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Verslag van de 10e Lentevergadering te Utrecht 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 10e Lentevergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd 

gehouden op zondag 12 april 1964 in Restaurant ,,Esplanade” te Utrecht. Door 

buitenlands verblijf van onze President werd de Vergadering voorgezeten door 

de Vice-President, Dr. J. G. Betrem. 

Aanwezig waren: De leden van Verdienste: Ir. G. A. Graaf Bentinck, G. L. van Eyndhoven, 

Dr. G. Kruseman, B. J. Lempke, de Begunstigsters Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger en 

Mevr. F. M. Vroegindeweij-Saarloos, alsmede de gewone leden in volgorde van tekening der 
presentielijst, A. van Roon, Dr. G. Barendrecht, Mevr. M. C. Kruseman-Jansen, Dr. M. A. 

Lieftinck, J. H. de Gunst, J. T. Wiebes, W. P. Mantel, C. Schultz, Ir. G. W. Ankersmit, 

A. C. Nonnekens, J. A. Janse, Prof. Ir. Th. van Wisselingh, J. Huisenga, Mevr. Huisenga- 

Gorter, J. A. W. Lucas, C. J. Zwakhals, G. Helmers, W. H. Gravestein, Dr. A. Diakonoff, 

W. Hellinga, Dr. C. de Jong, Prof. Dr. J. de Wilde, Dr. P. A. van der Laan, Mr. I. A. 

Kaijadoe, E. J. Nieuwenhuis, G. den Hoed, C. A. W. Jeekel, Dr. H. J. de Fluiter, F. C. J. 

Fischer, Dr. J. G. Betrem, Ir. L. Brader, E. J. Kahlman, F. Bink, K. W. R. Zwart, A. J. 

Besseling, K. J. Huisman, P. Vroegindeweij en vier wier handtekeningen onleesbaar waren. 

Nadat de Voorzitter de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat hij over tot 

het voorlezen van het 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereniging 1963/1964 

De Lentevergadering, waar het vorige verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 7 april 

1963 te Utrecht. De Zomerbijeenkomst vond plaats op 15 en 16 juni te Winterswijk onder 

Erevoorzitterschap van Dr. G. Kruseman. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer W. H. 

Gravestein tot Erevoorzitter benoemd voor de Zomerbij eenkomst in 1964. De Herfstver- 

gadering, waarop een record-aantal leden bijeen was, werd gehouden op 23 november te 

Amsterdam en de Wintervergadering op 9 februari 1964 te Utrecht. 

Helaas moet ik U ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden bekend maken en 

wel allereerst dat van ons lid van Verdienste, de heer J. J. de Vos tot Nederveen Cappel. 

De Vos, de „jonge” de Vos, zoals men zei, daar zijn vader ook een bekend lid van de 

Vereniging was. Hij was een nooit ontbrekende figuur tot voor enkele jaren geleden. Een 

levensbeschrijving van hem verscheen in de Entomologische Berichten No. 12, deel 23. 

Verder van de gewone leden Dr. H. Boonstra en H. Franzen, Directeur der N.V. Rento- 

kil-Chemie te den Haag. 

Voorts overleden twee corresponderende leden, nml. Dr. Harold Morrison te Washington 

D.C. en Dr. M. Goetghebuer te Gent. 

Voor het Lidmaatschap bedankten 9 leden, nml. Dr. V. Westhoff, Mevr. M. F. 

Kleinmans-Evers, J. Brokerhof, G. Robesin, R. van der Brink, P. J. Rijkoort, J. F. 

Kämmerer, C. van Lettow, R. Bouwer. Als Student-lid Mej. G. M. W. Hilt en als ad- 

spirant-lid K. Nooten. 

Hiertegenover konden wij 25 nieuwe namen inschrijven en wel: 2 nieuwe Ereleden, nml. 

Dr. M. Beier, Direktor der Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in 

Wenen en Dr. O. W. Richards van het Imperial College of Science and Technology te 

Londen. 

3 Buitenlandse leden, nml. Mej. W. Vanderdriesschen te Westmalle, Mr. Bostjan 

Kiauta, tijdelijk aangesteld bij het RIVON en Dr. Horst Aspök te Wenen. 

1 corresponderend lid, Dr. Henry Townes van het Museum of Zoology te Ann Arbor. 

14 gewone leden, nml. Mevr. M. C. Kruseman-Janssen, J. H. Janssen, G. D. van der 
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He'ide, H. Bianchi, Drs. H. A. van Seventer, J. G. van Beek, G. Rotjes, A. Vlaan¬ 

deren, J. Noorlander, H. J. van der Krift, C. van Heyningen en Ph. Pronk. 

