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Verslag van de 12de Lentevergadering 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 12de Lentevergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op zondag 24 april 1966 in één der zalen van het ARTIS Restau¬ 

rant te Amsterdam. Deze vergadering werd voorgezeten door onze President, 

Prof. Dr. J. van der Vecht. Bericht van verhindering was binnengekomen van 

Mevrouw A. Corporaal, geb. van Rienderhoff en van Dr. A. F. H. Besemer. 

Aanwezig waren: B. van Aartsen, Dr. Ir. G. W. Ankersmit, Dr. G. Barendrecht, Ir. G. A. 

Graaf Bentinck, Mevrouw A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. J. G. Betrem, W. L. Blom, 

Ir. R. H. Cobben, P. H. van Doesburg, P. H. van Doesburg Jr., Drs. J. P. Duffels, 

G. Dijkstra, G. L. van Eyndhoven, Dr. D. C. Geijskes, W. de Groot, M. J. Gijswijt, A. J. 

Hannema, W. Hellinga, E. Houkes, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, Dr. W. J. Kabos, 

B. Kiauta, W. van der Klauw, M. Kooi, D. Kruizinga, Dr. G. Kruseman, Mevrouw M. C. 

Kruseman-Jansen, C. H. ter Laag, Dr. P. A. van der Laan, H. J. P. Lambeck, B. J. Lempke, 

Dr. M. A. Lieftinck, H. van Oorschot, H. Overbeek, M. P. Peerdeman, Dr. R. T. Simon 

Thomas, A. de Smidt, H. J. L. T. Stammeshaus, G. Stobbe, J. Stodèl, Prof. Dr. J. van der 

Vecht, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, alsmede 2 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 1965—-1966 

De Lentevergadering, waar het vorig verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 2 mei 

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

plaats in Haamstede op Schouwen. Ere-voorzitter was ditmaal de Heer F. C. J. Fischer. 

Tijdens deze bijeenkomst werd de Heer C. H. ter Laag tot Ere-voorzitter benoemd voor de 

Zomerbij eenkomst in 1966. Ondanks vele moeilijkheden is het tenslotte toch nog gelukt in 

Arcen voldoende accommodatie te vinden. 

De Herfstvergadering vond plaats op zaterdag 6 november te Amsterdam. Deze druk 

bezochte vergadering werd gecombineerd met de 62ste vergadering van de Afdeling Toege¬ 

paste Entomologie. De Wintervergadering werd gehouden op 20 februari 1966, eveneens in 

Amsterdam. 

Helaas moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden vermelden en wel van 
het Ere-lid Prof. Dr. R. Jeannel, het Corresponderend lid Dr. V. Lallemand, de Begun¬ 

stigster Mevr. de Wed. J. P. Veth-van Vlaanderen en de gewone leden F. Berk, M. L. 

Eversdijk en A. van Roon. 

Daarentegen kon de secretaris de navolgende nieuwe leden inschrijven: 

gewone leden: W. de Groot, Drs. P. Harrewijn, G. Jonkers, H. G. de Vogel, 

J. Kleinhout Jr., J. van Marie, A. L. M. Veltman, Th. J. Blokland, H. Piek, M. M. J. 

van Stiphout, M. Kooi, J. P. C. Boot, J. M. Koese, M. H. H. de Vuyst, L. van der Lelie, 

Mr. L. H. A. Montijn, W. M. Verduin, J. Wessels (was student-lid), P. A. Voogt, 

A. Teunissen, G. J. Arissen, J. Zwier, Drs. K. G. Eveleens, H. Bunjes, Dr. L. P. 

Pijnacker, Ir. P. Gruys, J. F. M. Klasen en J. B. H. Arndts, 

student-leden: W. J. Dekkers, J. Verhoeff, J. C. W. Bax, P. Rijs dijk, C. van 

Achterberg en Mej. F. N. Bakels, 
adspirant-leden: W. van der Klauw en H. Turin. 

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

Voor het lidmaatschap bedankten: 

gewone leden: J. W. Kenniphaas, Anth. Bakker, J. J. C. Tanis, B. H. Jürgens, Prof. 
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Dr. G. P. Baerends, J. C. van Schaik, G. Otto, P. L. Duinker, J. H. Wieffering, 

G. Doorman, A. van Beek, T. W. Reijenga, G. D. van der Heide, A. Demont, J. J. A. 
Donkers en C. van Gelderen. 

student-leden: T. Voerman en F. Tymstra. 

buitenlandse leden: Dr. Ir. A. Soenen. 

Onze Vereniging telt thans: 

Ereleden 15 
Leden van Verdienste 4 

Begunstigers 14 

Corresponderende leden 2 
Buitenlandse leden 32 
Gewone leden 387 
Student-leden 65 
Adspirant-Ieden 13 

Totaal 532 

tegenover 521 in 1965 en 508 in 1964. 

