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Prof. Dr. C. F. A. Bruijning
Ons medelid Dr. C. F. A. Bruijning is benoemd tot Hoogleraar in de faculteit
der geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden om college te geven in de
parasitologie.
De Redactie wenst hem met deze benoeming geluk en hoopt, dat hij zijn nieuwe
ambt met grote voldoening mag waarnemen.

Verslag van de 11de Lentevergadering te Utrecht
door
W. HELLINGA, Secretaris

De 11de Lentevergadering der

Nederlandsche

Entomologische

Vereeniging

werd gehouden op zondag 2 mei in één der zalen van Hotel des Pays Bas te
Utrecht. Deze vergadering werd voorgezeten door onze President, Prof. Dr. J.
van der Vecht. Bericht van verhindering was binnengekomen van de Heren
Gravestein, Janse, Voûte en de Wilde. Aan eerstgenoemde werd een door
alle aanwezigen getekende brief gezonden met de beste wensen voor een spoedig
herstel na zijn operatie.
Aanwezig waren: Ir. G. A. Graaf Bentinck, Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, Dr. A. F.
H. Besemer, F. A. Bink, Ir. R. H. Cobben, H. A. Coene, Dr. A. Diakonoff, Dr. Ir. J. B. M.
van Dinter, P. H. van Doesburg Sr., P. H. van Doesburg Jr., Drs. J. P. Duffels, G. L. van
Eyndhoven, Dr. H. J. de Fluiter, W. de Groot, M. J. Gijswijt, A. J. Hannema, W. Hellinga,
D. Hille Ris Lambers, J. Huisenga, Mevr. C. P. Huisenga-Gorter, K. J. Huisman, Drs. C. A.
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W. Jeekel, Dr. C. de Jong, Dr. W. J. Kabos, Dr. L. G. E. Kalshoven, Mr. I. A. Kaijadoe,
B. Kiauta, Dr. G. Krusernan, Mevr. M. C. Kruseman-Jansen, Dr. P. A. van der Laan, B. J.
Lempke, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van Lith, Drs. J. A. W. Lucas, W. P. Mantel, E. J.
Nieuwenhuis, Prof. Dr. J. van der Vecht, P. Vroegindeweij, Mevr. F. M. VroegindeweijSaarloos, Drs. J. T. Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, Drs. K. W.
R. Zwart. Op de presentielijst was één handtekening onleesbaar en er waren twee introducés.

