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Verslag van de 16de Lentevergadering 

door 

W. HELLINGA, secretaris 

De 16de Lentevergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd gehouden op zondag 26 april 1970 in één der zalen van het Artis-Restaurant 

in Amsterdam. Deze vergadering werd geleid door de voorzitter, Prof. Dr. G. 

Barendrecht. 

Aanwezig waren: Prof. Dr. G. Barendrecht, Dr. J. G. Betrem, Dr. A. F. H. Besemer, 

Dr. A. Diakonoff, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Drs. 

V. S. van der Goot, W. H. Gravestein, W. de Groot, W. Hellinga, E. Houkes, K. J. Huis¬ 

man, J. A. Janse, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. W. J. Kabos, P. Kanaar, M. Kooi, J. Krikken, 

Dr. G. Kruseman, Mevr. Drs. M. C. Kruseman-Jansen, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, 

J. P. van Lith, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, R. C. H. M. Oudejans, H. Overbeek, 

M. P. Peerdeman, G. van Rossem, Dr. E. A. M. Speijer, G. Stobbe, Prof. Dr. j. van der 

Vecht, H. J. Vlug, P. Vroegindeweij, Prof. Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, S. Willem- 

stein, A. Willink, Drs. K. Zwart. 

Voorts waren er twee introducés. 

Nadat de voorzitter om ca. 11 uur de vergadering geopend had en alle aan¬ 

wezigen hartelijk welkom had geheten, gaf hij het woord aan de secretaris voor 

het uitbrengen van zijn 

Verslag Nederlandse Entomologische Vereniging 1969 1970 

De Lentevergadering, waarop mijn vorig verslag werd uitgebracht, werd ge¬ 

houden op zondag 27 april 1969 in het Artis-Restaurant in Amsterdam. In deze 

vergadering vond een bestuurswisseling plaats wegens het periodiek aftreden van 

de heer W. Hellinga, die zich evenwel herkiesbaar had gesteld. Na stemming 

bleek dat op hem de meeste stemmen waren uitgebracht, zodat hij als bestuurslid 

herkozen werd en als secretaris zijn functie zal continueren. Voorts werd op deze 

vergadering een erelid benoemd en wel Dr. M. A. Lieltinck, op grond van het 

feit dat hij 50 jaar een trouw en enthousiast lid is, bekend om de hoge kwaliteit 

van zijn publikaties en zijn belangrijk werkzaam aandeel in het verenigingsleven. 

De 124ste Zomerbijeenkomst vond plaats op 31 mei en 1 juni 1969 in Hotel 

„de Klok” in Winterswijk, onder erevoorzitterschap van Dr. C. DE Jong. Op 

deze bijeenkomst werd Dr. J. Schuring a benoemd tot erevoorzitter van de Zomer¬ 

bij eenkomst in 1970. Deze zal worden gehouden op 6 en 7 juni in Hotel ,,Dinkel- 

oord” in Denekamp. 

De Herfstvergadering werd gecombineerd met een van de afdeling voor Toe¬ 

gepaste Entomologie en werd gehouden op 29 november 1969 in het Zoölogisch 

Laboratorium in Amsterdam. Op deze vergadering deelde de voorzitter mede, dat 

de contributie voor 1970 voor gewone leden onveranderd op ƒ 20,— werd vast¬ 

gesteld, terwijl ook de ledenprijs voor het Tijdschrift voor Entomologie, t.w. 

ƒ 22,50, onveranderd bleef. Bovendien deelde hij mede, dat voortaan op iedere 

Herfstvergadering de contributie, enz. voor het volgend jaar zal worden vastge¬ 

steld. Voorts bracht de secretaris verslag uit van de oprichting van de Afdeling 
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Noord-Nederland, waarvan hij de oprichtingsvergadering in Groningen had in¬ 

geleid. 

De Wintervergadering werd gehouden op 15 februari 1970 in het Eurohotel in 

’s-Hertogenbosch. Deze gaf een grote opkomst te zien, speciaal ook van leden uit 

het zuiden. 

