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Verslag van de 14de Lente vergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 14de Lentevergadering der Nederlandse Entomologische Vereniging werd 

gehouden op zondag 12 mei 1968 in één der zalen van het Artis Restaurant in 

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

Barendrecht. Bericht van verhindering wegens ziekte was binnengekomen van 

Dr. P. A. van der Laan. 

Aanwezig waren: Dr. G. Barendrecht, Dr. J. C. Betrem, Ir. B. T. Bosman, W. Coenders, 

Dr. A. Diakonoff, Drs. J. P. Duffels, Dr. G. L. van Eyndhoven, Dr. D. C. Geijskes, 

W. de Groot, M. J. Gijswijt, W. Hellinga, Dr. D. Hille Ris Lambers, E. Houkes, 

G. Houtman, K. J. Huisman, J. A. Janse, Dr. C. A. W. Jeekel, Dr. C. de Jong, Dr. W. J. 

Kabos, J. Krikken, W. Kuijken, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, 

Drs. J. A. W. Lucas, H. van Oorschot, R. van Oorschot, A. de Smidt, H. J. L. T. Stam¬ 

meshaus, Prof. Dr. J. van der Vecht, P. Vroegindeweij, H. J. M. Wassink, Dr. J. T. Wiebes, 

Drs. H. Wiering, Prof. Dr. J. de Wilde, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, C. J. Zwakhals. 

Eén handtekening was onleesbaar en er waren twee introducés. Mevrouw A. Corporaal- 

van Rienderhoff nam aan de lunch deel. 

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

wezigen hartelijk welkom had geheten, gaf hij het woord aan de Secretaris voor 

het voorlezen van zijn 

Verslag Nederlandse Entomologische Vereniging 1967—1968 

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

15 april 1967 in Amsterdam. In deze vergadering vond een bestuurswisseling plaats. 

Dr. G. Barendrecht werd tot voorzitter gekozen wegens het aftreden van Prof. Dr. J. van 

der Vecht. In verband met deze mutatie kwam de verkiezing van een nieuw bestuurslid 

aan de orde. Hiertoe werd gekozen Dr. J. T. Wiebes, die de functie van vice-voorzitter op 

zich heeft genomen. 

De Zomerbijeenkomst, welke wederom een zeer goede opkomst te zien gaf, vond plaats 

op 10 en 11 juni in Beetsterzwaag, onder ere-voorzitterschap van Dr. G. L. van Eyndhoven. 

Tijdens deze bijeenkomst werd Prof. Ir. T. H. van Wisselingh tot ere-voorzitter benoemd 

voor de zomerbij eenkomst in 1968, die ergens in de Peel of in Limburg gehouden zou wor¬ 

den. Aangezien er in de eerstgenoemde streek geen geschikte accommodatie gevonden kon 

worden, werd deze zomerbij eenkomst in Valkenburg gehouden, waar alle deelnemers in één 

hotel onderdak konden vinden. 

De Herfstvergadering vond plaats op 18 november in Amsterdam. Deze wederom druk 

bezochte vergadering werd gecombineerd met een vergadering van de Afdeling voor Toege¬ 

paste Entomologie. 

De Wintervergadering werd gehouden op 18 februari 1968 in het Rijnhotel in Rotterdam. 

Tijdens de daaraan voorafgaande buitengewone vergadering vond een bestuurswisseling 

plaats in verband met het aftreden van Dr. G. Kruseman. In zijn plaats werd Dr. C. A. W. 

Jeekel in het bestuur gekozen, waar hij wederom de functie van bibliothecaris op zich nam. 

Helaas moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden vermelden en wel van 

J. J. Bolland en Mr. P. A. Gunning. Laatstgenoemde had zitting in het bestuur van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting en heeft als zodanig veel voor onze vereniging gedaan. 
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Voor het lidmaatschap bedankten: de gewone leden D. L. Booy, D. P. J. Burré, A. J. Cavé, 

C. Jansen en de studentleden G. H. Buining, J. Vermeulen en F. Neyenhuys. 
Daarentegen kon Uw secretaris de navolgende nieuwe leden inschrijven: 

Buitenlandse leden: Arbeitsgemeinschaft rheinischer Koleopterologen, Düsseldorf, 

André Verhaeghe te Kortrijk en Broeder M. Lievens te Merchtem. 

