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belangstelling toonden in de meest uiteenlopende onderwerpen. Degenen die op bezoek kwa¬
men voelden zich daardoor snel op hun gemak. Entomologen liet Van Groenendael graag zijn
vorderingen in het prepareren en rangschikken van zijn kollektie zien.
De kollektie-Van Groenendael omvat ongeveer 800.000 vlinders, waarvan er ongeveer
300.000 geprepareerd zijn. De overige vlinders worden in papillotten bewaard en wachten op
verdere bewerking. Van Groenendael was geen publicist. Het is dan ook te verwachten dat
reviserend werk van specialisten in de verschillende vlinderfamilies nog veel interessante vond¬
sten zal opleveren. De kollektie overziend is het haast onvoorstelbaar dat zij in één mensenle¬
ven bijeengebracht werd. Bij testamentaire beschikking zal de kollektie ten geschenke worden
gegeven aan het Instituut voor Taxonomische Zoölogie van de Universiteit van Amsterdam.
Het belang van de schenking blijkt wel uit het feit dat met de kollektie van Van Groenendael
de vlinderverzameling van Zuid-Oost Azië van het ITZ ongeveer verdubbeld zal zijn.
Het echtpaar Van Groenendael heeft in 1978 de Van Groenendael-Krijgerstichting in het
leven geroepen die tot doel heeft de kollektie in stand te houden en het materiaal verder te
bewerken.
Toen de Van Groenendaels jong waren hadden ze een lievelingsliedje „Let’s grow old to¬
gether, let us weather it together, you and I”. Deze wens is in vervulling gegaan, zij hebben
een lang en veel bewogen leven gehad, in wederzijdse steun. Juist door deze verbondenheid
heeft mevr. Van Groenendael-Krijger in belangrijke mate bijgedragen aan de opbouw van de
vlinderkollektie, en daarmee aan de entomologische wetenschap.
In september 1979 ontvingen de heer en mevrouw Van Groenendael-Krijger als erkenning
van hun bijzondere steun aan de wetenschappelijke doelstellingen van het Instituut voor Taxo¬
nomische Zoölogie de legpenning „Natura peperit scientiam”.
Op 28 december 1980 overleed Van Groenendael ten zijnen huize, in de ouderdom van bijna
85 jaar. De schrijver sluit zich aan bij de velen die zich de ontmoetingen met deze bijzondere
man dankbaar zullen blijven herinneren.
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THERA VARIATA (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) EN T. BRITANNICA (TUR¬
NER) (LEP.: GEOMETRIDAE). De heer K. Alders liet me een serie Thera zien, gevangen
te Schaarsbergen, die hij met behulp van de in Ent. Ber., Amsî. 41: 163-165 (1981) gepubli¬
ceerde afbeeldingen gedetermineerd had en gesplitst in 16 variaia en 11 britannica. De deter¬
minatie was correct. Het ziet er dus naar uit dat ook op deze Veluwse vindplaats, net als bij
Heerde, T. variata in de meerderheid is, al is ze dan wel veel kleiner dan in de omgeving van
Heerde.
Van de heer E. Houkes zag ik nog een kleine serie van Slenaken. Al deze exemplaren be¬
hoorden tot T. britannica, een nieuwe bevestiging van het overheersen van deze soort in ZuidLimburg.
De heer 1. A. Kaijadoe berichtte me, dat hij in zijn collectie vier exemplaren van britannica
en zeven van variata heeft van Wissel (Veluwe, ten westen van Epe). Bovendien vier van bri¬
tannica van de Amsterdamse Waterleidingduinen ter hoogte van de ingang bij de „Oase” (bij
Aerdenhout). Hieruit blijkt dat deze soort dus ook in het duingebied voorkomt.
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