Tot mijn grote spijt moet ik ook dit jaar weer het overlijden van een aantal 

leden vermelden en wel van Dr. H. J. de Fluiter, Dr. L. G. E. Kalshoven, 

Prof. J. C. van der Meer Mohr en J. Vreugdenhil, alsmede het buitenlandse 

erelid Sir Boris Uvarov. 

Ik zal u ditmaal niet vermoeien met het aanhoren van de namen der leden die 

bedankt hebben en nieuw toegetreden zijn, want nu de nieuwe ledenlijst in proef¬ 

druk is verschenen, was het mogelijk een nieuw en juist beeld te krijgen van het 

aantal leden. De samenstelling is nu de volgende: 

Ereleden 14 

Begunstigers 14 

Leden van verdienste 3 

Corresponderende leden 2 

Buitenlandse leden 47 

Gewone leden 429 

Student-leden 49 

Adspirant-leden 8 

Huisgenootleden 6 

Totaal 572 

Uw voorzitter bracht enkele malen het voorgeschreven bezoek aan de Biblio¬ 

theek, over de toestand waarvan de bibliothecaris een nader verslag zal uitbrengen. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Het 

aantal leden neemt toe. Het zijn er thans totaal 138. 

De Afdeling Noord-Holland en Utrecht, de Afdeling Zuid-Holland en de 

Afdeling Zuidoost-Nederland vergaderden regelmatig in het winterseizoen. Deze 

vergaderingen laten een goede opkomst zien. 

De Commissie voor Natuurbescherming vergaderde eenmaal en in de vergade¬ 

ring van vandaag zal de voorzitter over deze commissie nadere mededelingen 

doen. 

Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasenstichting vergaderde tweemaal. Ook 

in deze verslagperiode was de samenwerking tussen de Stichting en de N.E.V. 

weer bijzonder prettig. Wederom zijn wij haar dankbaar voor de grote geldelijke 

steun die zij onze vereniging verleent. 

Het contact met enkele buitenlandse zusterverenigingen van wie wij regelmatig 

publikaties en convocaties ontvingen, bleef intact. 

De Commissie van Voorbereiding van het 125-jarig bestaan van onze vereniging 

vergaderde enkele malen en ik hoop u eerstdaags nadere mededelingen hierover te 

kunnen doen. 

Dit jaar heeft weer vele en uiteenlopende activiteiten te zien gegeven en ik zie 

ook de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 
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Vervolgens kreeg de penningmeester het woord voor het uitbrengen van zijn 

verslag over het boekjaar 1969. 

Verslag van de penningmeester over het boekjaar 1969 

Allereerst zal ik de Balans en de Verlies- en Winstrekening over 1969 door¬ 

nemen. De inschrijving Grootboek in blote eigendom, zijnde het legaat-Dr. Reu- 

vens, is in 1969 niet gewijzigd. Het vruchtgebruik werd genoten door mevrouw 

F. A. Thomas-van Dordt. De beurswaarde van het effectenbezit in volle eigen¬ 

dom volgens de fondsenstaat per 31.XII. 1969 daalde, zodat er een nadelig koers¬ 

verschil optrad van ƒ4.678,93. Dit bedrag komt ten laste van de reserve voor 

koersverlies, waardoor het saldo van deze rekening daalt tot ƒ 10.600,60. De in¬ 

schrijving Grootboek in volle eigendom met aan de creditzijde de rekening Fonds 

Hartogh Heys v. d. Lier is in administratie bij Van der Hoop, Offers & Zn. te 

Rotterdam. De rente in 1969 bedroeg ƒ 306,— en werd geboekt ten gunste van de 

rekening Bibliotheek. De Debiteurenrekening is zeer hoog, hetgeen veroorzaakt 

wordt door het bedrag van de Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij ter af¬ 

rekening E.E.A. à ƒ41.091,29. Het Creditsaldo van het tijdschrift E.E.A. bedraagt 

thans ƒ 23.655,14. Onder Debiteuren staat ook ƒ 10.000,— subsidie over 1968 en 

1969. Ongetwijfeld zult u het verlies hebben opgemerkt van ƒ 697,27. Donderdag 

j.l. ontving ik van Z.W.O. eindelijk de definitieve opgave van de subsidie over 

1968 voor het Tijdschrift voor Entomologie, nd. ƒ6.000,— en niet ƒ 5.000,—, 

zoals wij steeds onder Debiteuren hebben geplaatst. Daardoor stijgt deze rekening 

met ƒ 1.000,— en verandert het verlies in een winst van ƒ 302,73. 