3 Student-leden: T. Voerman, W. L. Bakhuis en M. Eysker. 

2 Adspirant-leden: P. de Heus en F. van Vught. 

Tot Lid van Verdienste werd benoemd onze Oud-Secretaris, de heer G. L. van Eynd- 

hoven, voor de vele en belangrijke diensten aan onze Vereniging bewezen. 

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

Onze Vereniging telt thans: 

Leden van Verdienste 4 
Ereleden 14 
Begunstigers 13 
Corresponderende leden 3 
Buitenlandse leden 31 
Gewone leden 377 
Studentleden 56 
Adspirant-leden 10 

Totaal dus 508 

Tijdens de verslagperiode heeft slechts één Bestuurswisseling plaatsgevonden. De heer 

W. Hellinga is nml. in het Bestuur gekozen bij het aftreden van de heer G. L. van 

Eyndhoven. Hij heeft de functie van Secretaris op zich genomen. 

Als President bracht ik het voorgeschreven bezoek aan de Bibliotheek. De huisvesting 

daarvan is thans zodanig, dat van een pessimistische beschouwing hierover geen sprake meer 

is. De bibliothecaris zal U hierover nader inlichten. De President en de Secretaris brachten 

direct na de vorige vergadering een bezoek aan Prof. Dr. Engel om met hem de zeer 

slechte huisvesting van de bibliotheek te bespreken. Door zijn activiteit en de zeer prettige 

samenwerking met het Bestuur en de ambtenaren van de Universiteit konden gelden beschik¬ 

baar gesteld worden, waardoor de houten stellingen door stalen vervangen konden worden. 

Ditmaal kunnen we zeker niet zeggen, dat ambtelijke molens langzaam gewerkt hebben. 

De bibliotheek moest voor deze ombouw geheel ontruimd en opnieuw ingeruimd worden. 

De bibliothecaris en Mevrouw Slichtenbree hebben, om dit zo spoedig mogelijk voor 

elkaar te hebben, waardoor de sluiting van de bibliotheek tot het uiterste minimum beperkt 

is gebleven, zeer hard moeten werken. Wij zijn hen daarvoor ten zeerste dankbaar. 

Door de steeds stijgende prijzen van de boeken was het noodzakelijk de verzekering tot 

II/2 millioen gulden te verhogen. Zoals in het vorige verslag werd vermeld, heeft Mevr. C. S. 

de Nobel-Wunneberg haar werkzaamheden aan onze bibliotheek na 123^-jarige dienst 

beëindigd. Tot haar opvolgster werd mevrouw F. Slichtenbree-Tiddens benoemd, die 

sedert 1 juli 1963 in dienst is. 

Onze publicaties werden regelmatig voortgezet. Op de laatste Wintervergadering werd 

besloten tot het uitgeven van een op onregelmatige tijden verschijnende serie publicaties, ge¬ 

naamd Monografieën van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, die in de plaats 

komt van onze vroegere supplementen en afzonderlijk verschenen grotere publicaties „hors 

série”. Deel 1 hiervan zal spoedig verschijnen. 

De Afdeling van Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. Vele voor¬ 

drachten op toegepast gebied werden gehouden en als steeds was er een grote belangstelling 

van de kant van de leden. 
De Afdeling Noord-Holland en Utrecht en de Afdeling Zuid-Holland vergaderden 

regelmatig gedurende het Winterseizoen en de opkomst der leden was ook hier zeer be¬ 

vredigend. Ook de Afdeling Zuid-Oost Nederland vergaderde meerdere malen en hield 

bovendien excursies en wel op 19 mei naar het Leudal en op het weekeinde van 8—9 sep¬ 

tember in Gronsveld. Voor 1964 staan ook weer excursies op het programma, o.a. weer naar 

Gronsveld. Wij hopen, dat ook vele niet-leden van de Afd. Zuid-Oost Nederland aan deze 

excursies zullen deelnemen. 
Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasenstichting vergaderde tweemaal. De samen¬ 

werking tussen deze stichting en de N.E.V. was weer buitengewoon aangenaam. Ook nu 
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zijn wij deze Stichting weer zeer dankbaar voor de grote geldelijke steun, welke zij onze 

Vereniging verleende. Uit het Verslag van de Penningmeester zal blijken hoe bijzonder be¬ 
langrijk deze bijdrage voor ons is. 

Tenslotte kan ik U melden, dat gedurende dit verslagjaar wat meer contact met buiten¬ 

landse Zusterverenigingen werd gezocht en gevonden. Dit zijn de Vereniging voor Entomolo¬ 

gie van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde te Antwerpen en de Arbeitsgemein¬ 

schaft rheinischer Coleopterologen im Naturhistorischen Verein der Rheinlande und West¬ 

falens. Over en weer zenden wij reeds de convocaties van onze vergaderingen en excursies 

en onlangs hebben zich zes Belgen (Vlamingen) als Lid onzer Vereniging aangemeld. 