Gewone leden: J. P. Kooy, H. Pijpers, Th. Hurkmans, A. Walraven, K. van der 

Giesen, G. J. de Haan, F. H. Dijk, K. J. Schipper, H. R. Bolland, A. van Franken- 

huysen, A. van Tuyl, A. E. P. Schreurs, Drs. J. Belle, A. Blom, Ir. B. T. Bosman, 

Weleerwaarde Heer J. Teunissen, L. H. Blom. Drs. J. J. Meilink en A. de Smidt zijn 

van studentlid nu gewone leden geworden. 

A d s p i r a n 11 i d : G. E. ter Heyne. 

Studentleden: A. Cox, A. Diemel, W. van Raamsdonk. 

Alle nieuwe leden wens ik toe dat zij van hun lidmaatschap veel genoegen zullen beleven. 

Onze vereniging telt thans : 1967 1968 
Ereleden 15 15 
Leden van Verdienste 4 4 
Begunstigers 15 15 
Corresponderende leden 2 2 

Buitenlandse leden 31 34 

Gewone leden 394 407 
Studentleden 67 65 
Adspirantl eden 13 14 

541 556 

tegenover 532 in 1966 en 521 in 1965. 

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

toestand waarvan een nader verslag zal worden uitgebracht. 

De onderhandelingen met het Presidium der Universiteit van Amsterdam zijn thans met 

succes beëindigd, zodat o.a. de salarispost van de bibliothecaresse niet langer ten laste komt 

van de vereniging. 
Het concept van de voorgestelde wetswijziging werd aan alle leden toegezonden en zal op 

deze lentevergadering goedgekeurd dienen te worden. 

De commissie inzake de Uyttenboogaart-Eliasenprijs werd benoemd en zal op deze verga¬ 

dering verslag uitbrengen. 

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

afdeling neemt het aantal leden gestadig toe. 

De Commissie voor Natuurbescherming vergaderde éénmaal en over de activiteit van deze 

Commissie zal de secretaris U het een en ander 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. De Afdeling Zuid-Oost Nederland organiseerde wederom enkele excur¬ 

sies. 

Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde twee maal. Ook in deze 

verslagperiode was de samenwerking tussen de stichting en de N.E.V. weer bijzonder prettig. 

Wederom zijn wij de stichting dankbaar voor de grote geldelijke steun, die zij onze vereni¬ 

ging verleent. Ook dit jaar werden weer subsidies verleend voor studie- en verzamelreizen 

alsmede voor bezoeken aan het Internationale Entomologisch Congres in Moskou. 

Het contact met enkele buitenlandse zusterverenigingen, van wie wij regelmatig verslagen 

en convocaties voor vergaderingen en excursies ontvangen, werd in dit verslagjaar in zoverre 

uitgebreid, dat enkele van onze coleopterologen hebben deelgenomen aan een excursie in het 

Moezeldal van de Arbeitsgemeinschaft rheinischer Koleopterologen. Dit contact heeft naast 

gezamenlijk vangen geleid tot een uitvoerige gedachtenwisseling over vangmethoden, wijze 
van prepareren, conserveren, enz. 

Op hun beurt hebben een aantal Duitse keververzamelaars een weekend-excursie in Arcen 

meegemaakt, die door enkele van onze leden was georganiseerd. Ook deze excursie en de 
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daaraan verbonden gedachtenwisseling waren bijzonder geslaagd te noemen en het ligt in de 
bedoeling meer van dergelijke excursies te houden, waaraan dan ook andere groepen verza¬ 

melende leden zullen kunnen deelnemen. In dit verband dient ook vermeld te worden, dat de 

Deense entomologische vereniging op 21 februari j.L haar 100ste verjaardag vierde. Een uit¬ 

nodiging tot het zenden van een afgevaardigde was aan diè verenigingen gezonden, welke 

ook 100 jaar of ouder waren. 
Uw secretaris heeft onze vereniging in Kopenhagen vertegenwoordigd, hetgeen door onze 

Deense vrienden bijzonder op prijs werd gesteld, te meer daar de andere uitgenodigde vereni¬ 

gingen verstek lieten gaan. Een meer uitgebreid verslag van dit bezoek is inmiddels in de 

Ent. Ber. gepubliceerd. Tijdens en na de festiviteiten was er ruimschoots gelegenheid con¬ 
tacten te leggen, welke in de toekomst zeker nog verdiept zullen worden. 