In het fonds-Hacke Oudemans à ƒ 200,— kwam geen verandering. De rente à 

ƒ 10,—• werd ten gunste van contributies geboekt. 

In het fonds-MacGillavry à ƒ 2.000,— kwam in 1969 geen wijziging. 

De Dr. j. Th. Oudemans-stichting gaf aan rente ƒ 237,50, waarvan volgens de 

stichtingsbrief de helft ten gunste van de renterekening komt à ƒ 118,75. 

Het Creditsaldo van E.E.A. is thans reeds geheel verbruikt voor aflevering 5, 

1969. Per 31 december 1970 verwacht ik voor dit tijdschrift een Debetsaldo! De 

betrekkelijk lage rekening Crediteuren kwam tot stand door de snelle betaling der 

binnengekomen rekeningen. 

Uit de reserve gevoteerde bedragen is het fonds-Dr. Kruseman à ƒ2.100,— in 

overleg met de U.E.S. vervallen en het saldo is toegevoegd aan het kapitaal N.E.V. 

Van de rekening Monografieën was het voordelig saldo over 1969 ƒ 647,35 en 

werd aan het kapitaal toegevoegd. Het nadelig saldo over 1968 bedroeg ƒ 4.601,59, 

zodat het verlies per 31 december I969 nog bedraagt ƒ 3.954,24. De reserve geeft 

een saldo aan van ƒ 2.723,20. 

Tot zover de toelichting op de balans. Wanneer wij nu overgaan tot de Verlies¬ 

en Winstrekening dan kunnen wij tevens enkele bedragen vergelijken met wat in 

de begroting 1969 opgegeven werd. Afschrijving debiteuren is van een contributie 

en een abonnement T.v.E. Het batig saldo van de rekening Bibliotheek is het ver¬ 

schil tussen inkomsten à ƒ22.412,17 (waarin subsidie U.E.S. ƒ 21.200,—) en de 

uitgaven voor aankopen, binder en onkosten à ƒ 15.748,58. Het fotocopieerappa- 

raat leverde een verlies op van ƒ 1.374,26 hetgeen te wijten is aan de 12 % 
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B.T.W. Over de B.T.W. nog het volgende. Alle bibliotheekrekeningen aan Neder¬ 

landse kopers worden belast met 4 of 12 % B.T.W. De rekeningen van Ponsen 

& Looijen zijn belast met 4 % voor de afleveringen van de Tijdschriften en 4— 

12 % voor de overdrukken. Bij de vooraftrek krijgen wij de betaalde B.T.W. van 

het T.v.E. terug. Van E.E.A. krijgen wij niets terug en van de Entomologische 

Berichten tweederde. 

De contributies waren begroot op ƒ 8.200,—; in werkelijkheid bedroegen ze 

ƒ 8.504—. 

De rente (diversen) begroot op ƒ 3.500,— was in werkelheid ƒ 3.813,22. 

De inkomsten van de E.B. waren begroot op ƒ 7.700,—; in werkelijkheid waren 

ze ƒ6.995,10. 

De uitgaven voor E.B. begroot op ƒ 16.300,— waren ƒ 15.889,10. 

De E.B. stemmen dus overeen met de begroting. In mindering van het nadelig 

saldo kwam ƒ 3.000,— subsidie van de U.E.S., zodat het nadelig saldo ƒ 6.666,35 

bedraagt. Het was begroot op ƒ 6.600,—. 

De inkomsten van het T.v.E. waren begroot ƒ 15.500,—; in werkelijkheid werd 

dit ƒ 16.234,67. De uitgaven voor dit tijdschrift waren begroot op ƒ 18.100,—. 