Ook in het komende jaar zullen deze contacten uitgebreid en verdiept worden. 

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

Wiering, voor zijn 

Verslag over het boekjaar 1963 

Zoals U al jaren gewend bent, heb ik ook dit keer weer de belangrijkste stukken, t.w. 

de balans, de verlies- en winstrekening en de begroting voor 1964, laten vermenigvuldigen 

en aan U uitgedeeld. Een eindeloze opsomming van bedragen wordt op deze wijze voor¬ 

komen. Enkele bedragen van deze stukken zal ik met U bespreken. Bij de balans per 

31 december 1963 is het volgende op te merken: 

1. De post debiteuren is evenals het vorige jaar zeer hoog. Het grootste deel van dit bedrag 

wordt uitgemaakt door een bedrag van f 14.384,76, dat nog te ontvangen is van de Noord- 

hollandse Uitgevers Maatschappij als afrekening voor het tijdschrift E.E.A. over 1963. 

2. Het tijdschrift E.E.A. maakte ook in 1963 enige winst, waardoor een reserve verkregen 

werd van f 3.406,19. 
3. De post crediteuren komt hoofdzakelijk ten goede van de firma Ponsen en Looijen te 

Wageningen voor de drukkosten van onze tijdschriften (f 10.053,45). 

4. Op de balans is overeenkomstig artikel 46 van de Wet de post „Fonds aankoop boeken 

voor de bibliotheek” van vorige balansen gesplitst in een post Boekenfonds aan de linker¬ 

zijde, zijnde de voorraadpublicaties, en een post Fonds Mac Gillavry (Bibliotheekfonds) aan 

de rechterzijde. Het Fonds Mac Gillavry is gebracht op f. 2000,—. Het verschil van dit 

bedrag met dat van het Fonds aankoop boeken voor de bibliotheek van de vorige balans werd 

aan het kapitaal toegevoegd. 

5. De balans sluit met een tekort over 1963 van f. 747,70. 

Uit de verlies- en winstrekening blijkt, dat het Tijdschrift voor Entomologie een grotere 

verliespost is, dan begroot was. Opgemerkt moet echter worden, dat over het jaar 1963 

nog een subsidie verwacht wordt van ongeveer f. 2000,—. De bibliotheek heeft in 1963 

minder gekost dan geraamd was. De oorzaak hiervan is, dat de assistent-bibliothecaresse 

eerst op 1 juli in dienst kwam, terwijl de begroting gemaakt was voor een assistente ge¬ 

durende het gehele jaar 1963. Voor aankoop van boeken en tijdschriften werd in 1963 

f.7.949,13 besteed, voor salarissen f. 4.248,15. 
De begroting voor 1963 heb ik meer gedetailleerd gegeven dan de vorige begroting. De 

loonsverhoging, die aan het begin van dit jaar is ingegaan, heeft ook tot gevolg, dat de 

kosten voor de vereniging sterk gestegen zijn. Portikosten voor drukwerk stegen met 25%, 

de drukkosten van onze tijdschriften zijn 15 tot 20% hoger dan het vorige jaar. Ook de 

assistente van de bibliothecaris moet een hoger salaris betaald worden, wat direct weer een 

hogere uitgave aan sociale lasten met zich meebrengt. Tegenover deze gestegen uitgaven 

kan helaas geen stijging van de inkomsten gesteld worden. De inkomsten kunnen, indien de 

vergadering het voorstel van het bestuur aanneemt contributies en abonnementsgelden te 

verhogen, eerst in 1965 groter worden. De gestegen uitgaven tezamen met de gelijkblijvende 

inkomsten maken, dat het verwachte tekort voor 1964 een ongekende hoogte bereikt heeft 

(f. 29.800,—). Aan de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting zal een subsidie aangevraagd worden 

ter grootte van dit tekort. 
Bij de verlies- en winstrekening over 1963 en de begroting voor 1964 moeten nog twee 

opmerkingen gemaakt worden. Van het Tijdschrift voor Entomologie worden 182 delen en 

van de Entomologische Berichten 146 delen gebruikt als ruil voor de bibliotheek. De kosten 
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hiervan zijn niet in rekening gebracht voor de bibliotheek en evenmin als inkomsten geboekt 

voor T.v.E. en E.B. De uitgaven voor de bibliotheek zijn dus in werkelijkheid hoger, en 
die voor T.v.E. en voor E.B. lager dan opgegeven is. 

Ook zijn niet in rekening gebracht de 16 delen van het Tijdschrift voor Entomologie, die 

het rijk ontvangt voor de subsidie van ƒ. 1000,—. De werkelijke inkomsten uit deze sub¬ 
sidie zijn dus lager dan opgegeven is. 

