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Verslag van de 13de Lentevergadering
door
W. HELLINGA, Secretaris

De 13de Lentevergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd
gehouden op zaterdag 15 april 1967 in het Artis Restaurant te Amsterdam. Deze
vergadering werd voorgezeten door de aftredende President, Prof. Dr. J. van der
Vecht.
Aanwezig waren: Dr. Ir. G. W. Ankersmit, Dr. G. Barendrecht, Ir. G. A. Graaf Bentinck,
Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. A. F. H. Besemer, F. A. Bink, W. L. Blom,
Ir. R. H. Gobben, Dr. A. Diakonoff, Drs. P. H. van Doesburg Jr., Drs. J. P. Duffels,
Drs. W. N. Ellis, Dr. G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Dr. D. C. Geijskes, W. H.
Gravestein, W. de Groot, M. J. Gijswijt, A. J. Hannema, W. Hellinga, Drs. P. J. van
Helsdingen, S. van Heijnsbergen, Dr. D. Hille Ris Lambers, G. den Hoed, E. Houkes,
G. Houtman, K. J. Huisman, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, Drs. Bostjan Kiauta,
M. Kooi, J. Kort, C. H. ter Laag, Dr. P. A. van der Laan, H. J. P. Lambeck, Drs. J. van
der Land, B. J. Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, J. H. Lourens, A. P. van der
Meché, E. J. Nieuwenhuis, H. van Oorschot, Dr. S. J. van Ooststroom, M. P. Peerdeman,
G. van Rossem, H. J. L. T. Stammeshaus, J. Stodèl, Prof. Dr. J. van der Vecht, Br. Virgilius
Lefeber, P. Vroegindeweij, Dr. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Dr. J. de Wilde,
Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, C. J. Zwakhals, Drs. K. W. R. Zwart, alsmede een vijftal
introducés.

Nadat de Voorzitter om ca. 11 uur de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat
hij over tot het voorlezen van het
Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1966-—1967
De lentevergadering, waar mijn vorig verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 24 april
1966 in Utrecht. De zomerbijeenkomst, welke wederom een zeer goede opkomst te zien gaf,
vond plaats op 18 en 19 juni in Arcen, onder ere-voorzitterschap van de heer C. H. ter
Laag. Tijdens deze bijeenkomst werd Dr. G. L. van Eyndhoven tot ere-voorzitter benoemd
voor de zomerbij eenkomst in 1967, welke in Beetsterzwaag gehouden zal worden. Het blijkt
steeds moeilijker te worden om voldoende accomodatie te vinden en daarom zou wellicht de
suggestie gedaan kunnen worden voor volgende zomerbijeenkomsten een provincie en niet
een bepaalde plaats vast te stellen.
De herfstvergadering vond plaats op 19 november in Amsterdam. Deze wederom druk
bezochte vergadering werd gecombineerd met een vergadering van de Afdeling Toegepaste
Entomologie. De wintervergadering, welke een record aantal deelnemers te zien gaf, werd
gehouden op 19 februari in hotel Haarhuis in Arnhem. Deze vergadering werd gevolgd door
een receptie welke door het bestuur aan Dr. G. L. van Eyndhoven werd aangeboden ter
gelegenheid van het verlenen van een doctoraat honoris causa door de Senaat van de Universiteit van Amsterdam. In dezelfde vergadering werd de heer D. Hille Ris Lambers gefelici¬
teerd met het hem door de Università degli Studi di Milano verleende doctoraat honoris
causa, op grond van zijn ook voor Italië zo belangrijke onderzoekingen op het gebied van de
bladluizen.
Helaas moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden vermelden en wel van
het buitenlands lid Dr. Nicolas S. Obraztsov, het corresponderend lid Prof. Dr. Marc
Andró en het gewone lid Drs. C. J. Verheij. Tevens overleed ons oud-lid G. Doorman.
Voor het lidmaatschap bedankten: het buitenlandse lid Mej. W. Vandendriessche en de
gewone leden: M. Prakke, J. H. Diederen, C. G. Wagenaar, H. C. Obreen, L. van
der Lelie, J. G. van Beek, Dr. P. N. Aarsen, Mevr. Dr. J. Bonne-Wepster, Mr. F. C. F.
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Sterkenburg, F. J. Steinhäuser en C. van Tuyll van Serooskerken, het student-lid
W. F. M. van Erp en het adspirant-lid Ch. Kahlman.
J. Th. Stevenhagen werd vervallen verklaard van het lidmaatschap.