Al met al heeft dit jaar vele activiteiten te zien gegeven en ik zie ook de toekomst met 

veel vertrouwen tegemoet. 

Hierna gaf de Voorzitter het woord aan de aftredende Penningmeester, Drs. 

H. Wiering, voor zijn 

Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1967 

Voor U liggen thans de Balans per 31 december 1967 en de Verlies- en Winstrekening 

over 1967. Wanneer U met argusogen zoekt naar het tekort, dat de penningmeester wel weer 

gemaakt zal hebben, dan komt U bedrogen uit: het is mij gelukt mijn laatste jaar als pen¬ 

ningmeester met een winst van ƒ 399,19 af te sluiten. 

Zoals gebruikelijk zal ik enkele bedragen van deze opstellingen met U bespreken. Onder 

het hoofd Debiteuren staan o.a. de Noordhollandse Uitgevers Maatschappij met een bedrag 

van bijna ƒ 31.000,— als afrekening voor het tijdschrift Entomologia Experimentalis et 

Applicata en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen met een bedrag van maximaal 

ƒ 5.000,— als subsidie voor de uitgave van het Tijdschrift voor Entomologie. Een ander hoog 

bedrag vormt Crediteuren: per 1 januari 1968 was er nog een bedrag van ruim ƒ 28.500,— 

te betalen aan de firma Ponsen en Looijen te Wageningen als drukkosten voor onze tijd¬ 

schriften. Ook aan de boekbinder was nog een bedrag te voldoen van bijna ƒ 5.800,—. Wat 

de Verlies- en Winstrekening betreft kan ik opmerken, dat voor aankoop van boeken voor de 

bibliotheek in 1967 ƒ 10.261,74 besteed is. De post salarissen is door een overeenkomst met 

de Universiteit van Amsterdam m.i.v. 1 januari 1967 geheel ten laste van deze instelling 

gekomen. 

Bij de begroting voor 1968 slechts enkele opmerkingen. Het is noodzakelijk in de toe¬ 

komst onder ontvangsten voor Tijdschrift voor Entomologie en Entomologische Berichten ook 

de exemplaren te rekenen, die van deze tijdschriften gebruik worden voor ruil t.b.v. de 

bibliotheek. Dit houdt in, dat de kosten voor de bibliotheek met eenzelfde bedrag zullen 

stijgen. De subsidiëring door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen van Tijdschrift 

voor Entomologie is m.i.v. 1 januari 1968 overgenomen door de organisatie ZWO. De be¬ 

groting toont een tekort van ƒ 23.500,—. Aan de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting zal een 

subsidie gevraagd worden ten bedrage van het tekort, waarbij ƒ 21.200,— bestemd zal zijn 

voor de bibliotheek en ƒ 2.300,— voor de uitgave van Entomologische Berichten. 

Wanneer ik aan het eind van mijn periode als penningmeester de afgelopen 6 jaar overzie, 

dan blijkt, dat er in deze jaren op financieel gebied wel wat veranderd is. Deze periode is 

gekenmerkt door een steeds verder stijgen van de prijzen. Als voorbeeld moge dienen, dat de 

uitgaven t.b.v. Entomologische Berichten van ƒ 9.000,— tot ƒ 13.300,— zijn opgelopen, 

waarbij het aantal pagina’s nog teruggebracht is van 264 tot 240. Dat de bedragen voor 

contributie en abonnementen hieraan aangepast moeten worden, is zonder meer duidelijk; het 

financieel beleid is erop gebaseerd, dat van de Verlies- en Winstrekening de posten Onkosten 

en Entomologische Berichten in evenwicht zijn met Contributies en Rente. Voor 1969 is een 

contributieverhoging waarschijnlijk niet nodig, voor 1970 lijkt hieraan niet te ontkomen. 