Dr. A. F. H. Besemer, die na het aftreden van Dr. H. J. de Fluiter als Voor¬
zitter van de Afd. Toegepaste in diens plaats benoemd was, heeft nu dus ook in
ons Bestuur zitting genomen. De Voorzitter bedankt het aftredende Bestuurslid
Dr. H. J. de Fluiter voor alles wat hij in het belang der Vereniging heeft ge¬
daan.
Nadat de Voorzitter de aanwezigen welkom heeft geheten, gaat hij over tot het
voorlezen van het
Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1964/1965
De Lentevergadering, waar het vorig verslag werd uitgebracht, werd gehouden op 12 april
te Utrecht. De Zomerbijeenkomst, welke een goede opkomst te zien gaf, vond plaats in
Ommen op zaterdag 6 en zondag 7 juni onder erevoorzitterschap van de heer W. H.
Gravestein. Tijdens deze bijeenkomst werd de heer F. C. J. Fischer tot erevoorzitter be¬
noemd voor de Zomerbij eenkomst in 1965. Op veler verzoek is nogmaals getracht deze op
Schouwen te organiseren, hetgeen inmiddels is gelukt. De beide te onzer beschikking gestelde
hotels zijn nu reeds volgeboekt. De Herfstvergadering werd gehouden op zaterdag 21 no¬
vember te Amsterdam en de Wintervergadering op 7 februari 1965 te Utrecht.
Helaas moet ik ook dit jaar weer het overlijden van enkele leden vermelden en wel van de
gewone leden F. Berk en R. Knoop en het lid van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie
H. Vijzelman.
De heer F. C. J. Fischer werd na zijn aftreden als Bestuurslid tot erelid benoemd, als
waardering voor de vele belangrijke zaken die hij voor onze Vereniging en voor de
entomologie in het algemeen heeft gedaan.
Mevr. H. L. Hellinga-Horning, tot dusver gewoon lid, trad toe als Begunstigster.
De secretaris kon de volgende nieuwe leden inschrijven:
gewone leden: J. E. F. Asselbergs, J. Beernink, mej. E. van den Broek, J. J. Dorst, J. Ph.
van Driest, J. H. J. Faber, B. C. H. Fransen, C. van Gelderen, mevr. C. P. HuisengaGorter, G. IJff, D. Kruizinga, J. van Marie, Sj. van der Molen, H. C. Penners, P. J.
Rooy, J. Stodèl, L. E. C. van Veen, A. L. M. Veltman, D. Vergunst, en E. P. Wiedijk.
De student-leden Drs. P. J. van Helsdingen, Drs. J. J. H. Storms en H. W. van der
Wolf zijn gewoon lid geworden.
buitenlandse leden: Prof. Dr. Ir. van den Brande, Ir. R. de Clercq, E. van Daele, Prof. Dr. Ir.
A. Gillard, Ir. A. Heungens en de Vereeniging voor Entomologie van de Koninklijke
Maatschappij van Dierkunde te Antwerpen.
student-leden: M. Eysker, D. Gillissen, K. Kramer, J. Krikken (tevoren adspirant-lid), J. C.
Roskam, P. Scheygrond, mej. R. M. A. Schlösser, F. P. J. Veltman, mej. C. W. van der
Voet en J. Wessels.
adspirant-lid\ P. A. Smit.
Alle nieuwe leden wens ik toe dat zij van hun lidmaatschap veel genoegen zullen beleven.
Voor het lidmaatschap bedankten: F. J. Van Der Aa, D. C. Booy, F. Brunnekreeft, P. J.
Busink, J. R. Derksen, P. Dierckx, F. B. W. Fortuin, C. L. Hellegreen, W. J. Klaaysen, M.
Koning, J. H. Kroon, G. Rotjes, J. C. Oudemans, H. A. R. Velthuis en A. Vlaanderen*).
Drie leden moesten wegens wanbetaling geroyeerd worden, ni. P. J. C. Boeren, S. H.
Bronwasser en C. S. Papp.
*) In slechts een enkel geval was dit bedanken een gevolg van de contributieverhoging.
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15
4
14
3
37
37 6
61
11
521
tegenover 508 in het vorige
verslagjaar.

Tijdens de verslagperiode heeft slechts één Bestuurswisseling plaats gevonden. De heer
J. A. Janse is in het Bestuur gekozen bij het aftreden van de heer F. C. J. Fischer.

In het begin van het verslagjaar werd uw voorzitter benoemd tot hoogleraar in de syste¬
matische dierkunde te Leiden, hetgeen het hem niet gemakkelijker maakte zoveel tijd aan de
Vereniging te geven als hij gaarne zou willen.
Dezer dagen bracht k het voorgeschreven bezoek aan de Bibliotheek, waarvoor de in¬
richting verder werd gecompleteerd. Er is een adresseermachine aangeschaft, zodat het tijd¬
rovende adressenschrijven tot het verleden behoort. De bibliothecaris en mevrouw Slichtenbree hebben weer zeer hard moeten werken en wij zijn hen daarvoor ten zeerste dankbaar.
De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde verschillende keren. In december
1964 vond een bijeenkomst plaats van het Bestuur van de N.E.V. met dat van de Afdeling
Toegepaste Entomologie, waarbij in een openhartig gesprek verschillende punten besproken
werden, welke nuttig voor een prettige samenwerking zullen zijn.
De Afdeling Noord-Holland en Utrecht en de Afdeling Zuid-Holland vergaderden regel¬
matig gedurende het winterseizoen; de opkomst der leden was over het algemeen zeer be¬
vredigend. Ook de Afdeling Zuid-Oost Nederland vergaderde meerdere malen en hield
bovendien excursies.
Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde twee maal. De samen¬
werking tussen deze stichting en de N.E.V. was weer bijzonder aangenaam. Ook nu zijn wij
deze Stichting weer zeer dankbaar voor de grote geldelijke steun welke zij onze Vereniging
verleende. Een aanzienlijk bedrag werd beschikbaar gesteld tot dekking van het verlies dat de
Winst- en Verliesrekening te zien geeft. Verder werden o.a. subsidies verleend voor het
bijwonen van het 12e Internationale Congres te Londen door enige leden van de Vereniging,
voor aanschaffing van een aggregaat ten behoeve van lepidopterologische onderzoekingen,
voor entomologische studiereizen en voor dissertaties en andere publicaties.
Het contact met de buitenlandse zusterverenigingen is gedurende dit verslagjaar niet
noemenswaard uitgebreid. Het beperkt zich nog tot het over en weer zenden van de con¬
vocaties van vergaderingen en excursies. De laatste zullen in de Ent. Ber. aangekondigd wor¬
den, maar de belangstelling van de zijde van onze leden hiervoor is niet groot.
Op de laatste Wintervergadering is een commissie uit de leden benoemd om in nauwe
samenwerking met het Bestuur te komen tot een wijziging van de Wet, die in de loop der
jaren verouderd is en door enkele latere aanvullingen en veranderingen onduidelijk is ge¬
worden.
Een nieuwe ledenlijst is in druk en zal deze zomer verschijnen. Voorts wordt gewerkt
aan een brochure over de doelstellingen van de Vereniging, met vermelding van de be¬
langrijkste punten uit de Wet en van de mogelijkheden die de Uyttenboogaart-Eliasen
Stichting biedt. Deze brochure is niet alleen bestemd voor nieuwe leden, maar zal t.z.t. aan
alle leden worden toegezonden, ook aan die van de Afdeling Toegepaste Entomologie, welke
geen lid van de Moedervereniging zijn.

