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Een merkwaardig Frans tijdschrift 

door 

B. J. LEMPKE 

Enige tijd geleden werd voor onze bibliotheek een serie aangekocht van een 

Frans tijdschrift, dat de volgende titel draagt: „L’Intermédiaire des Bombyculteurs 

& Entomologistes”. De verklarende ondertitel luidt: „Revue mensuelle de Vulgari¬ 

sation universelle: Sciences, Apiculture, Aviculture, Médecine, Littérature, etc.” 

Daar er verschillende artikelen over Lepidoptera in staan, kreeg ik het ter inzage 

om te kijken of er ook iets in stond, dat voor mij van belang kon zijn. 

Erg bekend is het tijdschrift niet. Ik heb het nooit geciteerd gezien. Wel komt 

het voor in de „World List” met de volgende afkorting: Interméd. Bombycult. Ent. 

en met de jaartallen 1901—1905. De serie, die nu in de bibliotheek aanwezig is, 

loopt van nr. 1 van januari 1901 tot en met nr. 49 van januari-februari 1905. Of 

dit nummer 49 inderdaad het laatste is dat verscheen, of dat de vijfde jaargang 

nog compleet uitgekomen is, zijn we nog niet te weten kunnen komen. In elk 

geval denk ik niet, dat er nog veel zulke series als wij nu hebben, zullen bestaan. 

Het tijdschrift is namelijk op papier van slechte kwaliteit gedrukt en zag er nu niet 

bepaald uit als iets, dat zuinig bewaard moest worden omdat het zo fraai was. 

De reden van de uitgave is op de eerste pagina duidelijk vermeld. De reeds 

bestaande tijdschriften waren voor veel gewone liefhebbers te moeilijk geworden 

en daardoor te weinig interessant. Het is wel opvallend, dat omstreeks de eeuw¬ 

wisseling in diverse landen de behoefte gevoeld werd aan zulke niet zo technische 

tijdschriften, waarin ook wat minder zware kost werd behandeld, dan die welke 

bijna alleen nog voor specialisten van belang was. In Duitsland was dat de „Ento¬ 

mologische Zeitschrift”, later gesplitst in die van Guben en van Frankfort en 

waarvan nu alleen nog de laatste bestaat. In België begon de „Revue de la Société 

entomologique Namuroise” steeds meer aandacht te trekken, tot het al gauw een 

maandblad kon worden (waarvan later de naam veranderd werd in „Lambillio- 

nea”). In diezelfde tijd begon onze vereniging vooral op aandringen van D. ter 

Haar met de uitgave van de „Entomologische Berichten”, aanvankelijk een zeer 

bescheiden tijdschrift. Het eerste deel telde 245 pagina’s (die lang niet alle vol 

waren) en daar werd vier jaar over gedaan. Wij publiceren nu meer tekst in één 

jaar! In Engeland hebben het grootste deel van de vorige eeuw al tijdschriften 

bestaan waarin ook de amateurs terecht konden, hoewel ook daar nog een nieuwe¬ 

ling er bij gekomen was, nl. „The Entomologist’s Record and Journal of Variation”, 

die ook nu nog tot de goede Engelse entomologische tijdschriften behoort. 

Dat de „Intermédiaire” het niet zo lang uitgehouden heeft, is eigenlijk niet zo 

verwonderlijk. Er stonden inderdaad diverse entomologische artikelen in, waaraan 

beginners iets gehad moeten hebben: hoe ze moesten kweken, verzamelen, prepa¬ 

reren enz. Maar de inhoud was tenslotte toch zo een samenraapsel van allerlei 

onderwerpen, dat niemand goed aan zijn trekken kwam. Er werden rechtskwesties 

in behandeld, een arts besprak er allerlei geneeskrachtige planten in en gaf advie¬ 

zen over diverse kwaaltjes, er stond vrij veel in over rupsen die zijde leveren, de 

bijenteelt werd uitvoerig besproken, er was een vervolgverhaal, dat met entomologie 
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niets te maken had (blijkbaar de afdeling literatuur) enz. Toch zijn zulke tijd¬ 

schriften nu, na ruim 60 jaar, wel leuk om door te nemen. Het is bij voorbeeld 

verbazingwekkend te lezen voor hoeveel kwaaltjes en ongemakken een goed glas 

wijn verlichting kan brengen volgens de dokter! 