Daarentegen kon uw secretaris de navolgende nieuwe leden inschrijven:
Begunstigers: Mrs. N. S. Obrazstsov in Sea Cliff, U.S.A.
Corresponderend lid: Dr. Delfa Guiglia in Genua.
Buitenlands lid: Prof. Dr. G. de Lattin, Saarbrücken.
Gewone leden: M. H. den Boer (was student-lid), Mr. J. C. Gerbrandy, het Zoölogisch
Laboratorium van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen der
Katholieke Universiteit in Nijmegen, J. Veenendaal, Dr. Ir. L. P. S. van der
Geest, Dr. F. Th. M. Spieksma, E. Janssen,

A. Veldhuyzen, Drs. P. J. M. van
J. A. Blokland, D. Albers, H. Pijpers,
J. Brouwer, Dr. V. Westhoff, Drs. J. J. Mellink (was student-lid), Mevr. F. M.
van der Puyl, W. H. C. Smit, A. de Smidt (was student-lid) en de Afdeling
Kalmpthout, J. A. P. W. Bakker,

Systematische Dierkunde van de Rijksuniversiteit te Leiden.

Studentleden: W. Klein, A. W. M. Mol, G. H. Buining, R. W. Tienstra, J. van der
Drift, H. Strijbosch en J. J. Fetter.
Adspirant-lid: Herre d’Audretsch.
Alle nieuwe leden wens ik toe dat zij van hun lidmaatschap veel genoegen zullen beleven.
Onze vereniging telt thans:
1966
1967
Ereleden
15
15
4
Leden van Verdienste
4
14
Begunstigers
15
2
Corresponderende leden
2
32
Buitenlandse leden
31
Gewone leden
387
394
Student-leden
65
67
Adspirant-leden
13
13
532
tegenover 521 in 1965 en 508 in 1964.
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Tijdens de verslagperiode heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dr. G. Kruseman
werd in het bestuur gekozen bij het aftreden van Drs. C. A. W. Jeekel. Inmiddels heeft hij
om persoonlijke redenen voor zijn bestuursfunctie bedankt. Dze wordt waargenomen door de
heer Jeekel hangende de verkiezing van een nieuw bestuurslid op de a.s. wintervergadering.
Dezer dagen bracht uw voorzitter het voorgeschreven bezoek aan de bibliotheek, over de
toestand waarvan een nader verslag zal worden uitgebracht.
De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Ook in deze
afdeling neemt het aantal leden toe.
De Commissie voor Natuurbescherming ontwikkelde enige activiteit, waarover de secretaris
nader het een en ander zal mededelen.
De Afdeling Noord-Holland en Utrecht, de Afdeling Zuid-Holland en de Afdeling ZuidOost Nederland vergaderden regelmatig in het winterseizoen. De laatste organiseerde tevens
enkele excursies.
Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde twee maal. Ook in deze
verslagperiode was de samenwerking tussen deze Stichting en de N.E.V. weer bijzonder
prettig. Wederom zijn wij de Stichting zeer dankbaar voor de grote geldelijke steun welke zij
onze Vereniging verleent. Ook dit jaar werd een aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld
tot dekking van het verlies dat de winst- en verliesrekening te zien geeft. Voorts werden weer
subsidies verleend voor entomologische studie- en verzamelreizen.
Het contact met enkele buitenlandse zusterverenigingen bleef evenals vorige jaren beperkt
tot het zenden van verslagen en convocaties over vergaderingen en excursies. Dit jaar zullen
enkele amateur-coleopterologen deelnemen aan een driedaagse excursie van de Arbeitsgemein¬
schaft rheinischer Koleopterologen in de omgeving van Klotten aan de Moezel. Het ligt in
de bedoeling deze contacten te verdiepen en uit te breiden.
De onderhandelingen met het Presidium der Universiteit van Amsterdam over de biblio-
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theek zijn nog steeds niet beëindigd. Een concept contract is opgesteld en door beide partijen
goedgekeurd op één enkel punt na, nl. de overname van de salarispost van onze. bibliothe¬
caresse door de Universiteit. Het bestuur hoopt, dat hierin spoedig een beslissing genomen
zal worden.
Op de wintervergadering maakte de voorzitter enige bijzonderheden bekend over de instel¬
ling van een Uyttenboogaart-Eliasenprijs. Het reglement daarvan zal spoedig gepubliceerd
worden.
Het concept van de wetswijziging is door het bestuur in een tweetal zittingen besproken en
is nu gereed. Op een volgende vergadering zullen hierover nadere bijzonderheden volgen.

