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Lange jaren was Van der Meulen een trouw bezoeker van de afdelings- 

vergaderingen in „Kras”, waar hij bijna altijd iets mee te delen had, hetzij naar 

aanleiding van zijn eigen kweken, hetzij over het uit Twente ontvangen materiaal. 

Helaas maakte een steeds erger wordende doofheid dit al verscheidene jaren niet 

meer mogelijk. 

Met dankbaarheid denk ik aan de grote gastvrijheid waarmee hij mij steeds 

ontving als ik weer een deel van zijn prachtige collectie wilde doorkijken om de 

gegevens ervan te verwerken. 

Mogen Mevrouw Van der Meulen en haar zoon troost putten uit de gedachte, 

dat onze vriend tot op hoge leeftijd heeft kunnen genieten van een rijk en wel¬ 

besteed leven. — B. J. Lempke. 

Verslag van de 102de Wintervergadering van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 102de Wintervergadering werd op zondag 15 februari 1970 gehouden in 

het Eurohotel te ’s-Hertogenbosch. Voorzitter was Dr. G. Barendrecht. Aan¬ 

wezig waren de volgende leden: 

B. van Aartsen, Dr. G. Barendrecht, Dr. J. G. Betrem, J. A. Blokland, H. C. Bolk, L. H. 

Claassens, Dr. A. Diakonoff, N. W. Elfferich, Dr. H. H. Evenhuis, Dr. G. L. van Eynd- 

hoven, F. C. J. Fischer, Drs. V. Gerris, Dr. D. C. Geijskes, Drs. V. S. van der Goot, W. H. 

Gravestein, J. M. A. van Groenendael, Mevr. A. H. van Groenendael-Krijger, A. J. Hannema, 

W. Hellinga, G. Helmers Jr., K. J. Huisman, Dr. C. A. W. Jeekel, B. de Jong, P. Kanaar, 

J. Krikken, Dr. G. Kruseman, Mevr. M. C. Kruseman-Jansen, H. Landsman, B. J. Lempke, 

Dr. M. A. Lieftinck, Drs. J. A. W. Lucas, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, C. Otten- 

heijm, P. Poot, J. Schuringa, G. Stobbe, A. Teunissen, H. G. M. Teunissen, J. Tennissen, 

Prof. Dr. J. van der Vecht, K. Vegter, D. A. Vestergaard, Br. Virgilius Lefeber, P. Vroeg- 

indeweij, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. W. van der Wolf, J. B. Wolschrijn, Drs. K. W. R. 

Zwart. Drie handtekeningen waren weer onleesbaar en er waren twee introducés. 

Om ca. 11 uur opende de Voorzitter deze vergadering en heette alle aanwezigen 

hartelijk welkom. Hij was verheugd over de grote opkomst van leden uit het 

zuiden, waarmee deze vergadering in Den Bosch aan de bedoeling heeft voldaan. 

Daarna deelde hij het recente overlijden mede van twee van onze leden, nml. 

Dr. H. J. de Fluiter en J. Vreugdenhil en herdacht speciaal het vele en ver¬ 

dienstelijke werk dat eerstgenoemde voor onze vereniging had gedaan. In enkele 

ogenblikken van stilte werden beide overledenen herdacht. 

Hierna werd direct overgegaan tot het eigenlijke doel van deze vergadering, 

nml. de 

Wetenschappelijke Mededelingen 

De volgende sprekers leverden hiervoor een bijdrage: 

Prof. Dr. J. van der Vecht besprak en toonde een typisch wespennest uit 

Brazilië, bevolkt door Polybia furnaria, een zeer zeldzame soort waarvan maar 

weinig exemplaren in de musea vertegenwoordigd waren. Voorts liet hij een boek- 
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werkje rondgaan van W. Goellner-Scheiding, Bibliographie europäischer In¬ 

sekten. 

Drs. J. A. W. Lucas besprak en liet weer een aantal interessante zweefvliegen 

en nu ook kameelhalsvliegen zien. 

P. Poot besprak en toonde een aantal zeer zeldzame in Nederland gevangen 

kevers, waarbij enkele nieuwe voor onze fauna. 

Dr. D. C. Geijskes besprak en toonde een aantal Trichoptera uit het bekende 

Malpi-gebied bij Valkenswaard en verzameld door Drs, H. W. van der Wolf. 
Na de gemeenschappelijke lunch in genoemd hotel werden om ca. 2 uur de 

wetenschappelijke mededelingen voortgezet. 

Br. Virgilius Lefeber besprak wederom zeldzame Aculeata, merendeels uit 

Z.-Limburg en de Belgische kant van de St. Pietersberg. 

B. van Aartsen besprak en vertoonde vangsten van zeldzame vlinders en 

zweefvliegen in 1969. 

Dr. H. H. Evenhuis hield een voordracht over: de identiteit van Alloxysta 

rubriceps (Kleffer 1902) (Cynipidae Alloxystinae), een hyperparasiet van de 

melige pruimeluis, Hyalopterus pruni (F.) 

Dr. A. Diakonoff vertoonde een doos met grote Tortriciden uit Centraal-Azië. 

Dr. J. Teunissen besprak 17 bladwespen (Hym. Symph.) die nieuw zijn voor 

onze fauna en waarvan hij er zes toonde. 

Tenslotte hield Dr. G. L. van Eyndhoven een verhandeling over de melk- 

mijt. 

Alle voordrachten werden aandachtig gevolgd en er ontsponnen zich soms 

interessante discussies, die met het oog op de beschikbare tijd wel eens bekort 

moesten worden. 

Nadat dan niemand meer het woord verlangde, werd deze druk bezochte ver¬ 

gadering door de Voorzitter, met dank aan alle sprekers, om ca. 4 uur gesloten. 

Amsterdam 1005, Weesperzijde 23-11. 

Verslag van de 74ste bijeenkomst van de afdeling 

Toegepaste Entomologie 

door 

L. P. S. van der GEEST, sekretaris 

Op woensdag 15 april 1970 werd in Gent en in Wetteren, België, de 75ste 

bijeenkomst van de afdeling Toegepaste Entomologie gehouden, die door een 29-tal 

leden en introducés werd bijgewoond, ’s Morgens werd een bezoek gebracht aan 

de afdeling Entomologie van de Rijkslandbouwhogeschool te Gent, terwijl de na¬ 

middag werd doorgebracht in het Rijksstation voor Nematologie en Entomologie 

te Wetteren. 

Na de opening door de voorzitter werden de bezoekers welkom geheten door 

Prof. Dr. C. Pelerents van de Rijkslandbouwhogeschool in Gent, waarna deze 

de organisatie van de afdeling Entomologie en haar plaats binnen de Landbouw¬ 

hogeschool besprak. Vervolgens gaf hij een overzicht van het onderzoek over de 

steriele mannetjes-techniek, zoals dat in Gent wordt uitgevoerd met de koolvlieg 