Een ander punt is de subsidiëring van Tijdschrift voor Entomologie door de overheid. In 

1962 werd nog ƒ 1.000,— ontvangen van het toenmalige Ministerie van O. K. en W„ waar- 
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voor 16 exemplaren van het tijdschrift aan het ministerie geleverd moesten worden. In 1968 

is de subsidiëring overgegaan naar de organisatie ZWO, die voor dit jaar een bedrag van 

I maximaal ƒ 6.000,— gereserveerd heeft, waarvoor slechts één exemplaar van het tijdschrift 

j overgelegd moet worden. 
Na lang onderhandelen met de Universiteit van Amsterdam is, zoals ik reeds in het begin 

I van mijn verslag vermeldde, de post salarissen van de bibliotheek geheel ten laste van deze 

instelling gekomen. Dit gaf in 1967 reeds een besparing van ƒ 11.000,—. 

In de afgelopen 6 jaren heb ik geen beleid gevoerd inzake de belegging van ons kapitaal, 

i U kunt dan ook, wanneer U de financiële rapporten van deze jaren vergelijkt, daar weinig 

veranderingen in waarnemen. De opbrengst aan rente is in deze periode weinig toegenomen. 

Door het overlijden van mevr. J. P. Veth-van Vlaanderen kwamen effecten tot een bedrag 

■ van ƒ 20.000,— in volle eigendom, hetgeen in het laatste jaar resulteerde in een vermeer¬ 

dering aan rente van ongeveer ƒ 1.000,—. 

Dit verslag en mijn functie als penningmeester zou ik graag willen eindigen met mijn 

hartelijke dank te betuigen aan de nu nog zittende en oud-bestuursleden, aan de leden van de 

redactiecommissie, aan mevr. Slichtenbree van de bibliotheek, aan de heren Hendrikse 

en De Beer van de Nederlandse Overzee Bank en aan vele anderen, voor de prettige en 

vriendschappelijke wijze, waarop ik met hun heb mogen samenwerken. 

BALANS PER 31 DECEMBER 1967 

Activa 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom 

Effecten in volle eigendom .... 

Inschrijving Grootboek in volle eigendom 

Debiteuren . .. 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting . . . 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. . . . 

Postgiro.. 

Boekenfonds .... ..... 

Bibliotheek .......... 

Monografieën N.E.V. 

ƒ 13.770 — 

56.816.66 

5.100,— 

44.895,95 

16.397,15 

1.134,71 

13.118.67 
P.M. 

P.M. 

3.370,55 

ƒ 154.603,69 

Passiva 

Kapitaal.....,, 51.467,26 

Legaat Dr. Reuvens.. 13.770,— 

Reserve voor koersverlies ....... ... . . . „ 11.423,55 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier ................. 5.100,— 

Fonds Hacke Oudemans ..  „ 200,— 

Fonds Mac Gillavry.  „ 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans-Stichting.„ 236,35 

Tijdschrift E.E.A.„ 3.141,77 

Crediteuren ..    „ 39.652,78 

Reserve voor gevoteerde bedragen.„ 23.842,24 

Reserve inzake Monografieën N.E.V.. . . . „ 3.370,55 

Saldo winst over 1967 .„ 399,19 

ƒ 154.603,69 
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VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1967 

Verliezen 

Tijdschrift voor Entomologie 

Entomologische Berichten 

Bibliotheek ...... 

Afschrijving Debiteuren . . 

Onkosten. 

Rente (lening o/g) .... 

Saldo winst over 1967 . 

Winsten 

Contributies .......... 

Rente (diversen). 

Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 

Monografieën N.E.V.. 

Saldo verlies over 1967 .. 

begroot 

ƒ 6.541,58 ƒ 6.500,— 

.„ 10.174,69 „ 10,900— 

„ 16.285,12 „ 16.300,— 

„ 36,50 „ —,— 

„ 3.208,96 „ 2.700,— j 

„ 157,63 „ 400,— 

„ 399,19 53 ‘ 

- 

ƒ 36.803,67 ƒ36.800,— 

ƒ 7.902,— ƒ 8.000 — 

„ 3.001,67 „ 2.300,— 

„ 25,900 — 

» —v— „ 600,— 

„ 25.900,— 

ƒ 36.803,67 ƒ 36.800,— 

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

Nieuwenhuis en G. Helmers Jr., uitgebracht. Zij hadden veel lof voor de accu¬ 

rate wijze, waarop de heer Wiering het omvangrijke werk verricht had. Onder 

applaus werd daarop de Penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd en de 

Voorzitter bedankte hem voor alles wat hij ten behoeve van een goede gang van 

zaken voor de Vereniging gedaan had. 