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de Penningmeester, Drs. H. Wiering,
voor zijn
Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1966
Het boekjaar 1966 is voor de Vereeniging geen ongunstig jaar geweest. Enerzijds bleken de
bedragen van de Verlies- en Winstrekening in het algemeen gunstiger uit te vallen dan voor¬
zien was, anderzijds onderging het kapitaal van de Vereeniging in deze periode een aanmer¬
kelijke versterking.
Thans een korte toelichting op de Balans per 31 dec. 1966 en de Verlies- en Winstrekening
over 1966. Door het overlijden van Mevrouw J. P. Veth-van Vlaanderen verkreeg de
Vereeniging haar deel van de Nalatenschap-VETH in volle eigendom. Het bedrag hiervan
werd toegevoegd aan het kapitaal. Aan het kapitaal werden verder toegevoegd de nog niet
verrekende subsidies over 1964 en 1965 van het Rijk voor het Tijdschrift voor Entomologie
en een subsidie van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Het tijdschrift E.E.A. boekte in 1966
een winst, waardoor een reserve van ƒ 1301,12 verkregen werd. Er moet naar gestreefd wor¬
den deze reserve tot ongeveer ƒ 2000,— te vergroten. Vanaf 1966 zal ook het tijdschrift
M.N.E.V. op de balans vermeld worden. De balans sluit met een verlies van ƒ 2388,52.
Bij de Verlies- en Winstrekening over 1966 moet opgemerkt worden, dat de bibliotheca¬
resse voor het gehele boekjaar ten laste van de Vereeniging is gekomen. De overname van de
post salarissen bibliotheek door de Universiteit van Amsterdam kon in 1966 nog geen door¬
gang vinden.
Bij de begroting voor 1967 zijn slechts enkele opmerkingen te maken. We menen thans de
subsidie van het Rijk te kunnen stellen op ƒ 4600,— i.p.v. de sinds jaren gebruikelijke
ƒ 1000,—. Een bedrag van ƒ 900,— wordt gereserveerd voor een nieuwe ledenlijst, die indien
mogelijk dit jaar zal verschijnen. De uitgaven voor het tijdschrift M.N.E.V. zijn p.m. opge¬
voerd; afleveringen van dit tijdschrift kunnen slechts verschijnen, indien hiervoor een subsidie
verstrekt wordt. Ook de post salarissen bibliotheek is p.m. vermeld: de vooruitzichten betref¬
fende het overnemen met ingang van 1 januari 1967 van deze post door de Universiteit van
Amsterdam zijn gunstig. De begroting sluit met een tekort van ƒ 25.900,—. Zoals gebruikelijk
zal getracht worden dit tekort geheel of gedeeltelijk te laten dekken door een subsidie van de
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. ...
Dit verslag dien ik te besluiten met mijn dank te betuigen aan de heer B. H. Hendrikse
van de Nederlandse Overzee Bank en de heer L. A. J. de Beer voor hun hulp bij het beheren
van de financiën.
Amsterdam, 15 april 1967.

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL

28, 1.111.1968

45

BALANS PER 31 DECEMBER 1966
Activa
Inschrijving Grootboek in blote eigendom ..ƒ 13.770,—
Effecten in volle eigendom.51.753,73
Inschrijving Grootboek in volle eigendom..
5.253,—
Debiteuren
.
29.798,46
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.. . „ 14.107,63
Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. .
732,19
Postgiro
.
„
8.132,82
Boekenfonds.
,,
P.M.
Bibliotheek ..
„
P.M.
Monografieën N.E.V.. . . . „
4.059,55
Saldo verlies over 1966
,,
2.388,52
ƒ 129.995,90
Passiva
Kapitaal
.
ƒ 50.766,78
Legaat Dr. Reuvens.
....,, 13.770,—
Reserve voor koersverlies ..„
6.599,32
Fonds Hartogh Heys v. d. Lier .
..
5.253,—
Fonds Hacke Oudemans.. . „
200,—
Fonds Mac Gillavry ..
2.000,—
Dr. J. Th. Oudemans-Stichting.
,,
117,60
Tijdschrift E.E.A.
.....,,
1.301,12
Crediteuren
..
„ 12.850,90
Reserve voor gevoteerde bedragen.„ 23.377,63
Leningen o/g .......................
9.700,—
Reserve inzake Monografieën N.E.V.
,,
4.059,55
ƒ 129.995,90