Tijdens de Verslagperiode hebben twee bestuurswisselingen plaatsgevonden. Door het 

aftreden van Dr. H. J. de Fluiter, Voorzitter van de Afdeling Toegepaste Entomologie, 

werd zijn opvolger Dr. A. F. H. Besemer automatisch lid van ons Bestuur. Dr. G. Baren¬ 

drecht werd in het Bestuur gekozen bij het aftreden van de Vice-President Dr. J. G. 

Betrem. 

Dezer dagen bracht ik het voorgeschreven bezoek aan de bibliotheek, over de toestand 

waarvan de Bibliothecaris straks verslag zal uitbrengen. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Zoals reeds 

vermeld, werd haar 62ste Vergadering gecombineerd met onze laatste Herfstvergadering. 

Het aantal leden neemt ook in deze Afdeling voortdurend toe. 

De Afdeling Noord-Holland en Utrecht, de Afd. Zuid-Holland en de Afd. Zuid-Oost 

Nederland vergaderden regelmatig in het winterseizoen. Bovendien organiseerde de laatste 

enkele excursies, o.a. naar het Landgoed ,,de Hamert” bij Arcen. 

Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasenstichting vergaderde tweemaal. Ook in deze 

verslagperiode was de samenwerking tussen deze Stichting en de N.E.V. weer bijzonder 

prettig. Als steeds zijn wij deze Stichting zeer dankbaar voor de grote geldelijke steun welke 

zij onze Vereniging verleent. Een aanzienlijk bedrag werd wederom ter beschikking gesteld 

tot dekking van het verlies dat de Winst- en Verliesrekening te zien geeft. Voorts werden 

o.a. subsidies verleend voor de Trichopterorum Catalogus, voor entomologische studie- en 

verzamelreizen, voor een betaalde hulpkracht voor de Penningmeester, voor een garantie- 

bedrag ten gunste van de Nederlandse Plantenziektenkundige Vereniging inzake de viering 

van haar 75-jarig bestaan in 1966 en ter gelegenheid hiervan te organiseren symposium, enz. 

Het contact met verschillende buitenlandse zusterverenigingen is ook dit jaar niet noe¬ 

menswaard uitgebreid. Over en weer worden de convocaties voor vergaderingen en excursies 

gezonden, maar de belangstelling van de zijde der wederzijdse leden is vrijwel te verwaar¬ 

lozen. Nog steeds hebben de meeste verzamelaars uitsluitend belangstelling voor dieren uit 

hun eigen land. 

De Vereniging is grote dank verschuldigd aan Mevrouw H. F. de Vos tot Neder veen 

Cappel-Michell voor een gift van ƒ 1000.— na het overlijden van haar echtgenoot. Zij 

meende in zijn geest te handelen door dit bedrag aan de Vereniging te schenken, welke zozeer 

zijn liefde had. 

De onderhandelingen met O. & W. om tot verhoging van de subsidie te komen zijn ge¬ 

deeltelijk beëindigd. Telefonisch werd mededeling gedaan, dat voor 1964 een subsidie van 

ƒ 4000.— verleend zou worden en voor 1965 ƒ 4600.—. Voor dit jaar staat het bedrag nog 

niet vast. 
Ook de onderhandelingen met het Presidium der Universiteit over de bibliotheek zijn nog 

in gang. Het concept van de bruikleenovereenkomst, welke door het Bestuur werd opgesteld, 

komt één dezer dagen in gezamenlijke bespreking. 
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De Commissie, welke uit de leden benoemd werd om in samenwerking met het Bestuur 

tot een wijziging van de sterk verouderde „Wet” te komen, vergaderde enkele malen en is 

thans met haar arbeid gereedgekomen. Een concept is thans opgesteld ter bestudering door 
het voltallige Bestuur. 

De nieuwe ledenlijst is inmiddels ook gereed gekomen en werd het vorige jaar al aan alle 
leden verzonden. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de Penningmeester, de Heer H. 

Wiering, voor zijn 

Verslag van de penningmeester over het boekjaar 1965 

Het boekjaar 1965 was in meerdere opzichten een rustiger jaar dan 1964. Langzamerhand 

raken wij gewend aan het steeds stijgen van lonen en prijzen en hebben we geleerd de 

begroting hieraan tijdig aan te passen. Ten tweede is dit jaar voor de penningmeester zelf 

rustiger geweest: dank zij een subsidie, die door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting toege¬ 

kend is, kon vanaf juli 1965 het bijhouden van de boeken aan de heer L. A. J. de Beer 

opgedragen worden. 

