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Verslag vao de 15de Lentevergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 15 de Lentevergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd gehouden op zondag 27 april 1969 in een der zalen van het Artis-restaurant 

in Amsterdam. Deze vergadering werd voorgezeten door de Voorzitter, Dr. G. 

Barendrecht. 

Aanwezig waren: B. van Aartsen, Dr. G. Ânkersmit, Dr. G. Barendrecht, Dr. A. F. H. 

Besemer, F. Â. Bink, W, L. Blom, H, C. Bolk, J. Bouwman, Dr. Ir. R. H. Cobben, W. 

Coenders, Dr. A. Diakonoff, Dr. P. H. van Doesburg, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van 

Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Dr. D. C. Geijskes, Drs. V. S. van der Goot, W. H. Grave- 

stein, W. de Groot, W. Helîînga, E. Houkes, K. J. Huisman, J. A. janse, Dr. C. A. W. 

Jeekel, Dr. C. de Jong, Dr. W. J, Kabos, P. Kanaar, Dr. B. Kîauta, W. J. van der Klauw, 

J. Krikken, Dr. P. A. van der Laan, H. J. P. Lambeck, B. J. Lempke, Dr. M. Â. Lieftinck, 

Drs. J. Â. W. Lucas, W. P. Mantel, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, Dr. S. J. van 

Ooststroom, H. Overbeek, C. A. Schulz Jr., Dr. R. T. Simon Thomas, H. J. L. T. Stammes¬ 

haus, j. Sweers, H. G. M. Teunissen, J. H. j. Teunissen, Prof. Dr. J. van der Vecht, P. 

Vroegindeweij, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Drs. K. W. R. Zwart. 

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

wezigen harteiijk welkom had geheten, richtte hij het woord tot de pas gepromo¬ 

veerde Dr. B. Kiauta, die hij namens alle aanwezigen harteiijk gelukwenste met 

dit behaalde succes. 

Hierna gaf hij het woord aan de Secretaris voor het uitbrengen van zijn 

Verslag Nederlandse Entomologische Vereniging 1968—1969 

De Lentevergadering, waar mijn vorige verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 

zondag 12 mei 1968 in het Artis-Restaurant in Amsterdam. In deze vergadering vond een 

bestuurswisseling plaats wegens het aftreden van Drs. H, Wiering, die zich niet herkies¬ 

baar had gesteld. In zijn plaats werd daarom gekozen Dr. W. J. Kabos, die hem als Penning¬ 

meester opvolgde. Voorts werd tijdens deze vergadering voor de eerste maal de Uyttenboo- 

gaart Eliasenprijs uitgereikt en wel aan ons lid van verdienste, de heer B. J. Lempke. De 

heer J. A. Janse reikte hem deze prijs uit en wel voor het belangrijkste resultaat van 

zijn werkzaamheden in het samenstellen van de Catalogus der Nederlandse Macrolepido- 

ptera. Op deze vergadering werd eveneens de Wetswijziging goedgekeurd. 

De Zomerbijeenkomst, die een zeer goede opkomst te zien gaf, vond plaats op 15 en 16 juni 

in Valkenburg (L.), onder Ere voorzitters chap van Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. Ofschoon 

voor deze bijeenkomst de Peel de voorkeur had, was het onmogelijk daar een geschikte 

accommodatie te vinden. In verband hiermede lijkt het mij goed U erop te wijzen, dat het 

steeds moeilijker wordt voor deze zomerbijeenkomsten passend onderdak tegen redelijke 
prijzen te krijgen, waardoor het bijwonen van deze bijeenkomsten voor velen steeds bezwaar • 

lijker wordt. Ik stel mij daarom voor deze aangelegenheid in een volgende bestuursvergadering 
in discussie te brengen. 

De Herfstvergadering vond op 23 november op uitnodiging van Prof. Dr. J. de Wilde 

in de collegezaal van het Centrum voor Entomologie en Fytopathologie in Wageningen 

plaats. Deze zeer druk bezochte vergadering werd gecombineerd met een vergadering van 
de Afdeling voor Toegepaste Entomologie. 