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1966
Verliezen
Tijdschrift voor Entomologie.
Entomologische Berichten ..
Bibliotheek..
Afschrijving Debiteuren . ...
Onkosten
...
Rente (lening o/g)
...........
Monografieën N.E.V.

Winsten
Contributies
..
Rente (diversen).. . . . .
Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting . . . .
Saldo verlies over 1966 ..

...
. . .
. . .
. . .

ƒ 5.340,15
„ 9.993,28
„ 21.251,02
„
229,84

.
.
.

„
„
„

.
.
.

.
.
.

...
. . .
. . .
. . .

begroot
ƒ 9.800,—
„ 10.800,—
„ 25.200,—

1.553,68
453,55
2.430,35

„ 2.000,—
„
700,—
„ 19.100,—

ƒ41.251,87

ƒ 67.600,—

ƒ
„
„
„

7.870,—
2.239,35
28.700,—
2.388,52

ƒ 7.900,—
„ 2.200,—
„ 57.500,—

ƒ41.251,87

ƒ 67.600,—

Hierna wordt het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren E. J.
Nieuwenhuis en J. P. van Lith, uitgebracht. In dit verslag verklaren zij alles
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geheel in orde te hebben bevonden. Zij spreken lof uit voor de nauwgezette wijze,
waarop de Penningmeester zijn omvangrijke taak heeft verricht. Onder applaus
wordt daarop de Penningmeester voor zijn beheer gedechargeerd en de Voorzitter
bedankt de heer Wiering voor wat hij ten behoeve van een goede gang van zaken
voor de vereniging heeft gedaan.
Vervolgens wordt behandeld de
Begroting 1967
Inkomsten
Contributies.
Rente.
E.B. : overdrukken
.ƒ 1.100,—
abonnementen niet-leden.„ 1.100,—
toegepaste entomologie.
„
100,—•

ƒ 8.000,—
„ 2.300,—

„

2.300,—

„

9.300,—

T.v.E. : overdrukken.ƒ
800,—
abonnementen leden.„ 1.600,—
abonnementen niet-leden., ,, 2.300,—
subsidie Rijk.....,, 4.600,—
M.N.E.V. : verkoop.„
verleende subsidies.„

600,—
p.m.

Bibliotheek: Hartogh-Heys v. d. Lier.ƒ
10% Fischer Trich. Cat.„
Boekenfonds.„

300,—
800,—
500,—

600,—

„ 1.600,—
ƒ 25.900,—

Tekort

ƒ 50.000,—
Uitgaven:
Onkosten : algemeen.ƒ
druk ledenlijst.. ..„

1.800,—
900,—
ƒ 2.700,—

E.B.

: kosten druk..
ƒ 9.600,—
kosten overdruk.. .
1.600,—
onkosten . ..,, 2.000,—

T.v.E.

: kosten druk + overdruk.ƒ 14.200,—
onkosten.
. . . . „ 1.600,—

„

13.200,—

„ 15.800,—
M.N.E.V.: kosten druk .
onkosten.

p.m.
p.m.

p.m.

Bibliotheek: losse aankopen.ƒ 8.000,—
serie-aankopen.„ 3.400,—
salarissen.
p.m.
onkosten:
binder.. ƒ 3.000,—
bij werken separaten ....,, 2.000,—
diversen .
.
„ 1.500,—
,, 6.500,—
Rente o/g

„ 17.900,—
„
400,—
ƒ 50.000,—
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De Voorzitter stelt nu aan de orde het benoemen van de Kascommissie voor het
nazien van de boeken over het jaar 1967. Hij stelt voor hiervoor de heren E. J.
Nieuwenhuis en H. Helmers te benoemen.

Hierop geeft de Voorzitter het woord aan de tijdelijke bibliotheacris, de heer
C. A. W. Jeekel. In verband met het plotselinge tussentijdse aftreden van Dr. G.
Kruseman memoreert hij slechts kort de toestand van de bibliotheek.

