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In memoriam Prof. Ir. T. H. van Wisselingh 

Op de oudejaarsdag van 1968 overleed te Bergeijk, bijna 78 jaar oud, Taco 

Hajo van Wisselingh. 
Hij was 44 jaar lid van onze vereniging en niet alleen een van de oudste, maar 

ook een van de trouwste leden. Zelden ontbrak hij op een vergadering van de 

N.E.V. of haar regionale afdelingen. De jongste hiervan, Z.O.-Nederland, heeft 

hij zelf opgericht. 

Naast een drukke werkkring bij de Rijkswaterstaat, waar hij alle ingenieurs¬ 

rangen doorlopen heeft, sinds 1948 gecombineerd met de leerstoel voor Wegen¬ 

bouw aan de Technische Hogeschool te Delft, beoefende hij de entomologie als 

liefhebberij. 

Van Wisselingh verzamelde -— en zeer intensief — de Nederlandse Macro- 

lepidoptera, maar zijn belangstelling in de levende natuur omvatte veel meer. 

Vooral de natuurbescherming lag deze wegenbouwer, die zich zijn verantwoorde¬ 

lijkheid voor het landschap zeer bewust was, na aan het hart. Jarenlang was hij de 

bezielende voorzitter van de stichting „Het Noordhollandsch Landschap” en tot 

aan zijn dood van de Heemschutcommissie „De weg in het landschap”. 

Naarmate zijn collectie rijker en rijker werd en er minder nieuws te verzamelen 

viel, schakelde hij over op een andere activiteit: het zorgvuldig registreren van de 

waargenomen soorten. Vooral de vanglamp leverde hem veel gegevens op, die 

jaarlijks in statistieken werden verwerkt en medegedeeld op de Wintervergadering. 

Onze vergaderingen, met hun vriendschappelijk verkeer, stonden hoog bij hem 

aangeschreven, vooral wanneer zijn echtgenote, zonder wie voor hem alle genoegen 

maar half was, daarbij aanwezig kon zijn. De Zomerbijeenkomsten werden meestal 



42 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 29, 1.III.1969 

tot een kleine vakantie uitgebreid en gaven ons alle gelegenheid om zijn vitaliteit, 

ook in de laatste jaren, te bewonderen. 

Onze bijeenkomsten zullen zeer vreemd zijn zonder Van Wisselingh. 

G. Barendrecht 

Een bijdrage over documentatie op entomologisch gebied 

door 

J. J. MEURER 

Toen ik twintig jaar geleden met de studie der wantsen (Hem.-Het.) begon, 

heb ik me twee exemplaren aangeschaft van de catalogus van Reclaire (Naamlijst 

der in Nederland en het omliggend gebied waargenomen wantsen). Hiervan heb 

ik een losbladig systeem gemaakt door de tekst per soort en per variëteit op een 

apart vel papier te plakken. 

Van alle op de catalogus verschenen vervolgen heb ik de gegevens op gelijke 

wijze behandeld, zodat per soort en per variëteit alles in één oogopslag te overzien 

is. 

Ontvangen overdrukken, die over één soort handelen, konden bij het systeem 

gevoegd worden. Overdrukken en boeken, die verschillende soorten of groepen 

van soorten behandelen, werden apart geplaatst en daarvan werd per soort in het 

losbladig systeem een verwijzing naar de bladzijde van het betreffende werk ge¬ 

maakt. 

Daarnaast had ik van iedere geslachtsnaam een smalle systeemkaart gemaakt, ter 

grootte van een visitekaartje, vermeldende tot welke geslachtengroep (tribus), 

onderfamilie en familie het genus behoort. 

Toen in 1957 Carvalho zijn „Catalogue of the Miridae of the World” 

(Arquivos do Museu nacional 44 e.v., Rio de Janeiro, Brasil) publiceerde, was 

het voor mij niet zo’n groot werk om de Nederlandse gegevens volgens zijn 

systeem te groeperen en tevens om in het kaartsysteem de lijst van synoniemen bij 

te werken. 

Ook de in 1955 door China & Miller gepubliceerde „Check-list of family and 

subfamily names” {Annals Mag. nat. Hist. (12) 8 : 257—267) gaf mij gelegen¬ 

heid mijn gegevens daarnaar te hergroeperen en het kaartsysteem bij te werken. 

Dit is zo doorgegaan, bijv. met de nieuwe catalogus van Slater (Slater, J. A., 

1964, A catalogue of the Lygaeidae of the World). 

Het prettige van de catalogie van Carvalho en Slater is, dat alle genera per 

tribus en alle soorten per genus alfabetisch lexicografisch zijn gerangschikt, waar¬ 

door men veel sneller de gegevens op kan zoeken dan vroeger bij de oude catalogi 

het geval was. Daardoor ben ik er toe overgegaan ook in de andere families de 

geslachten alfabetisch lexicografisch te rangschikken en de soorten per geslacht 

evenzo te ordenen. 

Ik vermeldde reeds, dat overdrukken en boeken die verschillende soorten of 

groepen van soorten behandelen, apart geplaatst worden. 

Om mijn bibliotheek overzichtelijk te maken heb ik deze ingedeeld volgens de 