Dit verslag besluit ik met mijn dank uit te spreken aan de heer B. H. Hendrikse van de 

Nederlandse Overzee Bank, die voor mij de balans en de verlies- en winstrekening samen¬ 

stelde, en die mij indien nodig steeds advies gaf. 

BALANS PER 31 DECEMBER 1963 

Activa : 
Effecten in blote eigendom ..  ƒ 15.473,72 

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

Effecten in volle eigendom.„ 35.872,15 
Inschrijving Grootboek in volle eigendom.,, 6.426,— 

Debiteuren......,, 18.612,05 
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.„ 18.629,98 

Amsterdamse Bank.„ 411,64 

Postgiro ..,, 7.850,77 

Boekenfonds . p.m. 

Bibliotheek. p.m. 

ƒ 117.046,31 
Saldo verlies over 1963 ..,, 747,70 

ƒ 117.794,01 

Passiva : 
Kapitaal .ƒ 29.825,17 
Nalatenschap Dr. A. Veth. 15.473,72 

Legaat Dr. Reuvens.... 13.770,-— 

Reserve voor koersverlies . . . ..,,14.175,35 

Fonds Hartogh-Heys v. d. Lier.. . . . „ 6.426,— 

Fonds Hacke-Oudemans.. ... 200,— 

Fonds Mac Gillavry ..,, 2.000,— 

Dr. J. Th. Oudemans Stichting.„ 487,53 

Tijdschrift E.E.A.  „ 3.406,19 

Crediteuren ..  11.038,07 

Reserve gevoteerde bedragen. ... . . . „ 20.991,98 

VERLIES- EN WINSTREKENING OVER 1963 

Verliezen begroot 

T.v.E. . ... ƒ 8.319,86 5.700,— 

Entomologische Berichten .7.243,22 7.000,— 

Bibliotheek ... . „ 11.481,04 14.000,— 

Onkosten.. 1.993,08 1.500,— 

ƒ 29.037,30 28.200,— 

Winsten : 
Contributies.. 5.569,— 5.200,— 
Rente ..„ 2.020,50 2.300,— 

Subsidie U.E.S. ... „ 20.700,— 20.700,— 

Nadelig saldo 1963 . .. 747,70 

ƒ 29.037,30 28.200,— 
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Hierna wordt het verslag van de Kascommissie, bestaande uit de heren Dr. G. 

Kruseman en G. Helmers Jr., door eerstgenoemde uitgebracht. In het verslag 

verklaren zij alles geheel in orde te hebben bevonden. Zij hebben veel bewondering 

voor het vele werk dat de Penningmeester wederom verzet heeft. Voorts verklaren 

zij, dat het werk van de Penningmeester zeer verlicht zou worden, indien de leden 

op tijd en zonder aanmaning hun contributie zouden betalen. Ten slotte meent de 

commissie dat, gezien de steeds groter wordende subsidie die de Uyttenboogaart- 

Eliasenstichting aan de N.E.V. geeft, hiertegenover wel een grotere bijdrage van 

de leden mag staan. Zij stelt daarom voor de contributie op ƒ. 20.— te brengen. 

Onder applaus van de aanwezigen 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 in de Vereniging heeft gedaan. Vervolgens 

wordt behandeld de 

BEGROTING 1964 

Inkomsten : 

Contributies. 

Rente. 
E.B. overdrukken .. 

ab. niet-leden. 

toegep. entomologie. 

ƒ 700,— 
„ 1.000,— 

„ 100,— 

ƒ 5.400,— 

„ 2.000,— 

ƒ 1.800,— 

T.v.E. overdrukken ....... 

ab. leden . 

ab. niet-leden. 

subsidie rijk. 

ƒ 500,— 

„ 1.200,— 

„ 1.700,— 

„ 1.000,— 

ƒ 4.400,— 

Bibliotheek: 

Hartogh Heys v. d. Lier. 

10% Fischer Cat Trich. 

Boekenfonds. 

ƒ 300,— 
„ 500,— 

„ 500,— 

ƒ 1.300,— 

E.E.A.. 

M.N.E.V. 

Tekort . 

„ 3.500,— 
p.m. 

„ 29.800,— 

ƒ 48.200,— 

Uitgaven : 
Onkosten algemeen secr., penn., etc. . . 

druk ledenlijst. 

subsidie Lempke. 

ƒ 2.000,— 

„ 600,— 

„ 100,— 

E.B. kosten druk -f- overdr. 

onkosten. 