Vervolgens werd behandeld de 

Begroting 1968 

Inkomsten: 

Contributies.. ƒ 8.000,— 

Rente...... 2.900,— 

E.B. : abonnementen en losse verkoop.ƒ 1.200,— 

ruil t.b.v. bibliotheek.. 4.100,— 

overdrukken ................ 1.300,— 

bijdrage Toegepaste Entomologie ........ 100,— „ 6.700,— 

T.V.E.: abonnementen leden. 

abonnementen niet-leden en losse verkoop 

ruil t.b.v. bibliotheek. 

overdrukken. 

subsidie Z.W.O.. 

ƒ 1.800,— 
„ 2.300,— 

„ 2.000,— 
„ 1.000,— 
„ 6.000,— „ 13.100,— 

Bibliotheek: Hartogh Heys v. d. Lier .  .ƒ 300.— 

10% Fischer Trich. Cat..„ 800,— 

Boekenfonds ............. 3.500,— „ 4.600,— 

Te kort „ 23.500,— 

ƒ 58.800,— 
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Uitgaven: 

ƒ 2.700 — 

„ 14.000 — 

„ 16.300 — 

„ 25.800 — 

ƒ 58.800 — 

De Voorzitter stelde nu aan de orde het benoemen van de Kascommissie voor 

het nazien van de boeken over het jaar 1968. Hij stelde voor hiervoor de heren 

G. Helmers Jr. en Drs. H. Wiering te benoemen. 

Hierna gaf de Voorzitter het woord aan de Bibliothecaris, Drs. C. A. W. 

Jeekel, voor zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over 1967—-1968 

Onkosten algemeen .................. 

E.B. : kosten druk en overdruk .......... ƒ 12.300, 

onkosten ..„ 1.700, 

T.V.E.: kosten druk en overdruk.. . ƒ 14.900, 

onkosten ..„ 1.400, 

Bibliotheek: losse aankoop ............ ƒ 7.000, 

serie-aankoop .............. 3.900, 

E.B. en T.v.E. t.b.v. ruil .......... 6.100, 

onkosten: 

binder.ƒ 4.000,— 

bij werken sep. 2.900,— 

diversen.. . „ 1.900,— ,, 8.800, 

In het afgelopen jaar was ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis met betrekking tot de 

bibliotheek, de formele overeenkomst tussen de Vereniging en de Universiteit van Amster¬ 

dam op grond waarvan de bibliotheek van de Vereniging in bruikleen werd gegeven aan het 

Zoölogisch Museum van de Universiteit. Met het sluiten van dit contract is nu eindelijk een 

officiële regeling getroffen voor een reeds sinds de oorlogsjaren bestaande feitelijke toestand. 

Ten aanzien van het gebruik door de leden van de Vereniging, en met name van de uitleen- 

bepalingen, heeft de nieuwe overeenkomst geen enkele wijziging tot gevolg. Voor de Ver¬ 

eniging is de bruikleen-overeenkomst echter zeer gunstig, omdat onze bibliotheek-assistente, 

Mevr. F. E. Slichtenbree-Tiddens, door het Zoölogisch Museum in dienst is genomen, 

zodat haar salaris niet meer op het budget van de Vereniging drukt. 

Een belangrijke, zij het vooralsnog tijdelijke, verbetering in de outillage van de bibliotheek 

was de huur van een Rank-Xerox kopieerapparaat. Hiermede is de bibliotheek van de Ver¬ 

eniging een van de eerste vakbibliotheken in ons land welke een kopie-service kan bieden. 