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

mSTlTU!

WAR 18 m
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Verslag over het boekjaar 1964

Toen op de vorige lentevergadering de begroting voor 1964 met U besproken werd, was
het reeds duidelijk, dat financieel gezien de vereniging een moeilijk jaar tegemoet ging.
Rekening houdend met de sterke stijging van lonen en prijzen in de eerste maanden van
1964, welke stijging nog niet door verhoging van contributies en abonnementsgelden opge¬
vangen kon worden, werd een tekort begroot van f. 29.800,—. Helaas bleek, dat zelfs dit
begrote, ongekend hoge bedrag nog overschreden werd. Door het aangaan van een lening
bij de Uyttenboogaart-Eliasen-Stichting konden de hierdoor ontstane moeilijkheden althans
voorlopig opgelost worden.
Enkele bedragen van de balans per 31 december 1964 en van de verlies- en winstrekening
over 1964 zal ik met U bespreken. Bij de balans per 31 dec. 1964 moet ik allereerst opmer¬
ken, dat de post debiteuren zeer hoog is. De belangrijkste nog te ontvangen bedragen waren
f. 14.813,19 van de Noordhollandse Uitgevers Maatschappij als afrekening voor het tijd¬
schrift E.E.A. over 1964 en de rijksbijdrage voor Tijdschrift voor Entomologie, welke bedrag
op f. 1000,— gesteld is. De reserve voor het tijdschrift E.E.A. liep door een verlies op de
exploitatie terug van f. 3406,19 tot f. 1763,79. Onder crediteuren vallen nog te verrichten
betalingen aan de firma Ponsen en Looyen inzake drukkosten voor onze tijdschriften
(f. 6.657,79) en aan de heer F. C. J. Fischer als afrekening voor de verkoop van zijn
Trichopterorum Catalogus (f. 5.574,41). De balans sluit met een tekort van f. 9110,46, ter
dekking waarvan de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting een lening verstrekte van f. 10.000,—.
Uit de verlies- en winstrekening over 1964 blijkt, dat de verliezen op Tijdschrift voor
Entomologie, Entomologische Berichten en bibliotheek overeen komen met de begrote be¬
dragen. Door de bibliotheek werd voor de aankoop van boeken en tijdschriften f. 8.496,41
besteed en aan salarissen f. 9.819,08. De post onkosten is lager gebleven dan verwacht werd,
mede doordat de drukkosten voor de nieuwe ledenlijst (f. 600,— ) niet ten laste van 1964
kwamen. Bij het opmaken van de begroting voor 1964 was niet voorzien, dat het eerste deel
van de Monografieën van de N.E.V. in 1964 zou verschijnen. Doordat het tijdschrift E.E.A.
in 1964 een verlies leed, konden van de reserve voor E.E.A. geen gelden gebruikt worden
om het tekort op de begroting van 1964 te verkleinen. In 1964 ontving de vereniging van
de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting een subsidie van f. 25.000,—, waardoor het tekort op de
begroting voor een groot gedeelte gedekt werd, terwijl tevens door deze stichting extra be¬
dragen gegeven werden voor aankoop van boeken en meubilair voor de bibliotheek, voor
de publicatie van de eerste aflevering van de Monografieën van de N.E.V., voor de publicatie
van het proefschrift van ons lid R. T. Simon Thomas in Tijdschrift voor Entomologie en
voor de aanschaf van stellingen voor het opbergen van de voorraad niet verkochte tijd¬
schriften van de vereniging.
Bij het opmaken van de begroting voor 1965 moest rekening gehouden worden met een
verdere stijging van lonen en prijzen. Hier tegenover staat door het ingaan per 1 januari
1965 van nieuwe bedragen voor contributies en abonnementen een verhoogde opbrengst
voor deze posten. Evenwel blijkt de stijging van de uitgaven niet gedekt te worden door de
meeropbrengst van de inkomsten. Hierdoor sluit de begroting met een tekort van f. 38.100,—.
Dit bedrag is alweer groter dan dat van subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting -f- saldo
verlies in 1964 (f. 34.110,46).
Uit deze begroting voor 1965 kunt U opmaken, dat de financiële vooruitzichten voor 1965
niet zo gunstig zijn. Gelukkig zijn er enige lichtpuntjes: zeer waarschijnlijk zal de post bi¬
bliotheek salarissen ten laste van de Universiteit van Amsterdam komen, terwijl de rijks¬
bijdrage in de kosten van Tijdschrift voor Entomologie mogelijk reeds per 1 jan. 1964
belangrijk zal worden verhoogd. De Uyttenboogaard-Eliasen Stichting zegde voor 1965 reeds
een subsidie van f. 20.000,— toe.
Dit verslag dien ik te besluiten met mijn dank te betuigen aan de heer B. H. Hendrikse
van de Nederlandse Overzee Bank, die mij steeds terzijde stond en die voor mij de balans
en verlies- en winstrekening samenstelde.
Utrecht, 2 mei 1965.