ƒ 9.200,— 
„ 1.200,— 

ƒ 2,700,— 

f 10.400,— 
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T.v.E. kosten druk + overdr. .... ƒ 11.000,— 

onkosten ........... ,, 1.300,— 

ƒ 12.300,— 

ƒ 6.000 — 

„ 2.000,— 
„ 9.800 — 

ƒ 2.600,— 
„ 1.600,— 

„ 800,— 

ƒ 5.000 — 

ƒ 22.800,— 
M.N.E.V. p.m. 

ƒ 48.200— 

De heer den Hoed informeert nog eens naar de subsidie van O. K. en W., 

waarop de secretaris mededeelt, dat op het verzoek de subsidie te verhogen, nog 

geen antwoord binnenkwam. Hij blijft op deze aangelegenheid attent. 

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

het nazien van de boeken over het jaar 1964. Gekozen worden de heren G. 

Helmers en Dr. G. Barendrecht. 

Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de heer C. A. W. Jeekel voor zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over 1963/1964 

Het afgelopen jaar heeft zich in de Bibliotheek gekenmerkt door een zeer grote interne 

activiteit. 
In de eerste plaats vond het Bestuur Mevrouw F. E. Slichtenbree-Tiddens bereid om 

met ingang van 1 juli 1963 het dagelijks beheer van de Bibliotheek op zich te nemen, 

waarmee dus de vacature ontstaan door het vertrek van Mevrouw de Nobel tenslotte weer 

vervuld werd. Wij menen in Mevr. Slichtenbree voor deze veeleisende taak een toegewijde 

en accurate kracht te hebben gevonden, en hopen dat zij in de door ons geboden werkkring 

veel voldoening zal mogen vinden. 

In de tweede plaats ging, als resultaat van de bemoeiingen van de heren Betrem en 

Hellinga, de Universiteit van Amsterdam er toe over om de zo langzamerhand gevaarlijk 

overbelast geraakte houten boekenstellingen in de Bibliotheek te vervangen door stalen 

rekken. Door het aanbrengen van een tussenvloer kon daarbij de beschikbare plaatsruimte 

met ongeveer een derde vergroot worden. 

Het nijpende gebrek aan plaatsruimte is daarmee althans voor de eerstkomende jaren 

opgeheven. Bvoendien werd nu ook eindelijk de mogelijkheid van een meer efficiënte op¬ 

stelling verkregen. Degenen die de nieuwe inrichting van de Bibliotheek hebben gezien zul¬ 

len het met mij eens zijn, dat deze thans volledig aan alle redelijkerwijs te stellen eisen vol¬ 

doet. 
Ik kan nu ook meedelen, dat de noodzakelijk geworden extra t.l.-verlichting zojuist ge¬ 

reed is gekomen. 

In de komende dagen zal verder begonnen worden met het leggen van een vloerbedekking, 

zowel in de Bibliotheek zelf als in het als administratie-ruimte gebruikte lokaal. Door de 

Universiteit zal nog enig meubilair, t.w. twee stalen kasten, drie stalen rekken ten behoeve 

van de tijdschriften-expositie, en enige tafels, ter beschikking gesteld worden. 

Ten slotte kan ik nog melding maken van het feit, dat de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 

een bedrag voteerde voor de geleidelijke aanschaf van een aantal stellingen voor de berging 

van ons boekenfonds. 

bibliotheek 

losse aankopen 

serie-aankopen 

salarissen . . 

onkosten: binder 

bij werken sep. 

diversen 
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Met deze verbeteringen zijn mijn destijds in bestuurskring geuite wensen ten aanzien van 

de huisvesting van de Bibliotheek, voor zover zij in het gebouw aan de Zeeburgerdijk te 

verwezenlijken waren, in vervulling gegaan. Daar de realisering ervan mijns inziens in de 

eerste plaats te danken is aan het initiatief van onze vice-president, wil ik de heer Betrem 

in deze kring graag nog eens hartelijk danken voor zijn activiteit in deze. Zijn belangeloze 

toewijding aan de Bibliotheek, aan ingewijden overigens niet onbekend, verdient zeer zeker 

ook de erkentelijkheid van de Vergadering, Graag wil ik ook onze secretaris in deze dank 
betrekken. 

Uiteraard is onze Vereeniging zeer veel dank verschuldigd aan de Directeur van het 

Zoölogisch Museum, Prof. Dr. H. Engel, voor zijn bemiddeling bij het Praesidium der 

Universiteit van Amsterdam, dat bereid bleek op zo korte termijn de noodzakelijke gelden ter 

beschikking te stellen, alsmede aan de Technische Dienst van deze Universiteit, die de 

noodzakelijke werkzaamheden op zo voortvarende en prettige wijze regelde. 

