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Verslag van de 8e Lente vergadering 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De Achtste Lentevergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeni- 

ging werd gehouden op zondag 15 april 1962 in Restaurant „Esplanade” te 

Utrecht, onder voorzitterschap van de President, Dr. J. van der Vecht. Zij ver¬ 

heugde zich in veel belangstelling. Aanwezig waren: 

De Leden van Verdienste Ir. G. A. Graaf Bentinck en Dr. G. Kruseman, de Begunstigster 

Mevr. A. Gravin Bentinck-Vlieger, alsmede de Gewone Leden Ir. G. W. Ankersmit, Dr. 

G. Barendrecht, P. Benno O.F.M.Cap., F. A. Bink, Mr. C. M. C. Brouerius van Nidek, 

P. Chrysanthus O.F.M.Cap., Dr. Ir. J. B. M. van Dinther, Dr. H. H. Evenhuis, G. L. van 

Eyndhoven, F. C. J. Fischer, Drs. V. van der Goot, W. H. Gravestein, J. H. de Gunst, A. 

J. Hannema, W. Hellinga, D. Hille Ris Lambers, J. A. Janse, Drs. C. A. W. Jeekel, Dr. C. 

de Jong, Dr. L. G. E. Kalshoven. Mevr. M. A. Knoppe, Dr. M. A. Lieftinck, J. P. van 

Lith, A. W. P. Maassen, W. P. Mantel, Prof. J. C. van der Meer Mohr, Drs. J. H. Mook, 

E. J. Nieuwenhuis, Drs. H. C. Obreen, H. van Oorschot, R. van Oorschot, J. H. N. Pijfers, 

Dr. J. van der Vecht, Br. Virgilius, N. C. van der Vliet, H. J. M. Wassink, Drs. J. T. 

Wiebes, Drs. H. Wiering, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, J. B. Wolschrijn, K. W. R. 

Zwart en voorts 2 introducés. 

De Voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord en begroet tevens 

onze introducée Mej. S. Keyder uit Istanbul. Hij gaat dan over tot het uitbrengen 

van zijn 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1961/1962 

In het afgelopen verenigingsjaar werd de Lentevergadering gehouden op 9 april 1961 te 

Utrecht, de Zomerbijeenkomst op 10 en 11 juni te Gieten (Dr.), de Herfstvergadering op 

11 november te Amsterdam en de Wintervergadering op 4 februari 1962 te Utrecht. Als 

erevoorzitter van de Zomerbij eenkomst fungeerde Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. Boven¬ 

dien werd op 14 oktober 1961 een bijzondere vergadering gehouden te Wageningen, waar 

de leden van de N. E. V. en van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie op uitnodiging 

van Prof. J. de Wilde een bezoek brachten aan het nieuwe gebouw van het Labora¬ 

torium voor Entomologie van de Landbouwhogeschool. Dank zij een serie voordrachten 

door Prof. de Wilde en zijn medewerkers, alsmede rondgangen onder hun leiding, heb¬ 

ben de in groten getale opgekomen entomologen zich hier een voortreffelijk beeld kunnen 

vormen van dit groots opgezette laboratorium en van de vele zeer gevarieerde onderzoekingen 

die hier worden verricht. 

Onder de personalia moet in de eerste plaats worden vermeld, dat de vereniging een 

gevoelig verlies heeft geleden door het overlijden van het lid van verdienste, de bekende 

coleopteroloog P. van der Wiel, op 15 januari j.l. Voorts is ons een der buitenlandse 

leden door de dood ontvallen, ni. John D. Sherman Jr., sinds 1930 lid van onze vereniging. 
Voor het lidmaatschap bedankten de heren van Balgooy, Bergman, Boer Leffef, S. R. 

Dijkstra, H. Janssen, Molleman en De Oude, en het Instituut voor Tropische Ziekten 

te Utrecht (leden), de heer Schippers (student-lid) en de heren Bogaards, Kwakernaak 

en Wessels (adspirant-leden). 

Tot erelid werd op de vorige lentevergadering benoemd de heer C. J. M. Willemse1) 

te Eygelshoven, de bekende Orthoptera-specialist, die reeds ruim 40 jaar lid van de ver¬ 

eniging is. 