H. Wiering
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BALANS PER 31 DECEMBER 1964
Activa
Effecten in blote eigendom ........... 4 .... ƒ 15.473,72
Inschrijving Grootboek ie blote eigendom.„ 13.770,—
Effecten in volle eigendom ................. 37.847,51
Inschrijving Grootboek in volle eigendom .............
6.107,25
Debiteuren ...................... „ 18.585,22
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting ............... „ 19-931,63
Amsterdamsche Bank.„
251,17
Postgiro ..............
1.735,13
Boekenfonds
.....................
p.m.
Bibliotheek
.....................
p.m.
Saldo verlies over 1964
..................
9.110,46
ƒ 122.812,09
Passiva
Kapitaal
.......
Nalatenschap Dr. A. Vetfa .
Legaat Dr. Reuvens ....
Reserve voor Koersverlies . .
Fonds Hartogh-Heys v. d. Lier
Fonds Hacke- Ouderoaas
. .
Fonds Mac Gillavry ....
Dr. J. Th. Oudemans-Stichting
Tijdschrift E.E.A.
....
Crediteuren
......
Reserve gevoteerde bedragen .
Lening o/g
......

ƒ 29-077,47
„ 15.473,72
„ 13.770,—
„ 14.150,71
„
6.107,25
„
200 —
„ 2.000 —
„
587,53
„
1.763,79
„ 14.636,73
„ 15.044,89
„ 10.000 —
ƒ 122.812,09

VERLIES» EN WINSTREKENING OVER 1964
Verliezen
Tijdschrift voor Entomologie
Entomologische Berichten
Bibliotheek
......
Afschrijving Debiteuren . .
Onkosten .......
Monografieën N.E.V. . . .

begroot
ƒ 8.274,52
„ 8.150,—
„ 21.700,46
„
169,64
„ 1.591,73
„ 1.731,20

ƒ 7.900 —
„ 8.600,—
„ 21.500,—

ƒ 41.617,55

ƒ 40.700 —

ƒ
„

„ 25.000 —
„ 9-110,46

ƒ 5.400,—
„ 2.000,—
55
" 5
53
?
„ 29.800,--

ƒ41.617,55

ƒ 40.700,—

„

2.700 —
p.m.