Daarna komt punt 5 der agenda aan de orde, nl. het Verslag van de Commissie
voor Natuurbescherming. De secretaris leest daarop zijn

Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming
gedaan op de 13de Lentevergadering op 15 april 1967 te Amsterdam, voor.
De Commissie voor Natuurbescherming ontving van haar lid, de heer van Aartsen opgave
van een drietal biologisch belangrijke terreinen, welke geheel of gedeeltelijk met verdwijnen
bedreigd werden. Het betrof:
1) De Bunderberg in de Gemeente Cadier en Keer, waar door de snelle groei van rozen-,
braam- en meidoornstruiken het oorspronkelijk karakter verloren gaat.
2) Een dennenbosje bij de zandkuil in de duinen van Klein Valkenisse, waar een duinovergang gemaakt zou worden.
3) Het schorrengebied van de Kaloot in Zeeland, dat bedreigd wordt door de voortschrijden¬
de industrialisatie.
Na hierover contact met de betreffende instanties te hebben opgenomen is het resultaat het
volgende:
1) Persoonlijk contact met de Burgemeester van Cadier en Keer met betrekking tot het kap¬
pen van het overtollig struikgewas, eventueel in samenwerking met Staatsbosbeheer.
2) De duinovergang zal naar een andere plaats worden verlegd, waardoor dit dennenbosje
gespaard zal blijven.
3) Het Waterschap Walcheren raadt ons aan onze belangen te bepleiten bij Gedeputeerde
Staten van Zeeland, waaraan zij graag haar steun wil geven.

Vervolgens moet de plaats van de volgende Lentevergadering worden vastge¬
steld. Besloten wordt deze wederom in Amsterdam te houden.
Aan de orde is nu de verkiezing van een Voorzitter in verband met het aftreden
van Prof. Dr. J. van der Vecht. Het Bestuur had het volgende dubbeltal gesteld:
1) Dr. G. Barendrecht
2) J. A. Janse

Opgaven van andere candidaten waren niet bij het Bestuur binnengekomen. Het
stembureau werd gevormd door de heren W, H. Gravestein en G. den Hoed.
Na de stemming werd de volgende uitslag bekendgemaakt:
Dr. G. Barendrecht 46 stemmen
J. A. Janse

7 stemmen

blanco

1 stem

zodat Dr. G. Barendrecht tot Voorzitter werd gekozen.
Hierop richt de nieuwe Voorzitter zich tot Prof. Dr. J. van der Vecht en
bedankt hem hartelijk voor alles wat hij tijdens zijn voorzitterschap voor de vereni¬
ging heeft gedaan. Hij toch was de initiatiefnemer tot het instellen van de Uyttenboogaart-Eliasenprijs. Verder heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt met
het voorbereidende werk om te komen tot een wijziging van de „WET”, welke
thans in concept gereed is,

48

ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL

28, 1.III.1968

De scheidende voorzitter antwoordt met enkele welgekozen woorden onder
applaus van de aanwezigen.
In verband met bovenstaande mutatie kwam de verkiezing van een nieuw
bestuurslid aan de orde. Hiervoor had het Bestuur het volgende dubbeltal gesteld:
1) Dr. J. T. Wiebes
2) G. van Rossem
Opgaven van andere candidaten waren bij het Bestuur niet binnengekomen. Na
de stemming werd door het stembureau de volgende uitslag bekend gemaakt:
Dr. J. T. Wiebes 33 stemmen
G. van Rossem 17 stemmen
blanco
4 stemmen
zodat Dr. J. T. Wiebes tot nieuw bestuurslid werd gekozen.
Daarna worden de Redactiewijzigingen behandeld. Dr. L. G. E. Kalshoven
heeft besloten als redactielid te willen aftreden, terwijl Dr. A. Diakonoff en
Pater Chrysanthus zich bereid hebben verklaard in de Commissie van Redactie
een verdere periode zitting te willen blijven houden.
Drs. C. A. W. Jeekel heeft op zich genomen de zorg voor de registers te behar¬
tigen en verder zal Dr. M. A. Lieftinck ter versterking aan de redactie van het
T.v.E. en de Monografieën toegevoegd worden.
Bij de rondvraag ontspint zich een discussie tussen de heren Dr. D. Hille Ris
Lambers, Dr. A. Diakonoff, B. J. Lempke en Prof. Dr. J. de Wilde over het