In het tijdschrift zijn ook enkele nieuwe aberraties beschreven en zelfs een 

nieuwe soort. Dat de meeste auteurs „L’Intermédiaire” overigens niet erg serieus 

namen, blijkt wel hieruit, dat ze hun beschrijvingen eerst al in een ander tijdschrift 

gepubliceerd hadden en het daarna rustig deden voorkomen, of die in „L’Inter¬ 

médiaire” nieuw waren. En de soort werd later nog eens beschreven. Toch zijn er 

een paar bij, die inderdaad in dit tijdschrift de prioriteit hebben en die dan ook 

wel aan de vergetelheid ontrukt mogen worden. Ik heb daarom een lijstje gemaakt 

van alle in „L’Intermédiaire” beschreven nieuwe vormen en de soort, met het on¬ 

vermijdelijke commentaar. 

1. Mythimna vitellina Hübner, f. ultima Braun, Interméd. Bombycult. Ent. 1 : 

79, fig. 3, 4 op p. 78, maart 1901. Er is geen beschrijving, maar er wordt verwezen 

naar de afbeeldingen. Door het slechte papier zijn ze zeer onduidelijk, maar ver¬ 

geleken met de ernaast afgebeelde typische exemplaren is wel te zien, dat de voor¬ 

vleugels veel donkerder (roder) zijn, de aderen en de achterrand van de achter¬ 

vleugels zijn verdonkerd. Bovendien is de vlinder belangrijk groter. Dit alles klopt 

precies met de beschrijving van f. saturatior Dannehl, 1929, die er dan ook een 

synoniem van is. 

2. Polyommatus icarus Rottemburg, f. regnieri André, Interméd. Bombycult. 

Ent. 2 : 47, fig., februari 1902. De bekende vorm, waarbij op de onderzijde van de 

voorvleugels de onderste basale en de onderste postmediane vlek door een dikke 

streep met elkaar verbonden zijn. ANDRé had de vorm reeds benoemd in Journ. 

Nat. Macon 2 : 52, 1901. Overigens is de naam een synoniem van f. melanotoxa 

Pincitore-Marott, 1873. 

3. Melitaea cinxia L„ f. matisconensis André, Interméd. Bombycult. Ent. 2 : 48, 

fig., februari 1902. De vorm, waarbij op de bovenzijde van de achtervleugels de 

zwarte vlekken in de bruine submarginale band ontbreken. De naam is geldig, maar 

hij was reeds eerder door ANDRé gepubliceerd, namelijk in 1899 in Tableaux anal. 

Lép. France, Suisse, Belgique. Voor de synoniemen ervan zie Cat. Nederl. 

Macrolep., suppl. 3 : 171, 1956. 

4. Chazara briseis L., f. robinia de Labonnefon, Interméd. Bombycult. Ent. 3 : 

344, nov. 1903. Bovenzijde voorvleugels met drie ogen, één bij de voorvleugelpunt 

en twee die elkaar raken, bij de binnenrand. De naam is geldig. Synoniemen ervan 

zijn: triocellata Hafner, 1909 en triocellata Vorbrodt, 1917. 

5. Copiopteryx sonthonnaxi André, Interméd. Bombycult. Ent. 4 : 268, sept. 

1904. Een uitstekende beschrijving van een nieuwe Saturnide uit Centraal Brazilië, 

die ook goed afgebeeld is op een bijgevoegde plaat op beter papier. Het volgende 

jaar beschreef de auteur de soort nog eens. Deze is eveneens afgebeeld in Seitz, 

Bombyces et Sphingides Americanae, pi. 130 a3 (1930). 