Het zal U niet verbazen, dat in verband met het voorgaande het eigenlijke bibliotheek¬ 

werk dit jaar wel wat in de verdrukking is geraakt. Allereerst moest Mevr. Slichtenbree 

met haar taak vertrouwd gemaakt worden, welke, zoals bekend, naast het gebruikelijke 

bibliotheek-werk, ook de administratie die voortvloeit uit de publicaties van de Vereniging, 

omvat. Bovendien spreekt het vanzelf, dat de enorme rompslomp welke een verhuizing nu 

eenmaal met zich meebrengt, immers de gehele Bibliotheek moest tijdelijk elders worden 
opgeslagen, de inzet van alle krachten vergde. 

Ik meen te mogen vaststellen, dat de tijd dat de Bibliotheek volkomen ontoegankelijk 

was, zeer kort is geweest. Natuurlijk staat nog lang niet alles op de juiste plaats, maar des¬ 

ondanks kan ik zeggen, dat de Bibliotheek weer geheel tot Uw beschikking staat. 

In 1963 bedroeg het aantal uitgeleende werken 1011, een kleine teruggang in vergelijking 

met de twee voorgaande jaren, welke echter gemakkelijk verklaard wordt door de periode 

van sluiting. 

Aan de uitbreiding van ons boekenbezit kon dit jaar helaas betrekkelijk weinig aandacht 

besteed worden. Dat er nochtans verschillende belangrijke aanwinsten te vermelden zijn, 

kunt U uit het overzicht dat ik laat circuleren opmaken. In het biezonder vestig ik nog even 

de aandacht op het Journal of Economie Entomology, welk tijschrift door aanschaffing van 

de delen 1 t.m. 41 thans compleet in de Bibliotheek aanwezig is. 

Het is niet doenlijk binnen het kader van dit verslag allen die mij als bibliothecaris be¬ 

hulpzaam zijn geweest of zich ten opzichte van de Bibliotheek verdienstelijk hebben ge¬ 

maakt met name te noemen. Mag ik als besluit daarom hier nog eens iedereen hartelijk 

danken. 

De Voorzitter richt een woord van dank aan de Bibliothecaris voor het goede 

werk door hem aan de Vereniging bewezen. Dr. G. Kruseman heeft veel be¬ 

wondering voor de wijze waarop de bibliothecaris en zijn assistente, Mevr. Slichten¬ 

bree, hun werk ten behoeve van de bibliotheek verrichten. Hij brengt hartelijke 

dank uit voor het grote werk, dat met de nieuwe inrichting van de bibliotheek is 

gedaan. 

Vervolgens werd aan de heer W. H. Gravestein gevraagd of er mede¬ 

delingen te geven waren over de Commissie voor Natuurbescherming, hetgeen 

evenwel niet het geval was. Onze President, Prof. Dr. J. van der Vecht, heeft 

schriftelijk meegedeeld, dat de Commissie voor Nomenclatuur niet bijeen is ge¬ 

weest, zodat hierover geen nieuws te vermelden is. 

Als plaats, waar de volgende Lentevergadering zal worden gehouden, wordt 

wederom Utrecht gekozen. 

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

periodiek aftreden van de heer F. C. H. Fischer, welke niet herkiesbaar is. Het 

Bestuur had het volgende dubbeltal gesteld: 
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1) J. A. Janse 

2) H. Landsman 

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

stembureau werd gevormd door de heren Dr. G. Kruseman en P. H. van Does- 

burgh Sr. Na stemming werd de volgende uitslag bekendgemaakt: 

J. A. Janse 32 stemmen 

H. Landsman 8 stemmen 

blanco 1 stem 

en 1 onthouding, zodat de heer J. A. Janse tot Bestuurslid werd gekozen. 

Daarna nam de Voorzitter het woord en richtte zich tot het aftredende Be¬ 

stuurslid, de heer F. C. J. Fischer. Allereerst bracht hij hem hartelijk dank uit 

voor de grote verdiensten aan de Entomologie en aan onze Vereniging bewezen. 

Zonder hem zou het niet mogelijk geweest zijn om vele moeilijkheden op te 

lossen. Als Penningmeester van het Internationale Entomologisch Congres te 

Amsterdam heeft hij ervoor gezorgd, dat dit geen financiële strop werd, hetgeen 

een uitzonderlijk goede prestatie was. Behalve adviseur in andere financiële zaken 

is hij vroeger ook nog bibliothecaris geweest. Dit kostte hem veel werk, daar hij 

het beheer vanuit Rotterdam moest voeren. Dit alles heeft zich niet afgespeeld in 