De Wintervergadering werd gehouden op 16 februari 1969 in het Artis-Restaurant in 
Amsterdam. 
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Tot mijn grote spijt moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele zeer prominente 

leden vermelden en wel van Ir. G. A. Graaf Bentinck, P. J. Brakman, H. W. Herwarth 

von Bittenfeld, Prof. Dr. G. de Lattin en Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, alsmede van 

het buitenlandse Erelid Prof. Dr. R. Jeannel. 

Voor het lidmaatschap bedankten: de gewone leden K. J. Schipper, C. Nies, A. C. Non- 

nekens, Prof. H. Engel, Mej. Dr. N. Groin Michielsen, Drs. Th. Belterman, J. J. Dorst, 

G. Yff, A. Heungens, de studentleden: V. van Laar en W. L. Bakhuis, terwijl de heer W. 

A. Verhaart vervallen van het lidmaatschap werd verklaard. 

Daarentegen kon ik in deze verslagperiode een ongekend groot aantal nieuwe leden in¬ 
schrijven en wel: 

Buitenlandse leden: Prof. Dr. A. B. Stam, Louis Mernèf, C. Spaarman, Guido 

de Prins, Dr. O. van Laere. 

Gewone leden: J. Rootbeen, Drs. J. C. Meulenbroek, J. G. Bosch, P. J. Schonagen, 

W. G. Gerritse, C. G. Kleijn, Natuurhistorisch Museum Drouwenerzand, D. W. de 

Kruyf, J. van Mastrigt, Ph. Bossenbroek, Dr. P. Kanaar, M. J. Sturmans, J. Sweers, J. 

Bouwman, F. van Stuivenberg, A. E. M. Elferink, G. Otto. 

Studentleden: W. Hogenes, L. Lonkhorst, P. Oosterbroek, J. Vreugdenhil, J. C. 

Willemstein, Charles F. W. van de Ven, G. S. Westeyn, M. J. Meulenberg, H. F. van 

der Knaap. 

Verder zijn de volgende studentleden tot gewoon lid gepromoveerd: W. J. Veldkamp, Drs. 

R. C. H. M. Oudejans, R. de Jong, P. Venema en het adspirantlid P. A. Smit. 

Mogelijk gemaakt door de nieuwe WET, werden de volgende huisgenootleden inge¬ 

schreven: Mevr. G. C. van Aartsen-van den Berg, Mevr. A. C. Ellis-Adam, Mevr. A. F. E. 

Gravestein-Raaf. 

Gaarne wek ik ook onze andere leden op huisgenootleden aan mij te willen opgeven. 

Alle nieuwe leden wens ik van harte toe dat zij aan hun lidmaatschap veel genoegen zullen 

beleven. 

Onze vereniging telt thans: 

Ereleden 

1968 

15 
1969 

14 

Leden van verdienste 4 3 
Begunstigers 15 14 

Corresponderende leden 2 2 

Buitenlandse leden 34 38 

Gewone leden 407 419 
Studentleden 65 72 

Adspirantleden 14 13 
Huisgenootleden — 3 

556 578 

tegenover 541 in 1967 en 532 in 1966. 

Uw Voorzitter bracht enkele malen het voorgeschreven bezoek aan de bibliotheek, over de 

toestand waarvan de Bibliothecaris een nader verslag zal uitbrengen. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Ook in deze 

afdeling neemt het aantal nieuwe leden verder toe. 
Zonder te vergaderen gaf de Commissie voor Natuurbescherming blijk van enige activiteit, 

waarover de secretaris U later het een en ander zal meedelen. 

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

Oost Nederland vergaderden regelmatig in het winterseizoen. Deze vergaderingen laten een 

grote opkomst zien en ook de excursies, die de afdeling Zuid-Oost Nederland organi¬ 

seert, worden druk bezocht. 

Het Bestuur van de Uyttenboogaart Eliasen Stichting 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 verslagen 
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en convocaties ontvangen, was dit verslagjaar door verschillende omstandigheden niet erg 

groot. Ik hoop evenwel deze contacten het volgend seizoen weer opnieuw op te nemen en zo 

mogelijk te versterken. 
De nieuwe ledenlijst is in concept klaar en zal zo spoedig mogelijk in druk verschijnen. 