Het verslag over 1965 eindigde met het aangeven van enkele lichtpuntjes voor de begroting 

van 1965. Ik meende U toen te kunnen voorspiegelen, dat de post salarissen bibliotheek in 

1965 reeds ten laste van de Universiteit van Amsterdam zou komen. Tot mijn spijt is dit 

nog niet gerealiseerd. We kunnen thans slechts hopen, dat het overnemen van deze post in 

1966 zal plaats vinden. Wat betreft de subsidie, die door het rijk gegeven wordt ten behoeve 

van het Tijdschrift voor Entomologie, kan ik een veel optimistischer geluid laten horen: een 

paar dagen geleden kwam het officieuse bericht binnen, dat de rijksbijdrage voor 1964 en 

1965 i.p.v. op ƒ 1000,— op ƒ 4000,— resp. ƒ 4600,— gebracht is. Deze gegevens konden 

niet meer in de Verlies- en Winstrekening over 1965 verwerkt worden. 

Thans wil ik met U enkele bedragen van de balans per 31 december 1965 en van de 

Verlies- en Winstrekening over 1965 doornemen. Bij de balans valt allereerst op, dat t.o.v. 

1964 het kapitaal is afgenomen van ƒ 29.077,47 tot ƒ 20.967,01 ten gevolge van het verwer¬ 

ken van het verlies over 1964 in het kapitaal. Niet onvermeld mag blijven, dat de Vereni¬ 

ging van Mevr. H. F. de Vos TOT nederveen Cappel-Michell een schenking van ƒ 1000,— 

ontving ter herinnering aan haar overleden echtgenoot. De post debiteuren is zeer hoog: hier¬ 

onder vallen nog te ontvangen bedragen van ƒ 14.837,82 van de Noordhollandse Uitgevers 

Maatschappij als afrekening voor het tijdschrift E.E.A. en van ƒ 2000,— als rijksbijdrage voor 

Tijdschrift voor Entomologie over de jaren 1964 en 1965. Het tijdschrift E.E.A. leed in 1965 

een verlies van ƒ 2.337,62, waardoor de reserve van 1964 in 1965 tot een negatieve waarde 

gedaald is. Onder crediteuren vallen nog te verrichten betalingen aan de firma Ponsen en 

Looijen inzake drukkosten van onze tijdschriften (ƒ 11.724,—) en een betaling van 

ƒ 11.147,33 aan het Permanente Comité van Entomologische Congressen. De lening, die ons 

door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting verstrekt werd, bedraagt thans ƒ 15.000,—. De 

balans sluit met een verlies van ƒ2.215,81. 

Uit de Verlies- en Winstrekening over 1965 blijkt, dat voor Tijdschrift voor Entomologie 

en Entomologische Berichten grotere bedragen uitgegeven werden dan begroot was. Enerzijds 

is dit toe te schrijven aan een stijging van de kosten, anderzijds werd met toestemming van 

het bestuur het aantal pagina’s van deel 108 van Tijdschrift voor Entomologie gebracht op 

400 in plaats van op 350. De contributieverhoging, die in 1965 is ingegaan, maakte tezamen 

met het grotere aantal leden, dat over 1965 ± f 2.200,— meer aan contributies ontvangen 

werd dan in 1964. Door de bibliotheek werd in 1965 voor aankoop boeken en tijdschriften 

f 7.933,86 uitgegeven en aan salarissen ƒ 7.645,68. Dit laatste bedrag is ongeveer ƒ 2.500,— 

onder het geraamde bedrag gebleven door een langdurige ziekte van de bibliothecaresse. 

Over 1965 verleende de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting niet alleen een subsidie van 

ƒ 31.800,—, maar zij gaf ook extra bedragen voor Tijdschrift voor Entomologie en biblio¬ 
theek, terwijl tevens de aanschaf van een adresseermachine door haar verzorgd werd. Resu¬ 

merend kan gezegd worden, dat het jaar 1965 gunstiger verlopen is dan verwacht was: het 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 27, UIL 1967 45 

verlies over 1965 is ongeveer ƒ 4000,— lager dan hetgeen begroot was verminderd met de 
door de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting toegekende subsidie. 

Ook bij het maken van de begroting voor 1966 moest weer rekening gehouden worden 

met stijging van lonen en prijzen. In 1966 hopen we twee afleveringen van Monografieën 

van de N.E.V. het licht te doen zien. Voor deze publicatie is een verlies begroot van 

ƒ 19.100,—. Uiteraard kan alleen van publicatie sprake zijn, indien dit tekort door subsidies 

gedekt kan worden. De rijksbijdrage voor Tijdschrift voor Entomologie is weer op ƒ 1000,— 

gesteld; op grond van het in de aanvang van dit verslag meegedeelde, menen we ook voor 

1966 een groter bedrag te kunnen verwachten. De begroting sluit met een tekort van 

ƒ 57.500,—, waarvan ƒ 19.100,— ten laste van Monografieën van de N.E.V. en ƒ 38.400,— 

ten laste van de overige posten. Een, zij het matige, geruststelling moge zijn, dat dit laatste 

bedrag practisch geheel overeenkomt met het tekort van de begroting voor 1965. Bij de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting zal een verzoek ingediend worden ons een subsidie te ver¬ 

lenen om het tekort geheel of gedeeltelijk te dekken. 