Of deze service van blijvende aard zal zijn hangt natuurlijk uitsluitend af van de omvang 

van het gebruik, dat van het apparaat zal worden gemaakt. Tot nu toe was het apparaat 

voornamelijk rendabel door de grote aantallen kopieën welke door de wetenschappelijke 

medewerkers van het Zoölogisch Museum werden afgenomen. Het is dan ook te hopen, dat 

steeds meer leden van de Vereniging kopieën zullen bestellen, in plaats van het toesturen 

van boeken te verlangen. In de desbetreffende circulaire werden de voordelen reeds uiteen¬ 

gezet. 

Het aantal uitgeleende werken bedroeg in het jaar 1966 1100, in 1967 1389. 

Ook in het afgelopen jaar werden weer talrijke werken aan de bibliotheek toegevoegd. Van 

de nieuw verworven tijdschriften is een lijst rondgegaan. 

Daarna kwam punt 6 van de agenda aan de orde, het verslag van de Commissie 

voor Natuurbescherming, welk verslag werd voorgelezen door de Secretaris van 

deze commissie, de heer W. Hellinga. 
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Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming 

De Commissie voor Natuurbescherming heeft in deze verslagperiode éénmaal vergaderd ter 

bespreking van enkele aangelegenheden, die haar ter ore waren gekomen. De onderhande- 

lingen met de gemeente Cadier en Keer inzake het kappen van overtollig struikgewas op de 

Bunderberg zijn nog niet tot een voor ons bevredigend eind gebracht, aangezien hierover 

een tegenstrijdige opvatting bestaat tussen het Gemeentebestuur en Staatsbosbeheer. De Com¬ 

missie blijft in deze diligent. 

Opgave van terreinen, welke geheel of gedeeltelijk met verdwijnen bedreigd worden, zijn i 

niet bij de Commissie binnengekomen. Zij roept hiertoe nogmaals de medewerking van de 

leden in, en verzoekt hun in voorkomende gevallen niet te aarzelen de Commissie hierover j 
in te lichten. 

Wel bereikten de Commissie van verschillende zijden verontrustende berichten over een 

sterk doorgevoerde berm- en slootkantbespuiting, waardoor de flora en fauna ernstig in ge¬ 

vaar wordt gebracht. Het is de Commissie niet mogen gelukken een weg te vinden hiertegen 

effectief iets te ondernemen. Zij zou graag suggesties uit de Vergadering horen, hoe en waar 

hiertegen stappen genomen kunnen worden. 

Ten slotte bereikten de Commissie klachten over het wegvangen van zeldzame vlinder¬ 

soorten voor ruil- en misschien zelfs verkoopdoeleinden. Hierover werd in de Ent. Ber. een 

artikel geplaatst met een ernstige waarschuwing tegen deze praktijken. 

Een discussie ontstond naar aanleiding van de gemelde berm- en slootkant¬ 

bespuiting. Dit is niet zo een eenvoudige zaak, daar er geen uniforme richtlijnen 

dienaangaande bestaan. De heer G. Houtman adviseerde eens contact op te nemen 

met de Commissie van Natuurbeschermingseducatie voor het eventueel ondernemen 

van gemeenschappelijke stappen. 

Vervolgens moest de plaats van de volgende Lentevergadering worden vastge¬ 

steld. Besloten werd deze wederom in Amsterdam te houden. 

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

aftreden van de heer Wiering, die zich niet herkiesbaar had gesteld. Het Bestuur 

had hiervoor het volgende dubbeltal gesteld: 

1) Dr. W. J. Kabos 

2) G. Helmers Jr. 

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

de stemming bleek, dat Dr. W. J. Kabos 26 stemmen en G. Helmers Jr. 10 stem¬ 

men had gekregen, zodat eerstgenoemde als nieuw bestuurslid werd gekozen. De 

Voorzitter bedankte het aftredende bestuurslid, de heer Wiering, voor het vele 

werk dat hij sinds tal van jaren voor onze vereniging op een voorbeeldige wijze had 

gedaan, welke toespraak door de leden met een hartelijk applaus werd ondersteund. 

Daarna richtte hij zich tot het nieuw gekozen bestuurslid en stipte hierbij aan, dat 

hij er zeker van was, dat ook de heer Kabos een getrouw en enthousiast penning¬ 

meester zal zijn. 