Ten slotte deel ik U mede dat de N.E.V. in oktober 1970 haar 125 jarig bestaan hoopt te 

vieren. Het Bestuur heeft besloten deze gedenkwaardige dag voor de leden niet ongemerkt 

voorbij te laten gaan. Het heeft daartoe een Commissie van Voorbereiding benoemd. Nadere 

bijzonderheden over deze feestdag zullen U eerlang in de Entomologische Berichten worden 

meegedeeld. Het zal wellicht nodig zijn op de medewerking van enkelen Uwer een beroep te 

doen. 

Vervolgens gaf hij de Penningmeester het woord voor het uitbrengen van zijn 

verslag over het boekjaar 1968. 

Verslag van de Penningmeester over 1968 

Voor U liggen Balans en Verlies- en Winstrekening 1968 en de begroting 1969- Mijn 

eerste verslag als penningmeester behoeft niet te bestaan uit een aantal wanhoopskreten over 

niet-voorziene tekorten. Er is zelfs een kleine winst. Ik ga nu de verschillende posten in het 

kort na. In het legaat-Dr. Reuvens kwam geen wijziging. Van effecten in volle eigendom 

kan ik een voordelig koersverschil opgeven van ƒ 3.855,98, dat ten gunste van de reserve 

voor koersverlies kwam, waardoor deze rekening steeg tot ƒ 15.279,53. Van de rekening 

Fonds Hartogh Heys van de Lier bedroeg de rente ƒ 306,—, welk bedrag ten gunste van de 

bibliotheek kwam. Van de rekening Debiteuren bedraagt de afrekening van de Noord- 

Hollandse Uitg. Mij. ƒ 30.118,57. Dit bedrag werd in maart j.l. ontvangen. Van de Uytten- 

boogaart-Eliasen Stichting werd aan subsidies ontvangen ƒ 25.800,—, waarvan ƒ 21.000,—■ 
bestemd was voor dekking van het begrote tekort op de exploitatie van de bibliotheek. 

In 1967 werd een winst gemaakt van ƒ 399,19 welk bedrag werd toegevoegd aan het kapitaal, 

dat daardoor steeg tot ƒ 51.866,45. De rente van het ongewijzigde fonds Hacke Oudemans 

werd geboekt ten gunste van contributies. In het Fonds Mac Gillavry kwam geen wijziging. 

De rente van de Dr. J. Th. Oudemans-Stichting ten gunste van de renterekening bedroeg 

ƒ 118,75. Op' het tijdschrift E.E.A. wordt geen verlies geleden, terwijl er ook geen winsten 

voor de Vereniging uit voortvloeien. Bij de rekening Crediteuren zijn het de rekeningen van 

Ponsen & Looijen samen ƒ 20.493,24 en Catalogus Fischer ten bedrage van ƒ 12.644,87 die 

zoals gewoonlijk een zware belasting vormen. Uit de reserve voor gevoteerde bedragen moet 

het Fonds Dr. Kruseman groot ƒ 2100,— verwijderd worden. De uitgave van MNEV 3 

(Bentinck & Diakonoff) verliep vlot door de ƒ 8000,— subsidie van ZWO en ƒ 2500,— 

van UES. De opbrengst van de verkoop van de nrs. 0-1-2 bedroeg ƒ 346,50, van nr. 3 

ƒ 2.300,—. Het nadelig saldo bedroeg ƒ 1231,04. 

Overgaande tot de Verlies- en Winstrekening kom ik eerst op het Tijdschrift voor 

Entomologie. De subsidie van het Rijk bedroeg ƒ 5000,—. Het nadelig saldo was ƒ 19.510,01 

min ƒ 12.278,71 = ƒ 7.231,30. 

De Ent. Berichten vertoonden een tekort van ƒ 5.715,61. De exploitatie van de bibliotheek 

leverde een batig saldo op van ƒ 4.195,31, terwijl het fotocopieerapparaat door zijn op¬ 

brengsten via nota’s van de bibliotheek de kosten dekte en een batig saldo van ƒ 15,36 
opleverde. 