6. Noctua comes Hübner, f. nonmarginata Lucas, Interméd. Bombycult. Ent. 5 : 
13, jan.-febr. 1905. De naam is vergezeld van de volgende fraaie Latijnse diagnose: 

„Alis posterioribus margine nigro ferra nullo”, gevolgd door een Franse beschrij¬ 

ving. Maar dc vorm was al meer dan een jaar eerder beschreven door dezelfde 
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auteur in Ann. Soc. ent. France 72 : 402, dec. 1903 en daar afgebeeld op plaat V 

fig. 2. De naam suggereert, dat de zwarte achterrandsband van de achtervleugels 

geheel ontbreekt. Er is blijkens de figuur en de beschrijving echter wel degelijk 

een achterrandsband aanwezig, maar hij is sterk versmald. Dit betekent, dat f. 

attenuata Warren, 1909, er een synoniem van is. 

Summary 

The library of the Netherlands Entom. Soc. obtained a series of the French 

periodical “L’Intermédiaire des Bombyculteurs & Entomologistes”, running from 

nr. 1, January 1901, to nr. 49, January-February 1905, probably all that has been 

published. In it some new aberrations and a new species were described. Although 

several aberrations had been published before, some of them were new. The 

species was again described later by the same author. A complete list is given of all 

the new (or so-called new) names to be found in the periodical. 

1. Mythimna vitellina Hübner, f. ultima Braun, op, cit. 1 : 79, figs. 3, 4 on p. 

78, March 1901. Fore wings much darker (redder), hind wings with nervures and 

outer border darkened, the moth distinctly larger than typical specimens. All these 

characters are also those of f. saturatior Dannehl, 1929, which is a synonym. Taken 

at Royan (Charente Inférieure), where the form was rare: 5 specimens against 

about 300 of the type form. (The name was spelled: ultina, but this is clearly a 

printer’s error, as Braun wrote on p. 79: “L. Vitellina Var. Ultina, la dernière!”). 

2. Polyommatus teams Rottemburg, f. regnieri André, op. cit. 2 : 47, fig., 

Febr. 1902. Had already been described by the same author in 1901, ]ourn. Nat. 

Macon 2 : 52. But the name is a synonym of f. melanotoxa Pincitore-Marott, 1873, 

the well-known form with black bar on the under side of the fore wings along the 

inner margin. 

3. Melitaea cinxia L., f. matisconensis André, op. cit. 2 : 48, fig., Febr. 1902. 

Had already been described by the same author in 1899, Tableaux anal. Lép. 

France, Suisse, Belgique: 53. The oldest name for the form without black spots in 

the brown submarginal band of the hind wings. 

4. Chazard briseis L., f. robinia de Labonnefon, op. cit. 3 : 344, Nov. 1903. On 

upper side fore wings three eye spots, one near the apex, two touching each other 

near the inner margin. Synonyms: trio cell at a Hafner, 1909, and triocellata Vor- 

brodt, 1917. 

5. Copiopteryx sonthonnaxi André, op. cit. 4 : 268, fig. on plate, Sept. 1904. 

Full description of a new Saturnid from Central Brasil with an excellent photo on 

special paper. The species was again described by the same author in Lab. Et. Soie 

12 : 72, 1905 (according to Seitz, Gross-Schmetterl. der Erde 6, where the species 

is treated on p. 799 and figured pi. 130 a3, 1930). 

6. Noctua comes Hübner, f. nonmarginata Lucas, op. cit. 5:13, Jan.-Febr. 1905. 

Had already been described and figured by the same author in Ann. Soc. ent. 

France 72 : 402, Dec. 1903. The form is not without the black border of the hind 

wings, as the name would suggest, but the border is very narrow. F. attenuata 

Warren, 1909, is a synonym of it. 
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