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R. van Eecke 1886-1975 

Op 24 december 1975 overleed ons oud-lid R. van Eecke. Hij werd in 1886 in het toenmalig 

Nederlands-Indië geboren en studeerde biologie aan de Leidse universiteit. In 1911 begon hij 

zijn wetenschappelijke loopbaan als assistent aan het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie en 

in dat jaar zien wij hem ook voor het eerst opgenomen in de ledenlijst van onze vereniging. Hij 

werd een regelmatig bezoeker van de vergaderingen en maakte graag van die gelegenheid ge¬ 

bruik om over zijn ervaringen op entomologisch gebied te vertellen. Het waren vooral de vlin¬ 

ders waarvoor hij zich interesseerde, en later ook de Thysanoptera. Voor de ,,Fauna van Neder¬ 

land” bewerkte hij die laatste orde in 1932, nadat eerder, in 1922, een voorlopige studie was ver¬ 

schenen. Naast enkele faunistische artikelen over vlinders omvat zijn oeuvre vooral bijdragen 

over deze orde in het Indo-Australische gebied. Het medelid E. Jacobson stuurde in die tijd om¬ 

vangrijke zendingen insekten vanuit Indië naar Leiden en Van Eecke hield zich bezig met het 

sorteren en distribueren van deze rijke vangsten. Een niet onbelangrijk deel daarvan waren na¬ 

tuurlijk de vlinders, en zij vormden de basis voor Van Eecke’s eigen onderzoek. Een stroom van 

publikaties kwam weldra op gang: goed geïllustreerde beschrijvingen dank zij een grote vaardig¬ 

heid met penseel en potlood, een zeer welkome begaafdheid voor een entomoloog. Zijn bij¬ 

dragen aan de „Fauna Simalurensis” zijn nog ten dele met foto’s geïllustreerd, maar de in 1925 

begonnen serie artikelen over de Heterocera van Sumatra is vooral dank zij de kleurenplaten 

een belangwekkende publikatie. Helaas werd deze reeks nooit afgesloten. In 1932 dwong de cri¬ 

sistijd het rijk tot het nemen van ingrijpende maatregelen: Van Eecke werd ontslagen, een lot dat 

velen in die tijd met hem moesten delen. Hij vond gelukkig een nieuwe werkkring, maar met de 

entomologie was het afgelopen. Hij bedankte toen blijkbaar ook als lid van de vereniging. Maar 
weinigen van ons zullen hem daarom persoonlijk gekend hebben. — P. J. van Helsdingen. 
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Op de bibliotheek wordt nogal eens gevraagd naar literatuur over het prepareren 

van insekten. Omdat daarover zo weinig samenvattends beschikbaar is, en zeker niet 

van recente datum, doet het mij veel genoegen dit boek aan te kondigen. 

Het is voor het grootste gedeelte gewijd aan het prepareren van insekten, maar naast 

prepareren krijgt ook het verzamelen ruime aandacht. Zoals veel boeken van deze 

uitgeverij maakt ook dit een wat antieke indruk, maar zowel uit tekst als literatuurlijst 

blijkt dat de auteur zich ook van de moderne literatuur uitstekend op de hoogte heeft 

gesteld. 

De stof wordt behandeld in systematische volgorde, waardoor het mogelijk is zich 

snel te oriënteren. De illustraties zijn niet mooi maar meestal functioneel. De literatuur¬ 

lijst is zeer waardevol. 

Het boek is vanzelfsprekend van het meeste belang voor hen die zich nog in de ento¬ 
mologie moeten inwerken, maar ook voor routiniers zal het een bron voor suggesties 

blijken te zijn. Mede in het licht van de lage prijs een aanbevelenswaardig boek. — 
W. N. Ellis. 