Als nieuwe buitenlandse leden zijn ingeschreven de heer Charles S. Papp te Riverside, 

California, U. S. A. (Coleoptera) en de N.V. Gorsac te St. Truiden in België. 

Het aantal nieuwe leden bedraagt 33, waarvan: 
22 Gewone Leden: A. van Beek, F. Berk, J. Th. Brokerhof, Drs. F. Brunne- 

) overleden 28 april 1962. 
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kreeft, P. J. Busink, L. H. Claassens, J. Diederen, J. J. A. Donckers, N.V. Doramu, 
Dr. W. Helle, Mevr. H. L. Hellinga-Horning, M. Jansen, Drs. J. H. Mook, Drs. H. 

C. Obreen, J. J. van Oosterhout, Drs. S. Parma, H. J. J. G. Queis, Drs. R. Slooff, 

F. Steinhäuser, C. van Tuyll van Serooskerken, P. Vroegindewey, Ir. A. J. Vij¬ 

verberg. 

7 studentleden: J. W. Bijl, H. A. Coene, Mej. G. M. W. Hilt, W. J. H. Schipper, 

A. Veerman, J. H. Wieffering, J. C. J. van Zon. 

4 adspirantleden: Chr. Kahlman, P. Mijzen, R. Rijs, C. J. Zwakhals. 

Onze Vereniging telt thans: 

Leden van Verdienste 4 

Ereleden 13 
Begunstigers 14 

Corresponderende leden 4 

Buitenlandse leden 26 
Gewone leden 349 
Studentleden 49 
Adspirantleden 11 

470 
Toevallig kreeg ik kort geleden het verslag van de 85ste Zomervergadering in handen, 

waaraan als bijlage is toegevoegd een opgave van de aantallen leden in de periode 1859 tot 

1930. Dit maakte mij nieuwsgierig naar de verdere groei van de vereniging. Ik heb daarom 

deze lijst aangevuld met de gegevens van de laatste 32 jaar, zodat het nu mogelijk is de 

groei in een periode van 104 jaar met een grafiek te illustreren. De curve heeft uitsluitend 
betrekking op de aantallen gewone leden en verbindt de gemiddelden van telkens 4 opeen¬ 

volgende jaren. Opvallend zijn vooral de inzinking in de jaren 1890—1914 en de snelle 

stijging van de laatste decennia, welke reeds in de tweede wereldoorlog is begonnen. Deze 

stijging houdt ongetwijfeld ten dele verband met de toenemende betekenis van de toegepaste 

entomologie, maar ik heb de indruk dat ook de opleving in de vlindersystematiek hiertoe be¬ 

langrijk heeft bijgedragen. 

Op de vorige Lentevergadering mocht ik als opvolger van Dr. G. Barendrecht het 

voorzitterschap van de vereniging op mij nemen. 

Ons buitenlands lid Dr. G. Kiriakoff is benoemd tot hoogleraar aan de Rijksuniversi¬ 

teit van Gent. 

Gepromoveerd zijn de leden P. J. den Boer (Leiden) en J. Ticheler (Wageningeh), 

alsmede de leden van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie mej. A. Post (Leiden) en 

G. B. Staal (Wageningen) ; voor nadere bijzonderheden verwijs ik naar de Ent. Ber. 22, 

pp. 1 en 62. 

Twee van onze leden vertrokken in 1961 voor een verblijf van een jaar naar de Verenigde 

Staten: Dr. J. G. Betrem verricht aan de Cornell Universiteit te Ithaca onderzoekingen om¬ 

trent de Scoliidae (dolkwespen) en Dr. A. Diakonoff bestudeert Microlepidoptera in het 

United States National Museum in Washington. 

Onze publicaties werden regelmatig voortgezet. Van het Tijdschrift voor Entomologie ver¬ 
scheen deel 104, van de Entomologische Berichten deel 21, afl. 5—12 en deel 22, afl. 1—4, 

en tenslotte van Entomologia Experimentalis et Applicata deel 4. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde, afgezien van de reeds eerder ver¬ 

melde bijeenkomst in Wageningen, drie maal, nl. in juni 1961 te Arnhem, in september 

1961 te Leverkusen en in maart 1962 te Leiden; de onderwerpen waren resp.: populatie- 
dynamica, productie en testen van insecticiden, en medische entomologie. 

