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In verband met de gebreken die de zaal vertoont voor het projecteren van dia’s, 

doet de Voorzitter de suggestie aan de hand, bij een volgende vergadering, die 

in de zalen van Artis wordt gehouden, om 10.30 uur bijeen te komen in het 

Restaurant voor het gebruiken van de koffie, om daarna te 11 uur de eigenlijke 

vergadering te beginnen in het Zoölogisch Laboratorium, dat de geschikte outillage 

voor het vertonen van dia’s heeft. Met deze suggestie kan de vergadering wel 

instemmen. 

Vervolgens geeft de Voorzitter het woord aan de Heer G. van Rossem, die 

namens de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen zijn voordracht houdt 

over het optreden van enkele schadelijke insecten in 1965. 

Na de lunchpauze volgt allereerst een voordracht van Prof. Dr. H. Klomp 

over de Ovipositie bij een eiparasiet, toegelicht met plaatjes. Daarna vertoont 

Dr. L. Vlijm de zeer interessante film over het voortplantingsgedrag bij wolf- 

spinnen. 

De voordracht van de heer van Rossem wordt in dit nummer van de Entomo- 

gische Berichten gepubliceerd. 

Nadat niemand verder het woord verlangt, wordt de vergadering door de 

Voorzitter, onder dank aan de sprekers, gesloten. 

Amsterdam, Weesperzijde 23 II. 

Brakman, P. J., Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. Mono- 

graphieën van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging no. 2. Amsterdam, 1966. 

De tweede (eigenlijk derde) monografie gepubliceerd door de N.E.V., is van eminent 

belang voor vele Nederlandse entomologen. Er zijn langzamerhand zoveel aanvullingen op 

de bekende naamlijst van Everts gekomen en de systematiek en nomenclatuur ervan waren 

zo verouderd, dat een nieuwe lijst voor onze coleopterologen (en niet alleen voor hen) een 

zeer welkome publicatie moet zijn. 

De monografie telt 219 pagina’s. In totaal worden 3824 soorten als inlands vermeld plus 

een aantal adventieven en een nog groter aantal, dat wel in de omringende gebieden, maar 

niet in Nederland is waargenomen. De verspreiding is zeer summier aangegeven, nl. per 

provincie. Maar de schrijver hoopt te zijner tijd veei uitvoeriger op dit onderwerp in te 

kunnen gaan. Hiervoor is echter een veel betere kennis van de vindplaatsen der soorten in 

ons land nodig. En dat is toch in de eerste plaats de taak van de gewone verzamelaars. 

Groningen is al biezonder slecht bekend. Ik heb altijd gevonden, dat we maar weinig wisten 

van het voorkomen van Macrolepidoptera in deze provincie, maar die kennis is enorm verge¬ 

leken met die van de Coleoptera. Zelfs een dier als Coccinella septempunctata is officieel niet 

bekend als voorkomend in de provincie Groningen ! Nu wonen er niet veel leden in dit 

gebied, maar de weinigen, die er hun domicilie hebben, kunnen op de dankbaarheid van de 

heer Brakman rekenen, als ze alle keversoorten, die ze in hun provincie vinden (ook al 

„doen” ze niet aan deze orde) bewaren en hem aan het einde van het seizoen in vouwpapier- 

tjes of tussen watten (natuurlijk met vindplaats en datum) toesturen (adres: Frans Hals¬ 

straat 6, Elsloo-Lbg.). 

Friesland is iets beter bekend, maar ook hier zijn veel lacunes. 

De uitvoering van het werk is zoals we dat van een N.E.V.-publicatie mogen verwachten. 

De prijs bedraagt voor leden ƒ 22,50 en voor niet-leden ƒ 45,—. — Lpk. 

Hydraecia petasitis Doubleday (Lep., Noctuidae). De rupsen van deze soort vond ik te 

Goor en de vlinders daarvan verschenen van 7 tot 19.VIII. Het voorkomen stelde ik vast bij 

Boskoop, Eindhoven en Maastricht. Ik vond hier niets, omdat ik te laat was, maar als je het 

vraatbeeld eenmaal kent, is het gemakkelijk te herkennen. 

M. W. Camping, Achterstraat 23, Putten-Gdl. 


