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Het jubileum van de Nederlandse Entomologische Vereniging 
door 

B. J. LEMPKE 

Op zaterdag 17 oktober werd het 125-jarig bestaan van de Nederlandse Ento¬ 

mologische Vereniging op feestelijke wijze herdacht met een bijeenkomst in het 

Kurhaus te Scheveningen. Tussen 10 en 11 uur arriveerden de genodigden en 

tal van leden, de meesten met hun dames, en heerste er al spoedig onder het 

genot van een kopje koffie een opgewekte stemming. 

Om 11 uur verwelkomde de Voorzitter, Prof. Dr. G. Barendrecht, de aan¬ 

wezigen, waarna de openingsrede namens de Minister van Cultuur, Recreatie en 

Maatschappelijk werk werd uitgesproken door de Staatssecretaris, Mr. H. J. van 

de Poel. Daarna volgde een interessante voordracht van Prof. Dr. D. J. Kuenen, 

waarin hij de moderne aspekten van de entomologie behandelde. 

Na een uitstekende lunch vond eerst een korte buitengewone vergadering 

plaats, waarin de Voorzitter de benoeming van drie nieuwe ereleden bekend 

maakte, te weten Prof. Dr. J. Leclerq te Gembloux (België), Prof. Dr. Carl 
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Lindroth te Lund (Zweden) en Prof. Dr. J. de Wilde te Wageningen. Boven¬ 

dien werd Dr. A. Diakonoff tot lid van verdienste benoemd wegens de voor¬ 

treffelijke wijze waarop hij reeds vele jaren het Tijdschrift voor Entomologie 

verzorgd heeft. 

Vervolgens hield Prof. Barendrecht een voordracht, waarin hij een historisch 

overzicht gaf van het wel en wee van de Ned. Ent. Ver. in de afgelopen 125 

jaar. De middag werd verder gevuld met het vertonen van dia’s, die grotendeels 

betrekking hadden op personen en gebeurtenissen uit het leven van de vereniging 

en waarbij Dr. G. van Eyndhoven als commentator optrad. Na een gezellige 

theepauze volgden twee films, de eerste speciaal vervaardigd voor deze gelegenheid 

met opnamen van Lente- en Zomervergadering (de laatste te Denekamp in 1970), 

en die later ongetwijfeld een even dankbaar archiefstuk zal zijn als dat nu foto’s 

van zomervergaderingen uit het begin van deze eeuw zijn. De tweede was een 

geheel nieuwe film van Dr. M. A. Lieftinck, prachtige opnamen van diverse 

insekten, zowel in Nederland als in Zuid-Europa, en als altijd heel kundig bege¬ 

leid door bijpassende klassieke muziek. 

De avond was bestemd voor het feestdiner. Op papier duurde dat lang, maar 

in werkelijkheid vlogen de uren om. Als toastmaster trad hierbij Prof. Dr. J. T. 

Wiebes op, die de verschillende gerechten op voortreffelijke wijze liet afwisselen 

door de felicitaties uitgesproken door de vertegenwoordigers van verschillende 

buitenlandse zusterverenigingen. Dat waren Mr. H. L. G. Stroyan namens de 

Royal Entomological Society of London, Dr. Carlo Leonardi namens de Società 

Entomologica Italiana en Mr. N. Möller Andersen namens de Dansk Entomo- 

logisk Forening. Verder Prof. Dr. B. Trouvelot (Versailles), Prof. Dr. Pierre 

Bonnet (Toulouse) en Dr. Charles Ferrière (Genève), terwijl Prof. Dr. Cari 

Lindroth namens de drie nieuwe ereleden dankte voor deze eervolle onder¬ 

scheiding. 

Geheel volgens het programma sloot de Voorzitter omstreeks 10 uur de bij¬ 

eenkomst. De commissie die belast was met het organiseren van de herdenking, 

kan terug zien op een uitstekend geslaagde dag. Alles liep op rolletjes en de 

stemming was de hele dag voortreffelijk. Er heerste een prettige sfeer, niet in het 

minst door de uitstekende manier waarop de verschillende onderdelen gedoseerd 

waren. 

Amsterdam 1010, Oude IJselstraat 12-III. 

Aspöck, H. und U., Die Neuropteren IE Linz, 1969. Overdruk uit Naturkundliches 

Jahrbuch der Stadt Linz 1969, p. 17—68. Deze publicatie is een vervolg op de door beide 

auteurs in 1964 uitgegeven „Synopsis der Systematik, Ökologie und Biogeographie der 

Neuropteren Mitteleuropas” (zie Eni. Ber. 25 : 160, 1965). In totaal zijn nu 130 soorten 

uit Midden-Europa bekend. Van de in 1964 vermelde 115 soorten verviel één als synoniem, 

terwijl er 15 nieuwe bij kwamen. Een groot aantal aanvullingen in de vorm van genum¬ 

merde noten kon op de vijf jaar eerder verschenen monografie gegeven worden. Zij betreffen 

vooral de verbreiding en de oecologie van de toen vermelde soorten. Het boekje is dan ook 

een onmisbare publicatie voor diegenen, die zich met deze orde bezig houden. Aan het slot 

worden vijf pagina’s met afbeeldingen van genitaliën gegeven en een plaat met 7 foto’s van 

vleugels. De prijs bedraagt öS 80, te bestellen bij de boekhandel of rechtstreeks bij het 

Stadtmuseum te Linz. — Lpk. 