Dit verslag dien ik te besluiten met mijn dank te betuigen aan de heren B. H. Hendrikse 

en L. A. J. de Beer voor hun hulp bij het beheren van de financiën. 

Amsterdam, 24 april 1966. 

BALANS PER 31 DECEMBER 1965 

Activa 

Effecten in blote eigendom.ƒ 15.473,72 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom . . . . . ..„13.770,— 

Effecten in volle eigendom.„ 36.746,88 

Inschrijving Grootboek in volle eigendom.„ 5.457,— 

Debiteuren ..  „ 22.458,88 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting .   „ 13.080,17 

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V.... . . „ 11.609,25 

Postgiro...„ 3.886,14 

Boekenfonds.. p.m. 

Bibliotheek.. .. p.m. 

Tijdschrift E.E.A...„ 573,83 

Saldo verlies over 1965 .. 2.215,81 

ƒ 125.271,68 

Passiva 

Kapitaal ..ƒ 20.967,01 

Nalatenschap Dr. A. Veth .................. 15.473,72 

Legaat Dr. Reuvens ..„ 13.770,'— 

Reserve voor koersverlies.  ....,, 11.820,08 

Fonds Hartogh-Heys v. d. Lier.. 5.457,— 

Fonds Hacke-Oudemans.„ 200,— 

Fonds Mac Gillavry.. . . . „ 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans-Stichting ................ 687,53 

Crediteuren .     „ 25.338,71 

Reserve voor gevoteerde bedragen ..„ 14.557,63 
Leningen o/g. . . . . „ 15.000,— 

ƒ 125.271,68 
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VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1965 

Verliezen begroot 
Tijdschrift voor Entomologie. .ƒ11.013,70 ƒ 9.200,— 
Entomologische Berichten. .„ 9.795.84 „ 9.100,— 
Bibliotheek. .„ 20.293,39 „ 26.000 — 
Afschrijving Debiteuren. .„ 40,35 —,—- 
Onkosten. „ 2.500,— 
Rente o/g. .„ 450,— „ 400,— 

ƒ 44.090,42 ƒ47.200,— 

Wins ten 
Contributies. .ƒ 7.746,25 ƒ 6.900 — 
Rente. .„ 2.226,36 „ 2.000,— 
Monografieën N.E.V. .„ 102,— „ 200 — 
Subsidies U.E.S. .„ 31.800,—\ 

„ 38.100,— 
Saldo verlies over 1965 . .„ 2.215,81 j 

ƒ 44.090,42 ƒ47.200,— 

Hierna wordt het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de Heren Dr. 

G. Kruseman en J. P. van Lith, uitgebracht. In dit verslag verklaren zij alles 

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 1966 

Inkomsten 

Contributies.. . . . 

Rente.. . . . . 

E.B. : overdrukken. 

abonnementen niet-leden . 

toegepaste entomologie 

T.v.E. : overdrukken. 

abonnementen leden . . 

abonnementen niet-leden . 

subsidie Rijk. 

M.N.E.V. : verkoop. 

verleende subsidies . . . 

Bibliotheek: Hartogh-Heys v d. Lier . 

10% Fischer Trich. Cat. 

Boekenfonds . . . . 

Tekort 

ƒ 1.100,— 

„ 1.100,— 

„ 100,— 

ƒ 700,— 

33 1.500,— „ 1.900,— 

” 
1.000,— 

ƒ 3.300,— 

» 7.500,— 

ƒ 300,— 

33 700,— 

33 4.000,— 

ƒ 7.900,— 

„ 2.200,— 

„ 2.300,— 

„ 5.100,— 

„ 10.800,— 

„ 5.000 — 

„ 57.500,— 

ƒ 90.800,— 
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Uitgaven 
Onkosten .............. 

E.B. : kosten druk ... 
kosten overdruk ........ 

onkosten.. . . . . 

.... ƒ 9.600,— 

. . . . „ 1.700,— 

. . . . „ 1.800,— 

ƒ 2.000,— 

„ 13.100,— 

T.v.E. : kosten druk -j- overdruk . . . . . 

onkosten.. . . 
.... ƒ 13.500,— 
. . . . „ 1.400,— „ 14.900,— 

M.N.E.V. : kosten druk. 

onkosten. 

.... ƒ 29.500,— 

. . . . „ 400,— „ 29.900,— 

Bibliotheek: losse aankopen ........ 

serie-aankopen ........ 

salarissen .. 

onkosten : 

binder. 

bij werken sep. 

diversen .. 

