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Prof. Dr. J. van der Vecht Hoogleraar te Leiden 

Onze Voorzitter, Prof. van der Vecht, is benoemd tot Hoogleraar in de Syste¬ 

matische Zoölogie aan de Rijksuniversiteit te Leiden als opvolger van Prof. 

Boschma. 

De Redactie wenst hem van harte geluk met deze benoeming en hoopt, dat 

hij dit ambt vele jaren met grote voldoening mag waarnemen. 

In Memoriam Roelof Knoop 

Op 8 april overleed op 59-jarige leeftijd de heer R. Knoop, in leven procuratie¬ 

houder aan de Twentsche Bank te Almelo en sinds 1939 lid van de Ned. Ent. 

Ver. Zijn grootste belangstelling ging uit naar de biologie en de faunistiek van de 

vlinders, in de allereerste plaats voor zover het hun voorkomen in Overijsel betreft. 

Zelf bezat hij geen collectie, doch er bestond een hechte samenwerking tussen hem 

en de heer van der Meulen te Amsterdam. Deze ontving alle exemplaren, waar¬ 

aan bij de determinatie ook maar enigszins getwijfeld werd en bovendien een klein 

aantal van de zeldzamere dieren, die op de smeer of het licht afkwamen. Het 

grootste deel daarvan werd wel zorgvuldig genoteerd, maar na controle weer vrij 

gelaten. Elke waarneming werd met pijnlijke nauwgezetheid verwerkt in een kaart¬ 

systeem, dat mij in de loop van de jaren tal van gegevens over vindplaatsen en data 

heeft opgeleverd. Het is dan ook wel zeer te hopen, dat deze unieke documentatie 

op een plaats terecht komt, waar zij steeds te raadplegen zal zijn. 

Een hartaandoening, die hem de paar laatste jaren het rondzwerven in zijn 

geliefd Twente vrijwel onmogelijk maakte, heeft tenslotte een vroegtijdig einde 

aan dit welbestede leven gemaakt. Voor mij persoonlijk blijft de herinnering aan 

een vriendelijke en buitengewoon hulpvaardige man. 

B. J. Lempke. 