Over de begroting 1969 wil ik ook enige opmerkingen maken, ofschoon men in deze tijd 

van voortdurende prijsverhogingen nooit zeker kan zijn. Een stijging van de Contributies tot 

ƒ 8200,— is wel zeker, evenals het bedrag aan rente. De abonnementsprijs voor het Tijd¬ 

schrift voor Entomologie is verhoogd tot ƒ 22,50 zodat de ontvangsten wel belangrijk stijgen. 
De prijsverhogingen van drukkosten zijn echter zodanig, dat wij bij ZWO een subsidie zullen 
vragen van ƒ 7500,—-, 

Voor de Ent. Berichten zullen wij ƒ 3000,— bestemmen uit de bij UES nog aan te vragen 

subsidie van ƒ 24.000,—. Evenals in 1967 bedraagt de subsidie aan de bibliotheek dan 
ƒ21.000,—. 
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In het beleid van de penningmeester is geen wijziging gekomen, zodat een bepaalde 

continuïteit verzekerd is. Veel steun bij al mijn werkzaamheden heb ik gehad van de vorige 

penningmeester Drs. H. Wiering en van de heren W. H. Hendrikse en L. A. J. de Beer, 

van Mees, Hope & Co. Tenslotte wil ik ook Mevr. Slichtenbree-Tiddens bedanken voor 

de nauwgezette administratie. En U geachte Dames en Heren dank ik voor de snelle betaling 

der verschuldigde contributies in de afgelopen maanden. 

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

H. Wiering en G. Helmers Jr., uitgebracht. Zij hadden veel lof voor de nauw¬ 

gezetheid, waarmee de Penningmeester zijn administratie voert. Onder applaus 

werd deze daarop voor zijn beheer gedechargeerd en de Voorzitter bedankte de 

heer Kabos voor alles wat hij ten behoeve van een goede gang van zaken voor 

de Vereniging had gedaan. 

Vervolgens werd behandeld de 

BALANS OVER HET BOEKJAAR 1968 

Activa 
Inschrijving Grootboek in blote eigendom.. ƒ 13.770,— 

Effecten in volle eigendom.,, 60.613,59 
Inschrijving Grootboek in volle eigendom.. . „ 4.794,— 

Debiteuren.,, 42.390,63 
Uyttenboogaart-Eli asen Stichting.. 17.647,15 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. ..,, 7.599,07 

Postgiro 188130 .... „ 22.433,63 

Boekenfonds.„ P.M. 

Bibliotheek.„ P.M. 

Monografieën Ned. Entomol. Ver.„ 4.601,59 

ƒ 173.849,66 

Passiva 
Kapitaal.    ƒ 51.866,45 

Legaat Dr. Reuvens.... . 13.770,— 

Reserve voor koersverlies.... 15.279,53 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier.. 4.794,— 

Fonds Hacke Oudemans ..  ,, 200,— 

Fonds Mac Gillavry.. . . ,, 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans-Stichting.... . . ,, 355,10 

Tijdschrift E.E.A. ..... . „ 14.216,77 
Crediteuren.„ 40.035,01 

Reserve voor gevoteerde bedragen.. 27.642,24 

Reserve inzake Monografieën Ned. Entomol Ver.. . . . „ 3.370,55 

Saldo winst over 1968 .... . . „ 320,01 

ƒ 173.849,66 

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1968 

Verliezen: 
Tijdschrift voor Entomologie.ƒ 7.231,30 

Entomologische Berichten .................. 5.715,61 

Afschrijving Debiteuren.„ 127,50 
Onkosten......,, 2.547,74 

Saldo Winst over 1968 .. . . . „ 320,01 

ƒ 15.942,16 
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Winsten 

Contributies ...ƒ 8.150,-— 

Rente (Diversen) ..  3.581,49 

Bibliotheek.    4.195,31 

Exploitatie Copieerapparaat.  15,36 

ƒ 15.942,16 

BEGROTING 1969 

Inkomsten: 

Contributies ................. ƒ 8.200,— 

Rente.... 3.500,-— 
E.B.: Abonnementen niet-leden en verkoop. . . ƒ 1.700,— 

Ruil ............. „ 4.100,— 

Overdrukken .. 1.800,— 

Bijdrage Toegep. Ent. ... 100,— ,, 7.700,— 

T.v.Ent.: Abonnementen leden.ƒ 3.000,— 

Abonnementen niet-leden en losse verkoop „ 3.500,— 

Ruil.„ 3.000,— 

Overdrukken .......... „ 1.000,-— 

Subsidie ZWO.„ 5.000,— 

Bibliotheek: Hartogh Heys 

10% Fischer Cat. . . 