.... ƒ 8.000,— 

. . . . „ 3.000,— 

. . . . „ 11.400,— 

ƒ 3.000 — 

„ 1.800,— 

„ 3.000— „ 7.800,— „ 30.200,— 

Rente o/g .............. „ 700,— 

ƒ 90.800,— 

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

het nazien van de boeken over het jaar 1966. Hij stelt voor hiervoor de Heren 

J. P. van Lith en F. C. J. Fischer te benoemen. De Secretaris zal vragen of zij 

deze benoeming willen aanvaarden. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de aftredende Bibliothecaris, de 

Heer C. A. W. Jeekel. Deze geeft hierop het 

Verslag van de Bibliothecaris over 1965—1966 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren. Wat de feitelijkheden aangaat kan ik deze 

keer betrekkelijk kort zijn. Immers, belangrijke veranderingen deden zich in het afgelopen 

jaar in de bibliotheek niet voor. Ik neem aan dat U het me daarom niet euvel zult duiden, 

wannneer ik aan dit verslag enige opmerkingen van meer algemene aard toevoeg. 

Ten opzichte van de personeelsbezetting was het voorbije jaar bepaald niet rooskleurig. 

In de zomer van 1965 was Mevr. Slichtenbree genoodzaakt op doktersadvies twee en een 

halve maand rust te nemen. Na haar terugkeer in september mocht zij tot medio februari 1966 

slechts halve dagen werken. Slechts weinigen onder U zullen iets van deze lange rustperiode 

gemerkt hebben, en wij moeten Mevr. Slichtenbree wel zeer dankbaar zijn, dat zij ook in 

de halve tijd toch het belangrijkste werk in onze bibliotheek wist klaar te krijgen. 

Desondanks behoeft het natuurlijk geen betoog, dat een dergelijk langdurig verzuim toch 

een kwalijk effect op het beheer van de bibliotheek moet hebben gehad. Uit eigen ervaring 

weet ik, dat de bibliotheek-administratie een grote mate van accuratesse en concentratie 

vereist; de tijd dat al dit werk door één persoon naar behoren verricht kon worden, is reeds 

lang voorbij. Ik acht het dan ook absoluut noodzakelijk, dat binnen afzienbare tijd een tweede 

vaste kracht in dienst wordt genomen, zodat enerzijds een redelijke taakverdeling tot stand 

kan komen, en anderzijds bij een ziektegeval de bibliothecaris niet plotseling genoodzaakt 

wordt om met kunst- en vliegwerk de zaak draaiende te houden. 

Met betrekking tot het boekenfonds kan ik meedelen, dat de voorraad van het Tijdschrift 

voor Entomologie vrijwel geheel opnieuw geordend is. Wij hebben nu weer een duidelijk 

overzicht van de voor ruil of verkoop beschikbare voorraad van de vroegere jaargangen. 

Deze inventarisatie was mogelijk, doordat wij met een subsidie van de Uyttenboogaart-Eliasen 
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Stichting een serie stalen magazijnrekken konden aanschaffen. Zodra de temperatuur op de 

zolder van het gebouw aan de Zeeburgerdijk het toelaat, zal dit werk beëindigd kunnen 

worden. 

Het aantal in 1965 uitgeschreven uitleenkaarten bedroeg 1257: een kleine teruggang in 

vergelijking met het voorgaande jaar. 

Ik zou hierbij willen opmerken dat in de zes jaren dat ik bibliothecaris was, het aantal 

uitgeleende werken maandelijks zo om en nabij de honderd bleef zweven. Men krijgt daaruit 

de indruk, dat de gestage toename van het ledental van de vereniging niet of nauwelijks tot 

uiting komt in een evenredig intensiever gebruik van de bibliotheek. Wat hiervan de oorzaak 

kan zijn is natuurlijk erg moeilijk aan te geven. Mijns inziens moet de reden onder meer 

gezocht worden in de neiging bij de liefhebbers om zich, meer dan vroeger, tot de faunistiek 

te beperken. Nu valt er ongetwijfeld op faunistisch gebied in ons land, juist door amateurs, 

nog heel veel nuttig werk te doen, vooral als men zich bewust concentreert op de nog onvol¬ 

doende onderzochte streken. Toch moet men zich daarbij wel realiseren, dat de resultaten in 

een land als het onze meestal van geringe wetenschappelijke betekenis zijn. In ieder geval 

heeft men voor dit soort werk in het algemeen weinig literatuur nodig, terwijl bovendien de 

meeste liefhebbers voor de „moeilijke gevallen” op de kennis van een erkende specialist 

blijven steunen. 

Ten aanzien van een niet geografisch beperkte, systematische specialisatie schijnt er bij vele 

liefhebbers, zoals mij uit gesprekken dikwijls gebleken is, een soort drempelvrees te bestaan. 