Winsten
Contributies . .
Rente
....
Tijdschrift E.E.A.
Subsidie U.E.S. .
Saldo verlies 1964

5.523 —
1.984,09
5
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Hierna wordt het Verslag van de Kascommissie, bestaande uit de Heren Dr.
G. Barendrecht en G. Helmers Jr. uitgebracht. In dit Verslag verklaren zij
alles geheel in orde te hebben bevonden. Wat betreft het financiële beleid is het
de Commissie opgevallen, dat de bibliotheek in het afgelopen jaar wel een bijzon¬
der groot bedrag heeft gevorderd. Een lichtpunt vormt in dit verband de om¬
standigheid, dat de snelst stijgende post die voor „losse” aankopen is, d.w.z.
aankopen, die men naar believen kan doen of nalaten. Anderzijds krijgt de biblio¬
thecaris meer armslag als de personeelskosten t.z.t. door de Universiteit van Am¬
sterdam worden overgenomen. Hiervoor lopen onderhandelingen.
Ten tweede neemt de Commissie de vrijheid de aandacht te vestigen op de
omstandigheid, dat de contributies, ook na de jongste verhoging, relatief nog
steeds lager zijn dan vóór de oorlog. Het komt haar daarom wenselijk voor, zich
te beraden op een verdere verhoging.
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 voor de Vereniging heeft gedaan.
Vervolgens wordt behandeld de begroting 1965 (zie p. 207).
De Heer den Hoed informeert weer naar de subsidie van O. K. en W., waarop
de Voorzitter antwoordt, dat dit punt nog steeds in behandeling is. De secre¬
taris heeft reeds op een aanmerkelijk grotere subsidie aangedrongen, doch men wil
dit verzoek met cijfers gestaafd zien. De Penningmeester zal hiervoor de benodig¬
de gegevens opzetten.
De Voorzitter stelt nu aan de orde het benoemen van de Kascommissie voor het
nazien van de boeken over het jaar 1965. Hij stelt hiervoor voor de Heren Dr.
G. Kruseman en J. P. van Lith, welke Heren deze benoeming aanvaarden.
Hierna geeft de Voorzitter het woord aan de Heer C. A. W. Jeekel voor zijn
Verslag van de Bibliothecaris over 1964/1965
Na alle belangrijke veranderingen van het vorige jaar kon de toestand in de bibliotheek
zich dit jaar geleidelijk aan stabiliseren.
In de bibliotheek zelf kon nog een stelling bijgeplaatst worden, waardoor voor de tijd¬
schriften nog enige extra ruimte werd verkregen. Deze moesten nog eens opgeschoven worden,
waarbij van de gelegenheid gebruik werd gemaakt de kleinere series verder uit te zoeken
en te ordenen. In het algemeen kan nu gezegd worden, dat de werkzaamheden in verband
met de interne verhuizing geëindig zijn.
Een aanvang werd gemaakt met de ordening en inventarisatie van de voorraad van de
publicaties der vereniging. De Entomologische Berichten zijn nu geïnventariseerd en
opgeborgen; een deel van de voorraad van het Tijdschrift voor Entomologie werd voor¬
lopig gesorteerd. Getracht zal worden in het komende jaar een volledig overzicht van
ons boekenfonds samen te stellen.
Het gebruikelijke bibliotheekwerk vond dit jaar normaal doorgang. Het aantal uitgeleende
werken bedroeg in 1964 1372, een stijging ten opzichte van de twee voorgaande jaren met

17%.
Het catalogiseerwerk werd voortgezet, maar de toevloed van overdrukken kon niet geheel
verwerkt worden, zodat de achterstand iets groter werd.
Ten behoeve van de. verzending van de publicaties en convocaties van de vereniging werd
een adresseermachine aangeschaft. Voor de verzending van de Entomologische Berichten
werd overgegaan tot het gebruik van enveloppen van iets sterker papier. Gehoopt wordt, dat
nu de klachten over beschadiging tijdens de postverzending zullen verdwijnen.
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Begroting 1965
Inkomsten
Contributies ..
Rente.
E.B. : overdrukken
..
ab. niet-leden ..
toegepaste entomologie .......
T.V.E.: overdrukken
ab. leden .
ab. niet-leden
subsidie Rijk

ƒ 6.900,—
„ 2.000,—
....

..........
.
..
..

....

Bibliotheek: Hartogh-Heys v. d. Lier
....
10% Fischer Trich. Cat.
Boekenfonds
..

....