Boekenfonds . . . 

Te kort.. 

ƒ 15.500,— 

ƒ 300,— 
„ 1.000,— 
„ 3.500,— „ 4.800,— 

. . . . „ 24.200,— „ 63.900,— 

Uitgaven: Onkosten algemeen 

E.B.: Kosten druk en overdruk 

Onkosten. 

.... ƒ 2.500,— 

ƒ 14.500,— 

„ 1.800,— „ 16.300,— 

T.v.Ent.: Kosten druk en overdruk 

Onkosten ...... 

ƒ 16.600 — 

„ 1.500,— „ 18.100,— 

Bibliotheek: losse aankoop .   ƒ 7.000,— 

Serieaankopen . .  „ 4.000,— 

Ruil.„ 7.100,— 

Onkosten: Binder.ƒ 4.000,— 

Separaten.. 2.900,— 

Diversen.„ 2.000,— „ 8.900,— „ 27.000,— „ 63.900,— 

Ook naar aanleiding van een opmerking van de Kascommissie, dat het finan¬ 

cieel beleid van de vereniging erop gericht moet zijn, dat de opbrengsten uit 

contributie, rente en Entomologische Berichten in evenwicht moeten blijven met 

de uitgaven voor algemene onkosten en Entomologische Berichten werd vastge¬ 

steld, dat de contributies jaarlijks verhoogd dienen te worden en moeten meegaan 

met de algemene „trend”. De heer Wiering stelde voor de contributie voor 1970 

te doen vaststellen op een buitengewone vergadering, ev. voorafgaande aan de 

a.s. Herfstvergadering. Besloten werd op de Lentevergadering in 1970 de con- 
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tributie voor 1971 vast te stellen. Enkele opmerkingen werden nog gemaakt naar 

aanleiding van de steeds hoger wordende kosten van E.B. en T.v.E. 

Hierna stelde de Voorzitter het benoemen van de Kascommissie voor het na¬ 

zien van de boeken over het jaar 1969 aan de orde. Hij stelde voor hiervoor de 

heren Drs. H. Wiering en F. C. J. Fischer te benoemen, die deze benoeming 

aanvaardden. 

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 1968—1969 

uitbracht. 

Daarna kwam punt 6 van de agenda aan de orde, nl. het verslag van de Com¬ 

missie voor Natuurbescherming. Dit werd voorgelezen door de Secretaris van 

deze commissie, de heer W. Hellinga. 

Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming 

Een onzer leden deelde ons mede, dat de bermen van het Bergse Pad in Ankeveen met 

gif bespoten worden. Deze bermen zijn op insektengebied van groot belang daar hier een 

graafbijkolonie huist met bijbehorende parasieten, waarvan één uniek in Nederland is. 

Naar aanleiding hiervan werd contact opgenomen met het Gemeentebestuur van ’s-Grave- 

land. Schriftelijk werd de bevestiging verkregen, dat bespuiting van dit pad zoveel mogelijk 

achterwege zal blijven en in ieder geval in de maanden maart tot en met juni. 

De secretaris ziet graag opgaaf van meerdere van deze gevallen tegemoet. 

Vervolgens werd punt 7 van de agenda behandeld, nl. het benoemen van een 

nieuwe voorzitter van deze Commissie, na het overlijden van Prof. Ir. T. H. VAN 

Wisselingh. De Voorzitter stelde voor hiervoor Prof. J. van der Vecht 

te benoemen, die onder applaus van de vergadering deze benoeming aanvaardde. 

Bij het bespreken van punt 9 van de agenda, nl. het vaststellen van de plaats 

waar de volgende Lentevergadering zal worden gehouden, werd besloten dit aan 

het Bestuur over te laten en hiervoor niet automatisch Amsterdam aan te houden. 

Te zijner tijd zal deze plaats bekend gemaakt worden. 

Aan de orde was nu de verkiezing van een Bestuurslid in verband met het 

periodiek aftreden van de heer W. Hellinga, die zich evenwel herkiesbaar 

had gesteld. Het Bestuur had hiervoor het volgende dubbeltal gesteld: 

1) W. Hellinga 

2) Drs. H. Wiering. 