Dit soort werk vereist dan ook vooral in het begin een behoorlijke dosis doorzettingsvermo¬ 

gen. Bovendien komt men zonder literatuurstudie niet ver. Veel sterker dan dat vroeger het 

geval was, zijn de liefhebbers op de bibliotheek aangewezen. Nog afgezien van het feit dat de 

literatuur steeds omvangrijker wordt, wordt het ook steeds moeilijker en kostbaarder om zelf 
boeken en overdrukken aan te schaffen. Terwijl dus onze bibliotheek opgebouwd werd met 

behulp van legaten van vroegere generaties van liefhebbers, zal nu de vereniging zelf het 

leeuwendeel van de aanschaf van de entomologische literatuur moeten bekostigen en ervoor 

moeten zorgdragen, dat deze literatuur tegen zo gering mogelijke kosten aan de toekomstige 

generaties van liefhebbers ter beschikking wordt gesteld. Het bestuur van de vereniging zal 

er dan ook naar moeten streven de aan de uitleen verbonden kosten zo laag mogelijk te 

houden, hetzij door portvrije verzending van boeken, hetzij door het verstrekken van foto- 

copieën. Het is een onmogelijke toestand, dat men voor het nazien van enkele bladzijden 

van een tijdschrift drie tot vijf gulden moet betalen. Indien hieraan niets gedaan wordt zal de 

amateur-entomologie in een soort provincialisme verzinken, en zal de vereniging over een 

prachtige, maar volkomen dode bibliotheek beschikken. 

Dank zij de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting konden ook dit jaar weer vele belangrijke 

oudere en nieuwe werken aangeschaft worden. Een lijstje met de nieuwe tijdschrift-titels laat 

ik hierbij circuleren. 

In de afgelopen jaren heeft bij het aanschaffen van tijdschriften voor de bibliotheek in het 

algemeen als principe gegolden om in de eerste plaats zuiver entomologische tijdschriften te 

kopen, alsmede die tijdschriften met een ten dele entomologische inhoud, welke elders in ons 

land niet of zeer moeilijk ter inzage te krijgen zijn. Toch zal, alleen al uit economische nood¬ 

zaak, dit beleid geleidelijk veranderd worden. 

Helaas moet geconstateerd worden, dat er in ons land ten aanzien van de aanschaf van 

tijdschriften niet de minste coördinatie tussen de verschillende bibliotheken bestaat. Het 

resultaat is dan ook, dat bepaalde tijdschriften in een relatief groot aantal bibliotheken aan¬ 

wezig zijn, wat dikwijls in het geheel niet door de intensiteit van het gebruik gerechtvaardigd 

wordt, terwijl anderzijds heel wat tijdschriften in ons land ontbreken. Onder de laatste 

bevinden zich belangrijke publicaties waarvan soms de prijs, maar meestal de moeilijkheid 

om met de betrokken uitgevers contact te krijgen, een beletsel voor de aanschaf vormt. Ik 

denk hier met name aan bepaalde Japanse en Zuidamerikaanse tijdschriften met een gevari¬ 

eerde natuurhistorische inhoud. Het is zeer te hopen dat in deze spoedig een soort taakver¬ 

deling tussen de bibliotheken tot stand zal komen, hoewel het niet op de weg van de 

vereniging ligt hier het initiatief te nemen. 

Intussen is het in dit verband wel van veel belang de ontwikkeling van het fotocopiëren 

te volgen. Zonder twijfel zal deze methode voor het vermenigvuldigen van drukwerk in een 
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verdere toekomst een ingrijpende wijziging in de manier van publiceren teweegbrengen. We 

mogen verwachten dat in de komende jaren het fotocopiëren van tijdschriftartikelen zo 

goedkoop zal worden, dat de financiële bezwaren die momenteel hieraan nog verbonden zijn 

grotendeels zullen wegvallen. Veelal zal het dan ook voor de vereniging, zowel ruimtelijk 

als financieel, aantrekkelijker worden te volstaan met de aanschaf of het aanmaken van foto- 

copieën van de entomologische publicaties uit die tijdschriften welke een gevarieerde inhoud 
hebben, zoals museum-tijdschriften, akademie-tijdschriften, etc. 

Wanneer ik nu nog even op de afgelopen zes jaar terugzie, geloof ik wel te mogen vast¬ 

stellen dat er zeer veel in de bibliotheek veranderd is, zoveel zelfs, dat ik moeite heb me de 

situatie van zes jaar geleden voor de geest te halen. Als belangrijkste taak had ik mij dan 

ook tot doel gesteld om de huisvesting en outillage van de bibliotheek te verbeteren. Dank 

zij de belangstelling en activiteit van verschillende mede-bestuursleden en investeringen van 

de Universiteit van Amsterdam en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, werd dit doel bereikt. 