M.N.E.V.
Tekort

ƒ

ƒ

ƒ

800,—
1.100,—
100,—

„

2.000,—

800,—
1.500,—
1.700,—
1.000,—

„

5.000,—

300,—
600,—
500,—

„

1.400,—

..
.

„
200,—
„ 38.100,—
ƒ 55.600,—

Uitgaven
Onkosten: algemeen
. .
druk ledenlijst
E.B.

ƒ
„

1.800,—
700—

: kosten druk + overdruk.ƒ 10.000,—
onkosten . ..„ 1.00,—

T.V.E.: kosten druk + overdruk
onkosten.

ƒ 12.500,—
„ 1.700,—

Bibliotheek: losse aankopen.
serie-aankopen ..
salarissen
... .
onkosten :
binder ...
ƒ 3.500,—
bij werken sep.„ 1.800,—
diversen.„ 1.200,—

f 8.000,—
„ 2.600,—
„ 10.300,—

Rente o/g
M.N.E.V.

„

6.500,—

ƒ

2.500,—

„ 11.100,—

„ 14.200 —

„ 27.400,—
400,—
p.m.
ƒ 55.600,—

Door een belangrijke subsidie van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting was het dit jaar
mogelijk een zeer groot aantal werken aan de bibliotheek toe te voegen. Een groot deel van
het bedrag werd besteed voor de aankoop van recente werken om een door verschillende om¬
standigheden ontstane achterstand weg te werken. Een lijst van belangrijke aanwinsten laat ik
hierbij weer circuleren.
Gaarne besluit ik dit verslag met een woord van dank aan Mevr. Slichtenbree voor de
grote ijver en toewijding, waarmee zij het dagelijks beheer van de Bibliotheek heeft ge¬
voerd.

De Voorzitter richt een woord van dank aan de Bibliothecaris voor het goede
werk door hem aan de Vereniging bewezen.
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Vervolgens vraagt de Voorzitter, bij afwezigheid van de Heer W. H. Gravestein, aan de Secretaris, of er mededelingen te doen zijn over de Commissie
voor Natuurbescherming. Deze antwoordt hierop, dat er een tweetal aanvragen
waren voor de bescherming van enkele faunistisch belangrijke gebieden, één in
de omgeving van Hoorn en één in Zeeuws-Vlaanderen. Deze zullen ter verdere
behandeling worden doorgezonden aan de competente instantie. Overigens heeft de
Heer Gravestein de wens re kennen gegeven te willen bedanken als commis¬
sielid. Het Bestuur zal zich in een volgende Bestuursvergadering beraden over zijn
vervanging en daarvoor een later te noemen Lid uitnodigen.
Daarna komt punt 6 van de agenda in behandeling en als plaats, waar de vol¬
gende Lentevergadering zal worden gehouden, wordt wederom Utrecht gekozen.
De Secretaris zal trachten hier een zo goed mogelijke vergaderzaal te vinden,
hetgeen met het oog op de zondagsluiting van verschillende zaken er niet
makkelijker op wordt.
Aan de orde is nu de verkiezing van een Bestuurslid in verband met het perio¬
diek aftreden van Dr. J. G. Betrem, welke niet herkiesbaar is. Het Bestuur had
het volgende dubbeltal gesteld in de alfabetische volgorde:
1. Dr. G. Barendrecht
2. D. Hille Ris Lambers.
Opgaven van andere candidaten waren niet bij het Bestuur binnengekomen. Het
Stembureau werd gevormd door de Heren Kalshoven en Gijswijt. Na de stem¬
ming werd de volgende uitslag bekend gemaakt:
Dr. G. Barendrecht 23 stemmen
D. Hille Ris Lambers 15 stemmen

