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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 
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verzameld. Zaterdagmorgen werd een gezamenlijke excursie naar het Buskersbos 

gemaakt, terwijl des middags een gemeenschappelijke excursie naar het Koren- 

burgerveen volgde, waarvoor wij een vergunning van Natuurmonumenten hadden 

gekregen. Zondag werd een langere tocht gemaakt naar het Zwillbrocker Venne, 

even over de Duitse grens, onder de deskundige leiding van Dr. Haberstadt. 

Tijdens de zeer geanimeerde en goed verzorgde feestmaaltijd op zaterdag werd 

een door alle aanwezigen getekende verjaardagsfelicitatiebrief gezonden aan Mevr. 

G. C. van der Wiel-Voss. Onder dit diner ontvingen wij van een onbekende 

gever een prachtige „rups”, vergezeld van een fraai gedicht. Deze „rups” werd 

als aandenken aan de Erevoorzitter overhandigd. 

Tot Erevoorzitter voor de zomerbij eenkomst in 1970 werd de heer J. Schuringa 

bij acclamatie gekozen. In afwijking van de gebruikelijke procedure om tijdens 

deze zomerbij eenkomst de plaats voor de volgende te kiezen, werd gezien de 

steeds moeilijker wordende accommodatiemogelijkheden besloten nu geen defi¬ 

nitieve plaats vast te stellen, doch dit over te laten aan de Erevoorzitter in nauwe 

samenwerking met de secretaris. 

Veel dank is verschuldigd aan Mevr. Degener-Grimmelt, directrice van Hotel 

„de Klok”, die als gids ons goede diensten bewees. De verzorging was uit¬ 

stekend en al met al kunnen wij weer op een zeer geslaagde bijeenkomst terugzien. 

Amsterdam 5, Weesperzijde 23-11. 

Mohrig, W., Die Culiciden Deutschlands. Untersuchungen zur Taxonomie, Biologie und 

Ökologie der einheimischen Stechmücken. Parasitologische Schriftenreihe. Heft 18. 460 

pag., 166 afb., Gustav Fischer Verlag, Jena 1969. (Prijs M. 54,90). 

Zoals enigszins cryptisch in de titel aangewezen wordt, behandelt deze monografie van de 

familie Culicidae alleen de echte steekmuggen, de subfamilie Culicinae, uit de beide Duits- 

landen. 

De eigenlijke monografie wordt voorafgegaan door een inleiding over de technieken van 

toegepast steekmuggen-onderzoek. De tabellen voor het bepalen van genera en soorten aan 

de hand van imagines, en waar mogelijk poppen en larven, zijn summier maar worden door 

talrijke uitstekende tekeningen begeleid. Bij de soortbeschrijving is wel de oorspronkelijke 

naam geciteerd, maar jammer genoeg ontbreken andere synonymia. Dit laatste wordt echter 

gedeeltelijk goed gemaakt door een lijstje van synonieme epitheta in het Duitse spraakgebied 

achterin het boek. 

De soortbeschrijvingen zijn uitvoerig, maar enigszins chaotisch door de vele verwijzingen naar 

genus- en subgenusbeschrijvingen en door de veelvuldige vergelijkingen met verwante soor¬ 

ten. Van iedere soort wordt bovendien de biologie, de oecologie en de verspreiding in Duits¬ 

land en andere landen, voor zover bekend, vermeld. 

Een hoofdstuk apart is dat over het genus Aedes subgenus Ochlerotatus, over welk sub- 

genus de auteur zelf veel werk verzette. Bij zijn beschouwing van de verwantschappen bin¬ 

nen deze groep betrekt hij ook uitvoerig de vrouwelijke genitaliën, die alleen per soorten- 

groep verschillen maar toch van bijna ieder soort (20 van de 24) afgebeeld worden. 

Het regionale karakter van deze monografie heeft het gevolg gehad dat de oecologische 

aantekeningen bij de soorten onvolledig zijn; gezien de vaak grote verspreiding van de soor¬ 

ten is dit de auteur echter nauwelijks euvel te duiden. Niettemin zal door een ieder die zich 

voor deze voor de volksgezondheid zo belangrijke muggen interessant de monografie, als 

eerste in zijn soort, met gejuich begroet worden. — L. Blommers. 