Gedurende de afgelopen zes jaar heeft de personeelsbezetting ook nogal wat moeilijkheden 

opgeleverd. Ik mag U eraan herinneren dat een week na mijn benoeming onze toenmalige 

assistente, Mevr. de Nobel, een been brak en pas na een jaar haar werkzaamheden kon 

hervatten. Ook bleek het niet mogelijk, enige jaren later, de opvolging van Mevr. de Nobel 

onmiddellijk te regelen. Door deze omstandigheden werd ik gedwongen persoonlijk het 

dagelijks beheer van de bibliotheek op me te nemen. Uiteraard ging dit ten koste van mijn 

normale museum-werk. Daar staat echter tegenover dat ik geleidelijk aan alle facetten van 

het bibliotheek-werk heb leren kennen, en een uitgebreide bibliografische kennis kon ver¬ 

werven. 
Helaas konden niet alle plannen verwezenlijkt worden. Zo moest bijvoorbeeld het werk 

aan een nieuwe tijdschriften-catalogus afgebroken worden. 

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren. Een blik op de cijfers van onze penningmeester 

zal U er onmiddellijk van overtuigen, dat in financieel opzicht de bibliothecaris een zeer 

verantwoordelijke bestuursfunctie vervult. Bij de uitoefening van deze functie heeft het me 

altijd heel veel voldoening gegeven te ondervinden, dat ik Uw volle vertrouwen genoot. Het 

is me dan ook een groot genoegen dit verslag te besluiten met een woord van hartelijke dank 

aan mijn mede-bestuursleden, aan het personeel van de bibliotheek, alsmede aan allen die 

mij op de een of andere wijze in mijn taak bij stonden. 

De Voorzitter richt een woord van dank aan de Bibliothecaris, doch zal later 

hieraan nog verdere woorden wijden. 

Daarna komt punt 5 van de agenda aan de orde. De Voorzitter van de Com¬ 

missie voor Natuurbescherming, deelt desgevraagd mede dat er dit jaar niets te 

melden is. 

Vervolgens wordt punt 6 van de agenda behandeld, namelijk de benoeming van 

een nieuw lid voor de Commissie voor Natuurbescherming wegens het bedanken 

van de Heer W. H. Gravestein. Het Bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen 

de Heer B. van Aartsen. De Heer van Aartsen kent als weinig anderen vele 

faunistisch belangrijke terreinen in Nederland en hij zal zeker in staat zijn waarde- 

volle adviezen te geven. Hij wordt bij acclamatie als zodanig benoemd. Deze 

Commissie bestaat thans uit de volgende leden: 

Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, Voorzitter 

W. Hellinga, Secretaris 

B. van Aartsen 

Het ligt in de bedoeling dat deze Commissie t.z.t. zal vergaderen teneinde tot 

meer activiteit te komen op dit gebied. Eventuele suggesties van onze leden worden 

gaarne ingewacht. 

Vervolgens moet de plaats van de volgende Lentevergadering vastgesteld 

worden. Opnieuw komt de vraag aan de orde deze op een zaterdag of op een 
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zondag uit te schrijven. Besloten wordt de Lentevergadering in 1967 op een 

zaterdag te houden. Het idee wordt geopperd deze vergadering eens in Arnhem 

te houden. Ook Utrecht zal weer mogelijk zijn nu niet op een zondag wordt 

vergaderd. De Heer Jeekel is er voor de Jaarvergadering in Utrecht te houden. 

Aan de orde is nu de verkiezing van een Bestuurslid in verband met het perio¬ 

diek aftreden van de Heer Jeekel, die niet herkiesbaar is. Het Bestuur had het 

volgende dubbeltal gesteld: 

1) Dr. G. Kruseman 

2) Drs. J. P. Duffels 

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

stembureau werd gevormd door de Heren Kabos en van Doesburg Jr. Na de 

stemming werd de volgende uitslag bekend gemaakt: 

Dr. G. Kruseman 26 stemmen 

Drs. J. P. Duffels 12 stemmen, 

zodat Dr. G. Kruseman tot Bestuurslid werd gekozen. 

De Voorzitter bedankt het aftredende bestuurslid, de Heer C. A. W. Jeekel, 

voor het vele werk dat hij in zes jaar voor onze bibliotheek heeft gedaan, niet 

alleen wat het voorbeeldig beheer betreft, maar ook voor de nieuwe inrichting 

daarvan. Hij hoopt dat wij binnenkort met een nieuwe tijdschriftencatalogus ver¬ 

rast zullen worden, waarmede de Heer Jeekel reeds een aanvang heeft gemaakt. 

Door de leden wordt met een hartelijk applaus deze toespraak ondersteund. 

Daarna richt de Voorzitter het woord tot het nieuw gekozen Bestuurslid, 

Dr. G. Kruseman en stipt hierbij aan, dat hij er zeker van is dat ook deze evenals 

in zijn vroegere lange bestuursperiode wederom een toegewijd en enthousiast 

Bibliothecaris zal zijn. 

Daarna komt punt 9 van de agenda aan de orde, nml. de benoeming van een 

nieuw corresponderend lid. Het Bestuur draagt hiervoor voor: 

Dr. Delfa Guiglia, Museo Civico di Storia Naturale, Genova. 