Daarna kwam punt 9 der agenda aan de orde, de goedkeuring van het concept 

Wetswijziging, dat aan alle leden was toegezonden. Dr. J. G. Betrem informeerde 

naar de rechtspersoonlijkheid van de N.E.V., waarop de Voorzitter hem verzeker¬ 

de, dat de N.E.V. rechtspersoonlijkheid bezit. Met enkele aanvullingen, o.a. van 

artikel 46, werd de nieuwe Wet door de vergadering goedgekeurd en hij trad 

vanaf dit moment dus in werking. De Secretaris heeft inmiddels de aanvullingen 

aan alle leden doen toekomen. 
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Vervolgens gaf de Voorzitter het woord aan de heer J. A. Janse voor het voor 

de eerste maal uitreiken van de Uyttenboogaart-Eliasen prijs. Volgens unaniem 

besluit van de hiervoor ingestelde commissie is deze prijs toegekend aan de heer 

B. J. Lempke onder de navolgende motivering: 

Zeer geachte Heer Lempke 

Mij valt de eer te beurt U mede te mogen delen dat de Uyttenboogaart-Eliasen Prijs, die 

thans voor de eerste maal wordt uitgereikt, aan U zal worden toegekend. Het besluit is door 

de commissie unaniem genomen en ik twijfel er niet aan dat allen, die Uw belangrijk werk 

op het gebied van de Nederlandse Lepidoptera kennen, hierover verheugd zullen zijn. 

Het belangrijkste resultaat van Uw werkzaamheden is het samenstellen van de Catalogus 

der Nederlandse Macrolepidoptera, een werk dat door zijn betrouwbaarheid en uitvoerigheid 

een faunistisch overzicht is geworden dat wij tevergeefs elders zullen zoeken. 

Weinigen kunnen eigenlijk beseffen welk een ijver en doorzettingsvermogen nodig zijn 

geweest om dit omvangrijke overzicht tot stand te brengen. 

In verschillende opzichten was de Catalogus, zoals deze in 1936 verscheen, al een novum 

op het gebied van de vlinderstudie. 

Uw diepgaande voorstudies, die reeds aanleiding gaven tot vele artikelen in diverse 

entomologische tijdschriften, brachten U tot de overtuiging dat het werk allereerst nomencla- 

torisch modern van opzet moest zijn. De oude nomenclatuur van Staudinger en Rebel 

werd verlaten en daarvoor een betere naamgeving in de plaats gesteld, waarbij aan prioriteit 

en hergroepering van de genera een grote aandacht werd besteed. Ten tweede werd de 

variabiliteit met bijzondere zorg onderzocht en zodoende een uitvoerig overzicht verkregen, 

welke aberraties in de vele Nederlandse verzamelingen, zowel in musea als bij particulieren, 

werden aangetroffen. Ook hierbij werd zorgvuldig nagegaan, waar deze afwijkingen het eerst 

werden beschreven, waarbij een vaak ingewikkelde synonimie kon worden opgelost. 

Ten derde werden de vindplaatsen provinciegewijs nauwkeurig vermeld en ontstond dus 

een beter inzicht wat nu werkelijk als gewoon, lokaal of zeldzaam kon worden aangemerkt. 

Dit werk vond bij een groeiend aantal verzamelaars spoedig de grote waardering, die het 

met recht toekomt. Ja, juist door dit werk werden velen van hen letterlijk aan het werk 

gezet mede te helpen de hiaten in onze kennis op te vullen en kweekte U een nieuwe genera¬ 

tie van enthousiaste vlmderverzamelaars. 

In 1953 begon U dit werk feitelijk geheel opnieuw, door het publiceren van de Supple¬ 

menten: in werkelijkheid was dit een geheel nieuwe bewerking, waarbij ook de vraag tot 

welke subspecies onze Nederlandse vlinders moesten worden gerekend, aan de orde kwam. 

Daarnaast besteedde U veel tijd aan het verzamelen van gegevens over de trekvlinders; 

jaarlijkse overzichten verschenen, die een duidelijk beeld geven, hoe het optreden van deze 

dieren van jaar tot jaar kan verschillen in verband met de heersende weersomstandigheden. 

