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B. Theowald: Die Tipuliden Algeriens (Diptera, Tipulidae) (p. 3). — C. F. van de Bund: 
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springstaarten en nematoden tussen de wortels van witte klaver (p. 6). — Mededeling van 
de penningmeester (p. 12). — M. van de Vrie: Phytoseiid Mites on Tree Crops, Ornamental 
and Wild Plants in the Netherlands (p. 13). — Literatuur (p. 12: B. J. Lempke; p. 20: 
G. L. van Eyndhoven). 

Dr. G. L. van Eyndhoven 65 jaar 
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Op 29 maart 1906 te Amsterdam geboren, bereikte onze langjarige secretaris 

(1946—1963) het vorige jaar de „pensioengerechtigde leeftijd” en verliet 

— ambtelijk — op 31 december de afdeling Entomologie van het Zoölogisch 

Museum te Amsterdam. 

Hiermede werd een 19-jarige loopbaan als professioneel acaroloog afgesloten, 

waarnaar hij voordien even verlangend had uitgekeken als menig ander naar zijn 

pensioen. 

Toen hij in 1953 zijn werkkring aanvaardde, had hij al een hele staat van 

dienst achter zich als liefhebber entomoloog-florist-mycoloog-chiropteroloog niet 

alleen, maar ook als free-lance acaroloog op beroeps-niveau, die een lange reeks 

van publicaties op zijn naam had staan. 

Daarvoor en voor wat hij later nog gepubliceerd heeft, is hij in 1967 geëerd 

met het doctoraat honoris causa van de Universiteit van Amsterdam. 

Wat wij nu bij het bereiken van deze mijlpaal willen releveren is vooral zijn 

onvermoeide activiteit voor de N.E.V. Officieel als secretaris en lid van de 

redactiecommissie, officieus als helper uit de nood bij alle gelegenheden waar hij 

bespeurde, dat wij het weer eens niet zonder hem zouden kunnen stellen. En al 

die hulp, dikwijls verleend voordat er nog om gevraagd werd — iets dat maar 

weinigen zich kunnen veroorloven — werd altijd gegeven op zo bescheiden en 

innemende wijze, dat het haast leek of hij degeen was, aan wie een dienst werd 

bewezen. 

Ik ben bang, dat de opeenvolgende besturen Van Eyndhoven wel eens te 

veel als permanente arbeidsreserve hebben beschouwd en dat zal er in de toe¬ 

komst zeker niet beter op worden. Want dat er met deze pensionering veel zal 

veranderen, gelooft natuurlijk niemand. 

Van Eyndhoven zal ongetwijfeld doorgaan met alles wat hij in zijn leven 

begonnen is, niet in de laatste plaats met het verenigingsleven in de meest uitge¬ 

breide zin. 

Moge de tijd nog ver zijn dat ook hierin verandering komt. 

G. Barendrecht. 

Personalia 

Dr. W. Helle is op persoonlijke titel benoemd tot Lector in de toegepaste 

entomologie aan de Universiteit van Amsterdam. Op 29 november j.l. aanvaardde 

hij zijn lectorsambt door het uitspreken van een rede. 

Drs. S. Parma promoveerde 10 december j.l. tot Doctor in de Wis- en Natuur¬ 

kunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen op een proefschrift getiteld: „Cha- 

oborus flavicans ,Meigen) (Diptera, Chaoboridae) : and autecological study”. 

Promotor was Prof. G. P. Baerends. 

Aan beide heren, ook namens bestuur en leden, de hartelijke gelukwensen 

van de redactie. 