één periode van bestuurslidmaatschap, maar in meerdere. De Vereniging is hem 

voor dit alles grote dank verschuldigd en het Bestuur stelt daarom de Vergadering 

voor hem als Erelid onzer Vereniging te benoemen, daarbij de hoop uitsprekende, 

dat hij zijn krachten nog lang aan onze Vereniging zal geven. Onder luid applaus 

werd hij toen als zodanig benoemd. De heer G. L. van Eyndhoven richtte zich 

daarna tot het nieuwe Erelid en dankte hem voor de zeer prettige samenwerking 

gedurende een lange reeks van jaren. In een gloedvol en geestig antwoord richtte 

de heer Fischer zich tot de vergadering en speciaal tot de voorzitter en oud- 

secretaris en dankte voor de aan hem bewezen eer, waarbij hij dit Erelidmaat¬ 

schap gaarne aanvaardde. Hij gaf de Vergadering de verzekering, ook in de toe¬ 

komst zijn beste krachten aan de Vereniging te geven. Hierna volgde voorlezing 

van een brief van de heer Hille Ris Lambers met zijn hartelijke groeten aan de 

aftredende functionaris. 

Daarna kwam punt 9 der agenda, de behandeling van royementen wegens wan¬ 

betaling ter sprake. Dit betrof de heren P. C. J. Boeren te Vught, S. H. Bron- 

wasser te Nieuwkoop en C. S. Papp, te Riverside, Cal. Het betrof hier- achter¬ 

standen van 3, resp. 4 jaar, die ondanks herhaalde aanmaningen niet aange¬ 

zuiverd werden. De Vergadering ging met hun royementen accoord en de Se¬ 

cretaris zal hen hiervan op de hoogte brengen. De heer den Hoed vroeg, of deze 

achterstanden niet te groot waren, hetgeen door de Penningmeester ontkend werd. 

Tenslotte zijn het gelukkig uitzonderingsgevallen. 

Nu stelt de Voorzitter de door het Bestuur voorgesteide Wijzigingen in con¬ 

tributies en abonnementen aan de orde. Hij neemt graag de suggestie van de 

Kascommissie inzake de contributieverhoging tot ƒ. 20.— over en tenslotte 

worden met algemene stemmen de volgende bedragen goedgekeurd: 

Contributie N.E.V. ... ƒ. 20.— 

Contributie Afd Toegepaste, Indien tevens lid N.E.V. . . . . . „ 1.25 

Contributie Afd. Toegepaste, indien geen lid N.E.V..„2,50 
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Contributie Student- en Adspirantleden, met Ent. Ber.ƒ. 5,— 

Abonnement Tijdschrift voor Entomologie, indien als Lid N.E.V. . . „ 12,50 

Abonnement Tijdschrift voor Entomologie, indien geen lid N.E.V. „ 45,— 

Abonnement Entomologische Berichten, zonder lidmaatschap . . . „ 30,— 

De Penningmeester, de heer Wiering, geeft nog een toelichting, waarom de 

prijzen der publicaties noodzakelijk verhoogd moeten worden. De kosten bewegen 

zich in een steeds opgaande lijn en ook in het volgend jaar zal met een verdere 

kostenstijging rekening gehouden moeten worden. 

De heer Dr. A. Diakonoff vraagt, waarom nog geen prijs voor de Monogra¬ 

fieën is vastgesteld. De Voorzitter antwoordt, dat deze nog door het Bestuur 

vastgesteld moet worden en van geval tot geval bekeken zal worden. 

Dan komt punt 11 der agenda aan de orde inzake de voorstellingsprocedure 

van buitenlandse leden. Dit voorstel wordt zonder verdere discussies geaccepteerd. 

In het vervolg zal een buitenlander, die lid wenst te worden, door twee van onze 

leden voorgedragen moeten worden. 

Daarna volgt de Rondvraag. Als eerste spreker vraagt Dr. P. A. van der Laan 

inlichtingen over de voorgestelde Wetswijziging. De Voorzitter antwoordt, dat 

deze door het Bestuur herzien en geredigeerd kan worden. Hiervoor is geen 

Koninklijke goedkeuring nodig. De Vergadering zal op een later tijdstip hierover 

verder worden ingelicht. Prof. Dr. J. de Wilde vroeg zich af, of de democra¬ 

tische gedachte, welke toch in onze Vereniging belangrijk moest zijn, niet wat 

op de achtergrond raakt. Zo was z.i. de voorgestelde contributieverhoging niet in 

de juiste vorm gegoten. Voorts vroeg hij zich af, wie zich met de Wetsherziening 

zullen belasten. Na enige discussies werd vastgesteld, dat het Bestuur dit in sa¬ 

menwerking zal doen met een commissie uit de ledenvergadering. Het resultaat 

daarvan zal t.z.t. aan de leden worden voorgelegd. 

Ingeleid door de heer P. H. van Doesburgh Sr. volgt er een discussie over de 

subsidies der Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Algemeen wordt de wens geuit 

beter te worden ingelicht over de bestemming der verleende subsidies. Men is 

te weinig bekend met de doeleinden, waarvoor deze aangevraagd kunnen worden. 