In werkelijkheid waren ze belangrijk groter, nl. ƒ 22.901,02. Door een misver¬ 

stand viel de subsidie van Z.W.O. veel lager uit dan de ƒ 5.000,— waarop wij 

minstens rekenden (aangevraagd was ƒ 7.500,—). Hierover zullen wij nog een 

nadere beslissing kunnen verwachten. 

De onkosten waren begroot op ƒ 2.500,—; in werkelijkheid bedroegen ze 

ƒ 2.350,74. Over het verlies en de verandering daarvan in winst sprak ik reeds. 

Thans moet ik dit droge overzicht nog besluiten met enige opmerkingen over 

de begroting 1970. Door stijging van papierprijzen zijn de drukkosten van de 

tijdschriften verhoogd en voor de E.B. begroot op ƒ 15.000,—. Voor het T.v.E. is 

ƒ 18.500,— berekend. De subsidie van Z.W.O. is reeds voorlopig vastgesteld op 

ƒ 5.000,—. Het tekort bedraagt ƒ 24.300,—, hetgeen ƒ 100,— meer is dan op de 

begroting 1969 stond. Dit bedrag zullen wij bij de U.E.S. aanvragen, nl. ƒ 3.000,— 

voor de E.B. en ƒ 21.300,— voor de Bibliotheek. 

Aan het einde van mijn verslag wil ik niet nalaten mijn dank te betuigen aan de 

heren Hendrikse en De Beer van de Bank Mees, Hope & Co. voor de vele 

hulp. In de toekomst zullen wij ernaar streven de administratie te vereenvoudigen, 

zodat de Balans en Verlies- en Winstrekening begrijpelijker worden. Voor de nauw¬ 

gezetheid waarmede mevrouw F. Slichtenbree-Tiddens de administratie van de 

Bibliotheek verzorgt wil ik haar gaarne danken. U bedank ik ook voor de meestal 

snelle betaling van verschuldigde bedragen, waardoor het zenden van aanmanin¬ 

gen niet nodig is. 

Hierna werd het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren Drs. H. 

Wiering en F. C. J. Fischer, uitgebracht. Zij hadden veel lof voor de nauw¬ 

gezetheid, waarmede de penningmeester zijn administratie voert. Onder applaus 

werd deze daarop voor zijn beheer gedechargeerd. Vervolgens werden behandeld 

de Balans en de Winst- en Verliesrekening over het boekjaar 1969 en de Be¬ 

groting 1970. 
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Balans per 31 december 1969 
Activa 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom ƒ 13=770,— 

Effecten in volle eigendom 55 56.030,68 

Inschrijving Grootboek in volle eigendom 99 4.232,— 

Debiteuren 95 61.639,74 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 59 43.506,95 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. 99 2.174,23 

Postgiro 188130 99 7.324,10 

Boekenfonds p.m. 

Bibliotheek p.m. 

Monografieën N.E.V. 95 3.954,24 

Saldo Verlies over 1969 95 697,27 

Passiva 
ƒ 193.329,21 

Kapitaal ƒ 54.933,81 

Legaat Dr. Reuvens 99 13.770,— 

Reserve voor koersverlies 99 10.600,60 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier „ 4.232,— 

Fonds Hacke Oudemans 55 200,— 

Fonds MacGillavry 59 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans-Stichting 95 473,85 

Tijdschrift E.S.A. 95 23.655,14 

Crediteuren 55 29.258,57 

Reserve voor gevoteerde bedragen 99 51.482,04 

Reserve inzake Monografieën N.E.V. 
» 

2.723,20 

ƒ 193.329,21 

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1969 

Verliezen 

Tijdschrift voor Entomologie ƒ 6.666,35 

Entomologische Berichten 99 5.894 — 

Boekenfonds 55 6.174,49 

Afschrijving Debiteuren 59 42,50 

Onkosten 99 2.350,74 

Winsten 
ƒ 21.128,08 

Subsidie (aanvullend) ƒ 1.450,— 

Contributies 95 8.504,— 

Rente (diversen) 59 3.813,22 

Bibliotheek 99 6.663,59 

Saldo Verlies over 1969 99 697,27 

ƒ 21.128,08 
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Begroting voor 1970 
Inkomsten: 

