam P. van der Wiel. - Ent. Ber., Amst. 22: 

145-148. 

1962 Mevr. C. Vogt-Mugnier overleden. - Ent. Ber., 

Amst. 22: 151. 

1962 Onjuiste determinatie van Orthopteron. - Ent. Ber., 

Amst. 22: 188. 

1964 Bombus muscorum et ses sous-espèces de La Man¬ 

che (Hymenoptera). - Ent. Ber., Amst. 24: 245-247. 

1964 Kruseman, G. & C. A. W. Jeekel. Une nouvelle 

espèce de Steropleurus Bolivar, 1878 (Orthoptera) 

des Pyrénées françaises. - Beaufortia 11 (133): 33-36. 

1967 Kruseman, G. & C. A. W. Jeekel. Stenobothrus 

rubicundus (Germar, 1817): an invalid name (Or¬ 

thoptera). - Ent. Ber., Amst. 27: 78-80. 

1967 Kruseman, G. & C. A. W. Jeekel. Stenobothrus 

(Stenobothrodes) cotticus nov. spec., a new grass¬ 

hopper from the French Alps (Orthoptera, Acridi- 

dae). - Ent. Ber., Amst. 27: 1-7. 

1968 Kruseman, G. & C. A. W. Jeekel. Le mâle d’Anta- 

xius chopardi Morales Agacino, 1936 (Orthoptera, 

Tettigoniidae, Decticinae). - Beaufortia 15 (197): 

127-129. 

1969 Bombus magnus Vogt ook in België. - Ent. Ber., 

Amst. 29: 164. 

1971 Vierde vermeerderde druk van: C. Willemse, De in 

Nederland voorkomende oorwormen (Dermap- 

tera). - Wet. Meded. K. ned. natuurh. Veren. 4: 1- 

16. 

1972 Kruseman, G. 8c C. A. W. Jeekel. Orthoptera from 

the Canary Islands collected by Dr. G. L. van Eynd- 

hoven. - Ent. Ber., Amst. 32: 24-25. 

1973 Kruseman, G. & C. A. W. Jeekel. Een exemplaar 

van Euthystira brachyptera (Ocsk.) (Orthoptera) in 

Nederland gevonden. - Ent. Ber., Amst. 33: 66-67. 

1974 De Europese treksprinkhaan in de Benelux. - Na¬ 

tura, Amst. 71: 76-80. 



82 Ent. Ber., Amst. 53 (1993) 

1976 Willemse, F. & G. Kruseman. Orthopteroidea of 

Crete. - Tijdschr. Ent. 119: 123-164, pis. 1-10. 

1977 Kruseman, G. & C. A. W. Jeekel. Calliptamus ita¬ 

liens (Linnaeus) (Orthoptera: Acrididae) in Spain. - 

Ent. Ber., Amst. 37: 74-75. 

1978 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de 

France. Les Orthoptères d’Alsace. - Ver si. techni¬ 

sche Gegevens, Amst. 18: 1-19. 

1979 De kakkerlakken en bidsprinkhanen - Dictyoptera 

- uit de landen van de Benelux. - Wet. Meded. K. 

ned. natuurh. Veren. 133: 1-28. 

1982 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de 

France. IL Les acridiens des musées de Paris et 

d’Amsterdam. - Versl. technische Gegevens, Amst. 

36: i-xx, 1-134. 

1983 Duijm, M. & G. Kruseman. De krekels en sprink¬ 

hanen in de Benelux. - Uitgave Bibl. K. ned. na¬ 

tuurh. Veren. 34: 1-186. 

1988 Matériaux pour la faunistique des Orthoptères de 

France. III. Les Ensifères et des Caeliferes: les Tri- 

dactyloides et les Tétrigoides des Musées de Paris et 

d’Amsterdam. - Versl. technische Gegevens, Amst. 

51: i-xix, 1-164. 
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verwezen naar: 

J. Vlieger & V. Westhoff, 1993. In memoriam Gideon 
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