Ik ben van mening dat Uw werk het serieus verzamelen van vlinders ongemeen heeft be¬ 

vorderd. Niet het najagen van zeldzaamheden stond op het eerste plan, de verzameling werd 

niet het doel maar het middel om meer te weten te komen over allerlei wetenschappelijke 

vraagstukken. 

In het ons omringende gebied is een dergelijk faunistisch werk niet aan te wijzen. De 

faunistische gegevens over de vlinders in het ons omringende gebied zijn niet alleen vaak 

gebaseerd op verouderde gegevens of verspreid over vele artikelen in bekende en nog vaker 

haast onbekende publicaties; te vaak is een summiere opgave van „gewoon”, „lokaal” of 

„zeldzaam” practisch onbruikbaar, omdat het niet steunt op deugdelijk recent onderzoek. 

Het is juist de ijver en het doorzettingsvermogen die U in zovele jaren heeft opgebracht, 

waardoor dit werk tot stand kon komen: het is een gewichtige reden waarom aan U deze 

onderscheiding op entomologisch gebied wordt toegekend. Juist in deze tijd nu wegenaanleg, 

toenemende urbanisatie en landbouwvergiften onze natuur bedreigen en daardoor soorten 

die 20 jaar geleden nog als gewoon golden tot zeldzaamheden zijn gaan behoren, is deze 

faunistiek van bijzonder groot belang. 
Ik spreek de wens uit, dat de nog komende generaties van entomologen in staat zullen 
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zijn de mooie vlinders nog in onze eigen natuurgebieden waar te nemen en moge Uw werk 

dan niet slechts een herinnering zijn van: hoe het eens was! 

De heer Lempke viel een hartelijk applaus ten deel en hij dankte met enkele 

welgekozen woorden voor deze onderscheiding, waarmede hij bijzonder werd ver¬ 

rast. 

Als extra punt, dat niet op de agenda vermeld stond, werd de wanbetaling 

van de heer W. A. Verhaart te Barneveld besproken. Ondanks vele aanmaningen 

blijft hij in gebreke. Besloten werd hem vervallen te verklaren van het lidmaat¬ 

schap van onze vereniging. 

Bij de daarop volgende rondvraag kwamen de volgende sprekers aan het woord: 

Dr. A. Diakonoff bedankte de heer Wiering voor de steun en medewerking 

die hij steeds aan de redactieleden heeft gegeven. 

De heer C. J. Zwakhals vroeg enkele inlichtingen over het niet mogen lenen 

uit onze bibliotheek van buitenlandse leden. 

Dr. D. Hille Ris Lambers vroeg inlichtingen over subsidieaanvragen van 

auteurs voor lijncliché’s, foto’s, enz., welke door de Overheid niet worden verleend. 

Dr. J. T. Wiebes gaf hierop een uitvoerig antwoord. Zo mogelijk zal hierover iets 

in de Ent. Ber. worden gepubliceerd. 

Daar voor de rondvraag verder niets aan de orde kwam, sloot de Voorzitter deze 

bijzonder geanimeerde ochtendbijeenkomst. 

Na de lunch ging de vergadering over tot de 

Wetenschappelijke Mededelingen, 

waarbij de volgende sprekers het woord voerden: 

Dr. W. Helle sprak over mogelijkheden van genetische bestrijding bij spintmijten. 

Ir. B. T. Bosman hield een voordracht over een onderzoek naar de parasieten van 

de grote- en kleine iepenspintkever. 

De heer Th. M. van der Meer besprak het effect van „crowding” op gewicht 

en ontwikkeling bij Adoxophyes reticulana. 

De heer P. van Halteren sprak over de voedselopname van enkele Auchenor- 

rhynchae (Hemiptera, Homoptera). 

Tenslotte hield Ir. F. L. Dieleman een korte voordracht over actie en reactie bij 

het ontstaan van entomocecidiën. 

Deze voordrachten werden toegelicht met dia’s, grafieken, enz. Elke voordracht 

werd gevolgd door levendige discussies, welke met het oog op de beschikbare tijd 

veelal bekort moesten worden. 

Nadat niemand het woord meer verlangde, sloot de Voorzitter deze interessante 

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

welslagen hadden bijgedragen. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II. 


