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Abstract: A male of Catocala electa (Vieweg) was rediscovered in the collection of L. Vâri; it was collected in 
Amsterdam in 1936. There are nine other records known of this species from The Netherlands, only one more 
recent, viz. from 1946. 
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Toen de heer L. Vâri ongeveer 40 jaar gele¬ 
den het toenmalige Zoölogisch Museum te 
Amsterdam verliet en naar Zuid-Afrika 
ging om daar zijn nieuwe functie aan het 
Transvaal Museum te Pretoria te aanvaar¬ 
den nam hij zijn collectie Nederlandse 
Lepidoptera mee. Er bleek daar echter 
geen enkele belangstelling voor het Neder¬ 
landse materiaal te bestaan. Uiteindelijk 
kwam Vâri dan ook tot de conclusie dat de 
vlinders veel beter tot hun recht zouden ko¬ 
men als ze weer terug gingen naar het mu¬ 
seum te Amsterdam. Dit bleek op een pret¬ 
tige manier geregeld te kunnen worden en 
zo arriveerde bij stukjes en beetjes al het 
materiaal in Nederland. Het grootste deel 
ervan wordt gevormd door schitterend ge¬ 
prepareerd materiaal van „micro’s”, Vâri’s 
specialiteit. Maar ook onder de „macro’s” 
bevonden zich veel interessante exempla¬ 
ren. De kroon spande ongetwijfeld een 
fraai 8 van Catocala electa. Het etiket daar¬ 
van vermeldt: „Z. W. Wg, Dam, 8 l.ix.36, 
W. Lips”. Voor niet-Amsterdammers, 
maar ook voor de jonge hoofdstedelingen, 
een onbegrijpelijke aanduiding! Het bete¬ 
kent: Zuidelijke Wandelweg, Amsterdam. 
Er zijn drie van zulke wegen geweest, die 
alle van de Amsteldijk door de weilanden 
naar de Amstelveenseweg liepen. De eerste 
heette gewoon de Wandelweg. Toen deze 
door de voortschrijdende bebouwing onder 
het zand verdween, kwam de Zuidelijke en 

Fig. 1. Catocala electa (Vieweg) 6, Amsterdam, 
1936. Op één dier, uit Geulem, na het laatste van de 
tien exemplaren die van deze soort in ons land werden 
gevangen. (Foto J. Huisenga). 

toen die hetzelfde lot trof werd de Nieuwe 
aangelegd. Maar ook daarvan is niets meer 
over. Steeds weer breidde de bebouwing 
zich verder zuidwaarts uit. De Zuidelijke 
wandelweg was de breedste, aan beide zij¬ 
den afgezet door jonge iepebomen. In goe¬ 
de jaren zaten uitgekomen exemplaren van 
Catocala nupta (Linnaeus) tegen de stam¬ 
men. Blijkbaar is de verzamelaar W. Lips 
zo fortuinlijk geweest er een electa tussen 
aan te treffen. Dit is het tiende uit Neder¬ 
land bekende exemplaar. De andere negen 
zijn: in 1858, 1900, 1906 en 1907 telkens 
één te Dordrecht, in 1899 en 1900 te Al- 
blasserdam, in 1901 te Renkum, in 1914 te 
Laag-Soeren en in 1946 te Geulem. In de 
laatste 40 jaar is hier dus geen enkel exem¬ 
plaar meer waargenomen. 
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