De Afdelingen Noord-Holland & Utrecht, Zuid-Holland en Zuid-Oost-Nederland ver¬ 

gaderden resp. 4, 4, en 3 keer, met bevredigende opkomst; de laatst genoemde afdeling 

hield bovendien op 14 mei 1961 een excursie naar het bosgebied ,,De Doort” bij Echt, 
waaraan ik met veel genoegen heb deelgenomen. 

Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde in mei en december 1961; 

de vereniging is deze stichting wederom veel dank verschuldigd voor de zeer belangrijke 
steun op financieel gebied. 

Op 11 april bracht Uw President het voorgeschreven bezoek aan de Bibliotheek, die als 
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nijpend ruimtegebrek thans weer enige plaats voor het uitstallen van de nieuw ontvangen 

literatuur beschikbaar is gekomen. 

De Voorzitter geeft hierna het woord aan de Penningmeester, de heer C. M. 

C. Brouerius van Nidek, voor het uitbrengen van zijn 

Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1961 

Evenals vorige jaren vindt U een copie van de belangrijkste gegevens op tafel liggen. 
Ik ben blij dat ik het laatste jaar van mijn penningmeesterschap weer met een — zij het 

klein — overschot heb kunnen afsluiten. De grote slokop van de Vereniging is en blijft de 
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bibliotheek, dit jaar met bijna ƒ 20.000,—. Er is van dit bedrag echter voor bijna ƒ 9.000,— 
voor aankoop van boeken en tijdschriften besteed. Ook de post salarissen is beduidend. 

Gelukkig stelde de hoogconjunctuur de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting ook dit jaar 

weer in staat aan onze verlangens en dan speciaal die van de bibliothecaris te voldoen. 
De begroting 1962 laat zien dat er voor dit jaar „slechts” een tekort van ƒ 20.800,-— 

verwacht wordt. Aan de Stichting is inmiddels verzocht voor dit jaar een subsidie aan onze 

Vereniging te willen verlenen ter grootte van het geschatte tekort. 

Rest mij nog mijn grote erkentelijkheid uit te spreken jegens de Heer Hendrikse van 

de Ned. Overzee Bank voor zijn voor mij onschatbare hulp en steun in de afgelopen jaren 

en aan mijn vrouw, die het laatste jaar het administratieve gedeelte van het werk volledig 
voor haar rekening heeft genomen. 

Tenslotte moge ik dan nog mijn opvolger veel moed en beleid toewensen in de taak die 

hij voor de komende zes jaren op zich wil nemen. 

BALANS BOEKJAAR 1961 

Activa: 

Effecten in blote eigendom.ƒ 15.473,72 

Effecten in volle eigendom.„ 40.626,89 

Inschrijving grootboek volle eigendom.  „ 7.242,00 
Inschrijving grootboek blote eigendom.,, 13.770,00 

Giro.„ 2.140,38 
Amsterdamsche Bank.  ,, 26,52 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting .  ,, 25.200,00 

Debiteuren .  ,, 6.653,10 

Entomologia Experimentalis et Applicata.,, 7.576,30 

ƒ 118.708,91 

Passiva: 
Kapitaal.ƒ 24.238,12 

Fonds Hacke-Oudemans.  „ 200,00 

Fonds Hartogh Heys van de Lier.„ 7.242,00 

Reserve koersverlies.„ 16.981,44 

Dr. J. Th. Oudemans Stichting.„ 655,79 
Fonds aankoop boeken.„ 9.049,88 

Legaat Reuvens.,, 13.770,00 

Nalatenschap Veth.„ 15.473,72 

Crediteuren .  „ 23.073,17 
Reserve gevoteerde bedragen.,, 8.000,00 

Winst 1961.„ 24,79 

ƒ 118.708,91 

VERLIES- EN WINSTREKENING 1961 
Verlies: 

