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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. 