Dit zou eventueel in de Ent. Ber. vermeld kunnen worden. Het Bestuur gaat in 

het algemeen wel met deze verlangens mee en zal in een volgende vergadering 

hierover nadere mededelingen doen. 

Nadat hierna niemand verder het woord vroeg, ging de Vergadering, na de ge¬ 

meenschappelijke lunch, over tot de 

WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN 

waarbij de volgende sprekers het woord voerden: 

Dr. H. J. de Fluiter vertoonde en lichtte de hoogst interessante film over de zwarte 

boneluis toe. 
*Ir. G. B. Staal sprak over Heteromorfe groei bij rupsen. 

*J. A. Jobsen sprak over Chemosterilisatie bij de insectenbestrijding. 

*Ir. L. Brader sprak over Ambrosia en Ambrosiakever bij koffie. 

*R. Windrich sprak over De appel als territorium van de fruitmot. 

♦Ir. G. W. Ankersmit besprak de Rassenvorming bij snuitkevers. 

*Prof. Dr. J. de Wilde sprak over Hersenoperaties bij insecten en enkele resultaten. 

De met * aangegeven artikelen zijn in de Ent. Ber. gepubliceerd. 
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Aan de hierop volgende discussies namen de heren v. d. Laan, Wiering, Ba- 

RENDRECHT, DE WlLDE, DEN HOED, DE JONG, DE FLUITER, GRAVESTEIN, HuiS- 
man en Brader deel. 

Nadat verder niemand het woord verlangt, sluit de Voorzitter deze bijeen¬ 

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

welslagen hebben bijgedragen. 

Amsterdam-O, Weesperzijde 2311. 

Verslag van de 119e Zomerbijeenkomst 

door 

W. HELLINGA, Secretaris 

De 119e Zomerbijeenkomst van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden in Hotel „de Zon” te Ommen op zaterdag 6 en zondag 7 juni 

1964. Erevoorzitter was de heer W. H. Gravestein. Er was wederom een zeer 

grote belangstelling, waartoe ongetwijfeld de mooie omgeving heeft meegewerkt. 

De volgende leden en begunstigers waren aanwezig: 

Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevrouw A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. J. G. Betrem en 

Mevrouw Betrem, Drs. W. Bongers, Mevrouw A. Corporaal-van Rienderhoff, L. J. van Dijk, 

A. M. J. Evers, G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, W. H. Gravestein, W. Hellinga, 

Mevrouw L. H. Hellinga-Horning, G. den Hoed, J. Huisenga en Mevrouw Huisenga, K. J. 

Huisman, Dr. G. Kruseman en Mevrouw Kruseman, C. H. ter Laag, W. P. Mantel, Sj. van 

der Molen, J. Noorlander, C. Ottenheijm, A. van Randen, J. Schuringa, Br. Virgilius, P. 

Vroegindeweij en Mevrouw Vroegindeweij, Prof. Dr. J. van der Vecht, Prof. Ir. T. H. van 

Wisselingh, Mevrouw G. C. van der Wiel-Voss, Drs. H. Wiering, alsmede 5 introducés. 

Het weer was redelijk goed en er werd, meestal in groepsverband, druk ver¬ 

zameld. Twee avonden waren zeer gunstig voor de vlindervangst op licht en wij 

zijn veel dank verschuldigd aan de heer en mevrouw B. Alberts, die het nabij¬ 

gelegen landgoed „Hoonhorst” openstelden voor deze avondvangsten. 

De belangstelling der deelnemers was als steeds zeer gevarieerd en liep van 

grote insekten naar thripsen en mijten. De stemming was als altijd zeer prettig en 

ook de goede verzorging door de Heer en Mevrouw Lokin uit „de Zon” heeft ertoe 

bijgedragen ook deze Zomerbijeenkomst weer tot een succes te maken. 

Als plaats van de volgende Zomerbijeenkomst werd wederom Schouwen ge¬ 

kozen, waar nu hopelijk meer gelegenheid is ons steeds groter wordende gezel¬ 

schap onder te brengen. Tot Erevoorzitter werd de heer F. C. J. Fischer benoemd, 

In samenwerking met hem zal de secretaris deze nieuwe bijeenkomst weer or¬ 

ganiseren. 

Amsterdam-O., Weesperzijde 2311. 

Quercusia quercus L., f. flavimaculatus Liénard (Lep., Lycaenidae). Van deze zeldzame 
vorm van het $ met een of meer oranje vlekjes aan het eind van de middencel van de 

voorvleugels ving de heer D. Burrei een prachtig exemplaar juli 1964 te Laren-N.H. — Lpk. 