Contributies 

Rente 

Entomologische Berichten : 

Abonnementen en verkoop ƒ 1.600,— 

Ruil „ 4.100,— 

Overdrukken „ 1.600,— 

Bijdrage Toegepaste Ent. » 300,— 

Tijdschrift voor Entomologie: 

Abonnementen leden ƒ 3.000,— 

Abonnementen niet-leden en losse verkoop „ 3.500,— 

Ruil „ 3.000,— 

Overdrukken „ 1.700,— 

Subsidie verleend door Z.W.O. „ 5.000,— 

Bibliotheek: 

Hartogh Heys ƒ 300,— 

10 % Fischer Catalogus-verkoop „ 3.000,— 

Boekenfonds „ 3.000,— 

Tekort 

Uitgaven: 

Onkosten algemeen 

Entomologische Berichten : 

Kosten druk en overdruk ƒ 15.000 — 

Onkosten „ 2.000,— 

Tijdschrift voor Entomologie: 

Kosten druk en overdruk ƒ 18.500,— 

Onkosten „ 1.500,— 

Bibliotheek: 

Losse aankoop ƒ 3.500,— 

Serie-aankopen „ 5.000 — 

Ruil „ 7.100 — 

Reservering aankoop „ 1.500 — 

Onkosten : 

Binder ƒ 3.000,— 

Separaten „ 2.700,— 

Diversen „ 2.500,-— 

„ 8.200,— 

ƒ 8.600,— 

„ 3.800,— 

7.600,— 

16.200,— 

„ 4.300,— 

„ 24.300,— 

ƒ 64.800,— 

ƒ 2.500,— 

17.000,— 

20.000,— 

25.300,— 

Totaal ƒ 64.800,— 
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Hierna stelde de voorzitter het benoemen van de Kascommissie voor het nazien 

van de boeken over het jaar 1970 aan de orde. Hij stelde voor hiervoor de heren 

F. C. J. Fischer en J. P. van Lith te benoemen. Beide heren aanvaardden deze 

benoeming. 

Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan de bibliothecaris, Dr. C. A. W. 

Jeekel, die zijn kort verslag over de toestand van de bibliotheek over 1969—1970 

uitbracht. 

Daarna kwam punt 6 der agenda aan de orde, namelijk het verslag van de Com¬ 

missie voor Natuurbescherming. Helaas had deze Commissie niets te melden. Op¬ 

gaven en suggesties van de leden werden niet ontvangen ondanks de opwekking 

op vorige vergaderingen gedaan. 

De voorzitter nam hierop het woord. De activiteiten van deze Commissie moe¬ 

ten belangrijk uitgebreid worden en hij stelde voor haar autonoom te maken met 

eigen briefhoofd en middelen. Hij wenste deze Commissie uitgebreid te zien met 

de heren Besemer, Kruizinga, Overbeek en Van Rossem, die door hun functie 

een betere representatie in het geheel brengen. Inmiddels hebben alle heren zich 

bereid verklaard in deze Commissie zitting te nemen. Zij zal in het eind van het 

jaar bijeenkomen om een werkprogramma te maken, waarop dan verder voortge¬ 

bouwd kan worden. Berichten hierover zullen t.z.t. in de Entomologische Berich¬ 

ten verschijnen. 

Aan de orde kwam nu de verkiezing van een bestuurslid in verband met het 

aftreden van de heer J. A. Janse, die niet herkiesbaar was. Het bestuur had hier¬ 

voor het volgende dubbeltal gesteld: 1. G. van Rossem; 2. G. Helmers Jr. 

Opgaven van andere kandidaten waren niet bij het bestuur binnengekomen. Het 

stembureau werd gevormd door de heren Gravestein en Lieftinck. Na de 

stemming bleek dat de heer Van Rossem 3 6 stemmen had gekregen en de heer 

Helmers Jr. 2. Voorts waren er twee blanco stemmen. Dientengevolge werd de 

heer Van Rossem als bestuurslid gekozen. Vervolgens kwam punt 8 der agenda 

aan de orde, namelijk het uitreiken van de Uyttenboogaart-Eliasenprijs voor 1970. 