ongeldig 1 stem
blanco 1 stem,
zodat Dr. G. Barendrecht tot Bestuurslid werd gekozen.
Op verzoek van de Voorzitter zal de Secretaris Dr. J. G. Betrem, welke mo¬
menteel in Amerika vertoeft, namens Bestuur en Leden dankzeggen voor alles
wat hij in het belang van de Vereniging heeft gedaan.
Bij de rondvraag sneed Dr. P. A. van der Laan verder de kwestie aan van het
openbaar maken van de subsidies van het Uyttenboogaart-Eliasen Fonds. Zoals de
Voorzitter reeds in het jaarverslag heeft vermeld, zal waarschijnlijk dit jaar
nog een brochure verschijnen over de doelstellingen van de Vereniging, waarin
ook opgenomen zullen worden de mogelijkheden waarvoor eventueel subsidies
gegeven kunnen worden.
Na de lunch ging de Vergadering over tot de
WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN
waarbij de volgende sprekers het woord voerden:
Dr. M. A. Lieftinck gaf entomologische indrukken van een reis naar Ma¬
laya, aangevuld met plaatjes en het tonen van verzamelde insecten, o.a. een mooie
serie van Mormolyce phyllodes Hag.
W. P. Mantel besprak Thrips tabaci op hyacintebollen. (C. J. H. Franssen &
W. P. Mantel, Netb. ]. Path. 71 : 67—71, 1965).
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Ir. R. H. Cobben sprak over Cicadeneieren en systematiek.
Dr. Ir. J. B. M. van Dinther besprak het vraat- en hongervermogen van enige
veldcarabiden, zoals Bembidion lampros Hrbst., Benïbidion ustulatum L., Pterostichus nigrita F. en Amara spreta Dej.
Dr. L. M. Schoonhoven hield een interessant verhaal over het herkennen van
de voedselplant door rupsen, terwijl tenslotte Th. E. Sprey sprak over de daglengte-effecten bij de roofwants Perillus bioculatus F. en zijn prooi, de Coloradokever.
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.), Weesperzijde 23H.

Verslag van de 120ste Zomerbijeenkomst te Haamstede
door
W. HELLINGA, Secretaris

De 120ste Zomerbijeenkomst van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging werd gehouden in de Hotels Haamstede-Vliegveld en Haamstede-Station op
Schouwen en wel op zaterdag 29 en zondag 30 mei 1965. Erevoorzitter was de
Heer F. C. J. Fischer.
Er was een zeer grote belangstelling, waartoe ongetwijfeld de voor zeer velen
nieuwe omgeving eri de aantrekkelijkheid van dit eiland hebben medegewerkt.
De volgende leden en begunstigers waren aanwezig: Chr. J. M. Berger, Drs. W. Bongers,
P. J. Brakman, Mevr. A. Corporaal-van Rienderhoff, Drs. J. P. Duffels, A. M. J. Evers,
G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, J. P. H. J. Heerkens, W. Hellinga, Mevr. H. L.
Hellinga-Horning, G. den Hoed, J. Huisenga, Mevr. C. P. Huisenga-Gorter, K. J. Huisman,
Drs. C. A. W. Jeekel, D. van Katwijk, Dr. G. Kruseman, Mevr. M. C. Kruseman-Jansen,
D. Kruizinga, C. H. ter Laag, Drs. H. C. Obreen, C. Ottenheijm, H. Prakke, A. van Randen,
J. C. Roskam, J. Schuringa, P. Vroegindeweij, Mevr. F. M. Vroegindeweij-Saarloos, W. J.
Veldkamp, Br. Virgilius, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, E. P. Wiedijk, Mevr. G. C. van
der Wiel-Voss, Drs. H. Wiering, alsmede 7 introducés.

Het weer was niet ideaal, koud en winderig, doch ondanks dit werd, meestal in
groepsverband, druk verzameld. De avonden waren erg koud, zodat de vlindervangst op licht heel matig was. De coleopterologen hebben enkele zeer goede
vangsten gedaan, o.a. Ophonus brevicollis Dej., Emus hirtus L. en Mordellistena
abdominalis F. De stemming was als altijd prettig, al liet de service van het hotel
wel eens wat te wensen over.
Aan het zeer geslaagde clubdiner werd als plaats voor de volgende Zomer¬
bijeenkomst Arcen (L.) of omgeving gekozen, met als tweede mogelijkheid ooste¬
lijk Groningen. Tot Erevoorzitter werd de Heer C. H. ter Laag gekozen. In
samenwerking met hem zal ook ditmaal de Secretaris het nodige voorbereidende
werk hiervoor verrichten. Tenslotte zijn wij dank verschuldigd aan de Heer N. H.

Lysen, technisch ambtenaar bij de dienst der Domeinen te Burgh, die het ons
mogelijk maakte ook in de afgesloten terreinen van de Domeinen te verzamelen,
evenals aan de Heer A. Moolenburgh te Renesse, die aan een beperkt aantal
leden toestemming verleende zich op zijn terrein aldaar te begeven.
Amsterdam-O., Weesperzijde 23IL