Opgaven van andere candidaten waren niet bij het Bestuur binnengekomen. Het 

stembureau werd gevormd door de heren van Ooststroom en de Jong. Na 

de stemming bleek dat de Heer W. Hellinga 39 stemmen en Drs. H. Wiering 

11 stemmen had gekregen. Er was één blanco stem. Dientengevolge werd de 

heer W. Hellinga als Bestuurslid herkozen en hij zal dus als Secretaris zijn 

functie continueren. 

Dan kwam punt 10 van de agenda aan de orde, nl. ,,wat verder ter tafel komt”. 

De Voorzitter deelde de vergadering mede een Erelid te willen benoemen en 

wel Dr. M. A. Lieftinck. De Heer Lieftinck is nu 50 jaar een trouw en 

enthousiast lid geweest. De Voorzitter roemde de hoge kwaliteit van Dr. Lief- 

tinck’s publicaties en zijn belangrijk werkzaam aandeel in het verenigings- 
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leven. Dit voorstel werd met een hartelijk applaus door de vergadering onder¬ 

steund. In zijn antwoord zei Dr. Lieftinck met deze benoeming zeer verrast 

en bovenal vereerd te zijn en haar graag te zullen aanvaarden. 

Dr. J. T. Wiebes informeerde naar de mogelijkheden van een nieuwe cata¬ 

logus van de bibliotheek. De heer Van Oorschot deed mededeling over een 

volgende „werkzaterdag” van het Zoölogisch Museum in Amsterdam. Daar verder 

niets meer aan de orde kwam, sloot de Voorzitter deze bijzonder geanimeerde 

ochtendbij eenkomst. 

Na de gemeenschappelijke lunch ging de vergadering over tot de 

Wetenschappelijke Mededelingen, 

waarbij de volgende sprekers het woord voerden:: 

1) Dr. B. Ki A ut A gaf uitvoerige beschouwingen over de evolutie van het cen- 

tromeer, gebaseerd op verschillende centromeertypen bij insekten. 

2) Dr. R. T. Simon Thomas gaf enige indrukken opgedaan bij het verzamelen 

van Hymenoptera in Zuid-Afrika. Deze voordracht werd toegelicht door fraaie 

dia’s over landschap en fauna. 

3) Dr. Ir. R. H. Cobben deed enige mededelingen over Hemiptera van Viscum 

album. 

Ook de voordrachten van Dr. B. Kiauta en Dr. Ir. R. H. Cobben werden toe¬ 

gelicht met dia’s, grafieken, enz. Elke voordracht werd gevolgd door levendige 

discussies. 

Nadat niemand meer het woord verlangde, sloot Voorzitter deze ver¬ 

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

welslagen hadden bijgedragen. 

Amsterdam 5, Weesperzijde 23-11. 

Verslag van de 124ste Zomerbijeenkomst 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 124ste Zomerbijeenkomst van de Nederlandse Entomologische Vereniging 

werd op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 1969 gehouden in Hotel „de Klok” 

in Winterswijk. 

Dr. C. de Jong bekleedde het Erevoorzitterschap. 

Aanwezig waren de volgende leden en begunstigers: Dr. G. Barendrecht, F. H. Dijk, 

Dr. G. L. van Eyndhoven, W. H. Gravestein, W. Hellinga, Mevr. H. L. Hellinga-Horning, 

J. Huisenga, Mevr. C. P. Huisenga-Gorter, K. J. Huisman, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. C. 

de Jong, D. van Katwijk, W. J. van der Klauw, W. Kuyken, C. H. ter Laag, Mr. L. H. A. 

Montijn, Dr. J. Schuringa, H. G. M. Teunissen, J. H. J. Teunissen, Prof. Dr. J. van der 

Vecht, W. J. Veldkamp, Br. Virgilius Lefeber, P. Vroegindeweij, Mevr. F. M. Vroegindeweij- 

Saarloos. Voorts waren er zes dames-introducées. Zaterdag was ook aanwezig ons buitenlands 
lid, de heer C. Spaarmann uit Elten. 

Deze bijeenkomst trof redelijk goed weer. Zo nu en dan viel er een buitje, 

doch de temperatuur was aangenaam en er zijn toch tal van interessante dieren 