Deze bijzonder sympathieke entomologe onderhoudt vele contacten met ver¬ 

schillende van onze leden en komt alleszins voor corresponderend lid in aanmer¬ 

king. Met algemene stemmen wordt zij als zodanig geaccepteerd. 

Bij de behandeling van punt 10 komt allereerst de vervallenverklaring van het 

lidmaatschap van de Heer J. Th. Stevenhagen in Baarn ter sprake. Genoemde 

Heer komt ondanks herhaalde aanmaningen zijn betalingsplicht van het lidmaat¬ 

schap niet na, zodat wij hem niet langer kunnen accepteren. 

Mededeling wordt gedaan van het aftreden van een tweetal redactieleden, nml. 

de Heren G. L. van Eyndhoven en J. T. Wiebes. Zij worden echter als zodanig 

weer herkozen. 

De Commissie Wetswijziging is met haar taak voorlopig gereedgekomen. Het 

concept is klaar en zal door het Bestuur bestudeerd worden. Nadere mededelingen 

hierover zullen in een of andere volgende vergadering gedaan worden. 

Daarna komen de prijzen van de Monographieën ter sprake. Het Bestuur stelt 

de volgende prijzen voor: 

Valck Lucassen niet-leden ƒ 60.— leden ƒ 30.— 

Besseling „ „30.— „ „15.— 

Brakman „ „ 45.— „ „ 22.50 

De leden gaan hiermede accoord. 
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Vervolgens bespreekt de Voorzitter de onderhandelingen met het Presidium 

der Universiteit van Amsterdam over de bibliotheekpositie. De Vergadering 

machtigt het Bestuur hiervoor besluiten te nemen en het contract te tekenen ten 

genoege van het Bestuur. Op de Herfstvergadering zullen hierover nadere mede¬ 

delingen volgen. De Heer Betrem vraagt wat er gebeurt, als één der partners zich 

niet aan de contractbepalingen zou houden. Hiervoor is een arbitrage-clausule 

opgenomen ten genoege van het Bestuur. 

De Heer Jeekel deelt nog mede, dat de uitleentermijn gehandhaafd blijft zoals 

deze nu is. 

Daar voor de rondvraag verder geen sprekers waren, sluit de Voorzitter deze 

ochtendbij eenkomst. 

Na de lunch ging de vergadering over tot de 

WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN, 

waarbij de volgende sprekers het woord voerden: 

* Dr. D. C. Geijskes hield een voordracht met lichtbeelden over de insektenfauna 

van Suriname met een vergelijking van die van de Antillen, speciaal wat betreft 

de Odonata. 

* Dr. R. T. Simon Thomas hield een lezing over het kweken van Bijenwolven. 

* Dr. Ir. G. W. Ankersmit vertelde over de daglengte-effecten bij geografische 

rassen van Pectinophora gossypiella (Saund) (Lepidoptera, Gelechiidae). 

Drs. J. Beetsma hield een voordracht over bevolkingstelling bij de Honingbij. 

De Heer H. J. C. M. Mutsaerts besprak enkele aspecten van de biotaxonomie 

van Dicyphus pallicornis (Fib.). 

Ook deze voordrachten werden toegelicht met grafieken, dia’s, enz. Die, welke 

met een * gemerkt zijn, worden in de Ent. Ber. gepubliceerd. 

Nadat niemand meer het woord verlangt, sluit de Voorzitter deze interessante 

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

welslagen hebben bijgedragen. 

Amsterdam-O, Weespers ij de 23 IL 

Araschnia levana L. (Lep., Nymphalidae). Hoewel uit het oosten van Noord-Brabant 

en van verschillende plaatsen in Limburg nog steeds gunstige berichten over deze vlinder 

binnen komen, is hij ten noorden van de grote rivieren hard achteruit gegaan en wordt 

hij daar op vele vroegere vindplaatsen al verscheidene jaren niet meer gezien. Toch komt 

levana nog steeds hier en daar in het oosten van het land voor, zoals blijkt uit de volgende 

waarnemingen: in augustus 1965 drie exemplaren op een landgoed bij Dalfsen, 19 mei een 

landkaartje bij Ruurlo (beide opgaven van de insektenwerkgroep van de C. j. N.), terwijl 

ikzelf 29 mei een prachtig $ te Ootmarsum zag. — Lpk. 

Vecht, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, alsmede 2 introducés. 

Correcties, p. 36, regel 3 van onderen: ƒ6,50 moet zijn ƒ8,—. Ter verontschuldiging 

diene, dat de prijsverhoging van de drukkerij ten gevolge van de stijging van de papierprik 

nog niet bekend was, toen het nummer van 1 februari persklaar werd gemaakt. Overigens 

ook een prettige mededeling: de foutieve platen worden vervangen door nieuwe. Wie de 

Catalogus reeds ontvangen heeft, krijgt die natuurlijk ook. 

p. 37, regel 4 van boven: cm moet zijn mm. 


