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Prof. De Beaufort overleden 

23.HL 1879—II.V.I968 

Op 11 mei 1968 overleed in de hoge ouderdom van 89 jaar onze oud-president, 

Prof. Dr. L. F. de Beaufort, die van 1951 tot 1955 onze vereniging heeft geleid. 

Hoewel geen specialist op het gebied der entomologie, had hij mede door zijn 

zoögeografische studiën een uitgebreide kennis van de insektenkunde in het 

algemeen. 

Begin 1951 zag onze toenmalige president, Dr. K. W. Dammerman, zich 

genoodzaakt tussentijds ontheffing te vragen van zijn functie, in verband met een 

ernstige ziekte waaraan hij nog datzelfde jaar is gestorven. 

Met het snel naderende IXe International Congress of Entomology voor ogen, 

dat in augustus 1951 in Amsterdam moest worden gehouden, was een vlugge 

bestuurswisseling noodzakelijk. 

Men vond Prof. De Beaufort bereid het voorzitterschap van Dr. Dammerman 

over te nemen en aldus heeft hij gezorgd voor een waardige ontvangst door onze 

vereniging van de talrijke buitenlandse gasten. Hierna heeft hij tot het einde van 

zijn mandaat in 1955 op kundige wijze de belangen der N.E.V. behartigd. 

De oudere leden weten hoeveel onze vereniging aan het beleid van Prof. De 

Beaufort te danken heeft gehad, niet in het minst schrijver dezes, die het voor¬ 

recht heeft gehad in die vier jaren als secretaris met hem samen te werken. 

G. L. van Eyndhoven 