Entomologische Berichten.. 5.790,92 
Tijdschrift voor Entomologie.„3.118,76 

Bibliotheek.„ 19.859,67 

Onkosten .,, 1.570,61 

Voordelig saldo.„ 24,79 

ƒ 30.364,75 

Winst: 

Contributie.„ 4.970,50 

Rente.„ 1.894,25 
Subsidie.„ 23.500,00 

ƒ 30.364,75 



26 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 23, 1.II. 1963 

Hierna wordt behandeld het Verslag van de Kascommissie, welke ditmaal 

bestond uit de heren M. A. Lieftinck en E. J. Nieuwenhuis. De Commissie 

heeft alles in orde bevonden en uit haar waardering voor de wijze waarop de 

heer Brouerius van Nidek ook dit jaar weer zijn moeilijke taak heeft vervuld. 

De Commissie zegt in aansluiting hierop nog het volgende: 

Misschien mogen wij, in aansluiting op hetgeen de Voorzitter zojuist over de groei van 

onze Vereniging heeft medegedeeld, ook van onze kant nog eens de nadruk leggen op de 

bijzonder moeizame taak van de penningmeester ten opzichte van het innen der contributies. 
Wij zijn ervan overtuigd, dat zijn taak aanzienlijk zou kunnen worden verlicht, indien ieder 

op het juiste moment even nagaat wat hij of zij verschuldigd is en het bedrag dan uit eigen 

beweging overmaakt. Dit vooral om het tijdrovende „herinnerings-systeem” zoveel mogelijk 

te beperken. 

Op voorstel van de Kascommissie wordt de Penningmeester voor het door hem 

gevoerde beheer gedechargeerd en het dankwoord van de Voorzitter wordt door 

alle aanwezigen met applaus onderstreept. 

Vervolgens wordt behandeld de 

BEGROTING 1962 

Inkomsten: 

Contributies .. 

Rente . 

Boekenfonds . 

Tijdschrift voor Entomologie 

abonnementen.ƒ 1.000,— 

idem voor bibliotheek.,, 1.500,— 

restitutie overdrukken.,, 1.500,— 

Subsidie Rijk. 

Subsidie Mej. van Bemmel (reeds toegezegd) 

Entomologia Experimentalis et Applicata . 

Tekort. 

ƒ 4.400,— 

„ 2.000,— 
„ 2.500,— 

„ 4.000,— 

„ 1.000,— 
„ 2.500,— 

p.m. 

„ 20.800,— 

ƒ 37.200,— 

Uitgaven: 

Algemene onkosten. 

Entomologische Berichten. 

Tijdschrift voor Entomologie. 

Bibliotheek 
salarissen .ƒ 7.500,— 

aankoop boeken.. 4.500,— 

abonnementen Tijdschrift voor Entomologie ....,, 1.500,— 

onkosten bibliotheek.. 3.500,— 

ƒ 2.000,— 

„ 7.500,— 

„ 8.500,— 

„ 17.000,— 

Entomologia Experimentalis et Applicata, oude verliezen.,, 2.200,— 

Onvoorzien. p.m. 

ƒ 37.200,— 

Nadat de begroting is goedgekeurd, wordt behandeld de benoeming van de 

Kascommissie over het jaar 1962. Gekozen worden de heren E. J. Nieuwenhuis 

en G. Kruseman. 
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De heer C. A. W. Jeekel krijgt thans het woord voor zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over 1961/62 

In het verslagjaar werden de personeelsmoeilijkheden, waarvan in het vorige jaarverslag 

gewag gemaakt werd, opgeheven, doordat Mevr. de Nobel, hersteld van haar beenbreuk, op 

15 juni 1961 met bewonderenswaardige ijver de leiding van de dagelijkse gang van zaken 

in de bibliotheek weer op zich nam. In verband hiermede nam de heer Baars op 15 juli, 
naar we mogen aannemen nu wel definitief, afscheid. Ik wil hem ook hier graag danken 

voor de zeer toegewijde hulp, die hij mij tijdens de afwezigheid van Mevr. de Nobel 

heeft geboden. 

Na haar terugkeer handelde Mevr. de Nobel de verkoop van de bibliotheek van Prof. 

