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Dr. h.c. G. L. van Eyndhoven 

Ter gelegenheid van het 67ste lustrum van de Universiteit van Amsterdam 

heeft de Senaat van deze instelling besloten een doctoraat honoris causa te ver¬ 

lenen aan de heer G. L. van Eyndhoven. 

De promotie zal plaats vinden in een openbare senaatszitting tijdens de lustrum¬ 

viering op maandag 9 januari 1967. 

Namens het Bestuur en ongetwijfeld ook namens al onze leden wenst de 

Redactie onze oud-secretaris van harte geluk met deze welverdiende onderschei- 

ding. 

In memoriam Prof. Dr. Marc André 

10-11-1900 - 31-V-1966 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN 

Zoölogisch Museum, Amsterdam 

Op 31 mei 1966 overleed te La Varenne bij Parijs ons Corresponderend Lid 

Prof. Dr. Marc André, geboren 10 februari 1900 te Parijs en acaroloog van 

internationale reputatie. Van jongs af aan had hij grote belangstelling voor inter¬ 

nationale contacten en zijn grote waardering voor Dr. A. C. Oudemans zal er niet 

vreemd aan zijn geweest, dat juist Nederland een der landen was waarin hij zich 

bij een vereniging aansloot. In 1933 werd hij buitenlands lid. Op grond van zijn 

belangrijk internationaal werk en zijn vriendschap voor Nederland werd hij in 

1951 gekozen tot corresponderend lid. 

Reeds omstreeks 1931 kwam ik met hem in schriftelijk contact en nadien hebben 

wij elkaar vele malen ontmoet. Hij was een beminnelijk mens, die deze eigen- 
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schap paarde aan een hoge wetenschappelijke standing. Van begin af aan hebben 

wij vriendschap voor elkaar opgevat. Dat was in de tijd toen het aantal acarologen 

nog maar klein was en toen A. C. Oudemans en enkele buitenlandse geleerden 

de grote centrale figuren waren. 

Marc André begon in 1917 als „préparateur” bij de zoölogische faculteit te 

Parijs. Via de functies van „préparateur stagiaire” (1920) en „préparateur titu¬ 

laire” (1923) werd hij in 1927 „assistant” en in 1938 „Sous-Directeur du Labo¬ 

ratoire de Zoologie au Muséum National d’Histoire Naturelle”. In 1930 behaalde 

hij de graad van doctor. Hij maakte vele buitenlandse reizen, was lid van minstens 

12 binnen- en buitenlandse wetenschappelijke verenigingen, en werd enige malen 

door Franse instellingen eervol onderscheiden. 

Zijn eerste publicatie kwam uit in 1923 en handelde over de Oribatiden (mos¬ 

mij ten) van Tunis. Zoals gewoonlijk, begon ook André zijn studies met de alge¬ 

mene acarologie en door zijn min of meer centrale positie in Frankrijk bleef hij 

ook altijd zeer goed georiënteerd over de mijten in het algemeen. Toch zien wij 

reeds in 1926, dat de Trombidiformes (fluweelmijten en vele andere, verwante 

families) zijn meer speciale belangstelling krijgen en wij zien hem dan ook in de 

latere jaren vooral als specialist op dit gebied, meer in het bijzonder wat betreft 

de Parasitengona (soorten met parasitair levende larven). 

Omstreeks 1959 vestigde hij zich te La Varenne (Seine), waar hij een acarolo- 

gisch centrum stichtte. 

Op het Muséum in Parijs was André werkzaam op het „Laboratoire Vers et 

Crustacés”. Zodoende moest hij zich ook van tijd tot tijd bezig houden met de 

Crustaceeën. In de jaren 1933—1934 verschenen zijn eerste publicaties over deze 

dieren, die in latere jaren door vele andere werden gevolgd. 

In totaal hebben omstreeks 300 geschriften van zijn hand het licht gezien. In 

zijn „Notice sur les travaux scientifiques 1923—1954 de M. Marc André”, 1954, 

p. 1—90, staan er 275 geregistreerd. 

Vele jaren lang heeft André geijverd voor een goed internationaal contact tus¬ 

sen de acarologen. Als uitvloeisel hiervan kreeg hij omstreeks 1958 de gelegen¬ 

heid een internationaal tijdschrift op te richten, dat geheel en al aan de mijten is 

gewijd en dat de naam kreeg van ACAROLOGIA. Het bevindt zich in de bi¬ 

bliotheek van onze vereniging. 

Van begin af aan heeft ACAROLOGIA uiteraard veel belangstelling onder¬ 

vonden. Het grootste probleem was — afgezien van de tijd welke gemoeid was 

met de samenstelling der nummers — de wijze van financiering. In goed ver¬ 

trouwen op de internationale medewerking heeft André althans in de eerste 

jaren deze uitgave geheel uit eigen geldmiddelen verzorgd. 

Het enorme werk aan de uitgave verbonden, werd voor verreweg het grootste 

deel door André zelf verricht. Het behoeft geen betoog, dat daardoor zijn be¬ 

schikbare tijd voor eigen wetenschappelijke publicaties in hoge mate werd beperkt, 

maar daar staat tegenover, dat de acarologie verrijkt is met een schitterend eigen 

tijdschrift, waarin een groot aantal artikelen uit alle mogelijke landen ter wereld is 

geconcentreerd. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 