indienen en plaatsen van publicaties in de E.B. en het T.v.E. Deze kwesties zullen
in de eerstvolgende redactievergadering worden behandeld.
De heer M. P. Peerdeman ondersteunt het destijds door de heer B. J. Lempke
geopperde idee om te komen tot het samenstellen van een naamlijst van alle Neder¬
landse insecten. De Voorzitter ziet hierin nogal wat voetangels en klemmen en
stelt voor deze aangelegenheid in een volgende bestuursvergadering te bespreken.
Prof. Dr. J. de Wilde suggereert het Bestuur om een volgende vergadering eens
te beleggen in het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen en hiertoe is
de cantine aldaar ter beschikking. Ook een vergadering op een zondag kan daar
belegd worden. Hieraan zal door het Bestuur de nodige aandacht besteed worden.
Daar voor de rondvraag verder geen sprekers waren, sluit de Voorzitter deze
ochtendbij eenkomst.
Na de gemeenschappelijke lunch ging de vergadering over tot de
WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
waarbij de volgende sprekers het woord voerden:
Dr. Ir. G. B. Staal: Groei en metamorfose van Lepidoptera.
Dr. Bost jan Kiauta: Evolutie van de chromosomen bij libellen.
Dr. Ir. G. W. Ankersmit: Fotoperiodieke reacties bij Las p eyres ia reticulana.
Ir. R. H. Cobben: Eibewaking bij wantsen.
Drs. C. A. D. de Kort: Metachemogenese bij insekten.
Prof. Dr. J. de Wilde: Voedselplant en generati overloop bij f y tof age insekten.
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De meeste van deze belangwekkende voordrachten werden toegelicht met kleinbeeld-lantaarnplaatjes, grafieken, enz. Naar aanleiding van deze voordrachten
ontsponnen zich de gebruikelijke discussies, welke met het oog op de beschikbare
tijd veelal bekort moesten worden.
Nadat dan niemand verder het woord verlangt, sluit de Voorzitter deze interes¬
sante bijeenkomst onder dankzegging aan de sprekers en aan allen die verder tot
haar welslagen hebben bijgedragen.
Amsterdam-O., Weesperzijde 23 II.

The generic

and

subgeneric

names

of the European Julidae

generally referred to Schizophyllum Verhoeff, 1895,
(Diplopoda, Julida)
by

C. A. W. JEEKEL
(Zoologisch Museum, Amsterdam)

The millipede described as Juins sahulosus by Linnaeus in the 10th edition of
his Systema Naturae is a well-known and widely distributed European julid. In
publications of the last decennia the species has been referred to under the generic
name of Schizophyllum Verhoeff, 1895.
As Schizophyllum sabulosum we find it also in Schubart’s handbook on the
diplopods in the “Tierwelt Deutschlands’’ of 1934, but curiously enough the
species is referred here to a subgenus Bothroiulus Verhoeff, 1894, a name ap¬
parently proposed prior to Schizophyllum. Some investigation of the origin of this
remarkable nomenclatorial condition soon revealed that the problem of the valid
generic name for Julus sahulosus L. was far more complicated than was thought
at first, and that it could not be solved by merely reversing the status of Schizo¬
phyllum and Bothroiulus.
The first name based on a species of the genus to which sahulosus belongs cur¬
rently was Archiulus Berlese, 1886. The type-species was originally designated to
be Julus sahulosus itself, but Archiulus Berlese is preoccupied by Archiulus Scudder, 1868, and is, therefore, invalid.
A second genus-group name for a species of the genus was Hemipodoiulus
Verhoeff, 1892, which was based monotypically on Julus karschi Verhoeff, 1892,
now generally considered to be a junior subjective synonym of Julus moreleti
Lucas, I860.
The next was Mesoiulus Verhoeff, 1893, and it was based on Julus sahulosus L.
and Julus porathi Verhoeff, 1893. A type-species was never designated, but the
name is preoccupied by Mesoiulus Berlese, 1886, and, therefore, invalid.
Palaioiulus Verhoeff, 1894, and Bothroiulus Verhoeff, 1894, were proposed
simultaneously, Palaioiulus as a generic name, Bothroiulus as a subgeneric name
for the same two species: Julus sahulosus L. and Julus mediterraneus Latzel? 1884,