De hiervoor in het leven geroepen Commissie is unaniem tot het besluit gekomen 

deze prijs toe te kennen aan de heer J. P. van Lith te Rotterdam, voor zijn gehele 

werk op entomologisch gebied. 

Prof. Dr. J. van der Vecht gaf in zijn toespraak de motivering voor het toe¬ 

kennen van deze prijs aan de heer Van Lith onder hartelijk applaus van de aan¬ 

wezigen. De heer Van Lith dankte met enkele woorden voor deze voor hem on¬ 

verwachte onderscheiding. 

Nadat verder niemand het woord verlangde, ging men over tot de gemeen¬ 

schappelijke lunch. Jn de namiddag kwamen de Wetenschappelijke Mededelin¬ 

gen aan de orde. Hierbij voerden de volgende sprekers het woord: Drs. V. S. 

van der Goot. Hij sprak over de voedsel voorkeur van enkele Platycheirus- en 

Melanostoma-soorten. J. Krikken, besprak myrmocofiele en termitofiele Scara- 

baeoidae. Dr. H. H. Evenhuis hield een voordracht over het effect van enkele 

sluipwespen als parasieten van fy tof age insekten van appel. 

Deze met lichtbeelden aangevulde voordrachten vonden een aandachtig gehoor 

en werden gevolgd door vaak levendige discussies. 
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Nadat dan niemand meer het woord verlangde, sloot de voorzitter deze ver¬ 

gadering onder dankzegging aan de sprekers en aan allen die verder tot haar wel¬ 

slagen hadden bijgedragen. 

Amsterdam 1005, Weesperzijde 23-11. 

Description of a new genus of Tortricidae from Asia 

(Lepidoptera) 

by 

A. DIAKONOFF, 

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 

and 

J. RAZOWSKI 

Institute of Systematic and Experimental Zoology, 

Polska Akademia Nauk, Krakow, Poland 

Several years ago the first author described a new species of Tortricidae from 

Western Java which he tentatively placed in Cacoecia Hb., because the shape of 

the uncus was quite unusual for that genus, deciding to separate the genus at a 

later opportunity. Now that the second author recently discovered that another 

species of “Cacoecia?\ from China, is apparently congeneric, it seems justifiable 

to erect the following new genus for these two species. 

Chiraps gen. nov. 

Head with loosely appressed scales. Ocellus posterior, subinferior. Proboscis 

rather short. Antenna in male moderately thickened, densely short-ciliate below. 

Labial palpus moderate, somewhat less than twice diameter of eye, subporrected, 

with closely appressed scales, median segment gently dilated posteriorly, apex 

roughish, terminal segment exposed or fairly long, top rounded. Thorax without 

a crest. Posterior tibia normally scaled, slightly thickened with closely appressed 

scales. Abdomen with rather long, appressed scales at the sides. 

Fore wing dilated, broad and subtruncate, with a costal fold, to middle, or to 

before middle; costa sinuate, apex more or less produced, termen long, sinuate, 

broadly rounded below; without tufts of scales. Vein lb (1A + 2A) furcate to 

1/3 or less, lc (CuP) distinct to about middle of vein 2 (CuA2), or still longer, 

2 from about 3/4, 3 (CuAl) from angle, 4 (M3) separate, slightly closer to 5 

(M2), 7 (Ml) separate, to termen, 9 (R4) from 1/4, 10 (R2) from 1/2 

distance 8—11, 11 (Rl) from slightly before middle of cell, chorda and median 

branch absent (alloicd) or apparently present and chorda unusually long, from 

beyond base of 11 to below base of 6 (M2) (chlorotypa). 

Hind wing without a cubital pecten, slightly under 1, semioval, pointed, termen 

subconcave below apex, gently rounded-prominent in middle. Vein 2 (CuA2) 

from beyond middle (alloicd) or beyond 1/3 (chlorotypa), 3 (CuAl) and 4 

(M3) connate from angle, 5 (M2) curved and approximated at base, 6 (Ml) and 

7 (R5) closely approximated towards base, 7 to apex or just above apex. 

Male genitalia very characteristic by the unusually broad uncus being bifid 