Vogt af. Voorts herarrangeerde zij de tijdschriftseries in de bibliotheek, noodzakelijk door 

de vele aanwinsten in het voorafgaande jaar. De folio-separaten, welke tot nog toe tussen 

de boeken van dit formaat stonden, werden in speciale mappen opgeborgen, op dezelfde 

wijze dus als dat reeds vele jaren geleden met de separaten van kleiner formaat was gebeurd. 
Door het laten vervaardigen van naamstroken werd een begin gemaakt met de bestrijding 

van het euvel van de zgn. ,,blinde ruggen” van vele boeken en tijdschriftdelen. 

De onvervangbare en zeer zeldzame werken in onze bibliotheek werden opgeborgen in 

een speciaal voor dat doel aangeschafte stalen schuifdeurkast. 

In de lees- en administratieruimte werd een belangrijke verbetering bereikt door de 

aanschaf van een aantal tafels en stoelen ter vervanging van het oude, ondoelmatige meu¬ 

bilair. Ten behoeve van de assistente werden een schrijfbureau en een typistebureautje aan¬ 

geschaft. De tijdschriftenexpositie werd in beperkte omvang weer opgesteld, waarmede aan 

de wens van zeer vele bezoekers werd tegemoet gekomen. 

Het gebruik, dat van de bibliotheek werd gemaakt, was ook dit jaar weer zeer intensief. 

Door de toename van het bezoek als gevolg van het steeds groter wordende ledental van de 
Vereniging werd het noodzakelijk geacht de toegang tot de bibliotheek zelf tot het uiterste 

te beperken. Na overleg in het bestuur werd bepaald, dat in het vervolg alleen de bestuurs¬ 
leden en de conservatoren van de Afd. Entomologie vrije toegang tot de boekerij hebben. 

Het aantal uitleningen bedroeg in 1961 ongeveer 1170, hetgeen dus betekent, dat er 

maandelijks ongeveer 100 boeken werden uitgeleend en een zelfde aantal wordt terug¬ 

ontvangen. In de loop van 1961 werd overgegaan op een iets gewijzigd formaat uitleen- 

kaarten. Het systeem werd in die zin gewijzigd dat, in tegenstelling tot vroeger, de uitleen- 

kaarten niet meer als aanvraagformulier kunnen worden gebruikt. 

Van vele onzer leden mocht de Bibliotheek ook dit jaar weer geschenken ontvangen. Het 

bleek niet doenlijk een lijst van de schenkers samen te stellen zonder iemand te kort te 

doen; ik hoop daarom dat degenen die daarvoor in aanmerking komen, met een algemene 

dankbetuiging genoegen willen nemen. Eén uitzondering dien ik te maken en wel voor de 

heer Hille Ris Lambers die de Vereniging een serie van 24 jaargangen van het zeldzame 

Italiaanse tijdschrift ,,Studi Trentini di Scienze Naturali” cadeau deed. Voor dit kostelijk 

geschenk wil ik de Heer Hille ook hier nog eens namens de Vereniging dank zeggen. 

De aanwinsten van het afgelopen jaar zijn te talrijk om hier op te sommen. Op de lijst 

die ik hier laat rondgaan, kan U het belangrijkste vinden. In het bijzonder wil ik de aan¬ 

dacht vestigen op het Journal of the Bombay Natural History Society, een tijdschrift dat 

voor hen, die op het gebied van de Indo-Australische fauna werkzaam zijn, van zeer veel 
belang is. 

Een belangrijke aanwinst is ook het Bulletin of Entomological Research, waarvan de ons 

ontbrekende eerste 23 delen werden aangeschaft. Een grote hoeveelheid entomologische 

literatuur verkreeg de bibliotheek voorts door de aankoop van circa 900 overdrukken uit de 
Revue de Zoologie et de Botanique Africaines, zijnde alle entomologische artikelen uit de 

eerste 60 jaargangen van dat tijdschrift. 

De aankoop uit de bibliotheek van Prof. O. Vogt omvatte een collectie van circa 4000 
separaten en coupures. Tevens was het mogelijk enige hiaten in onze tijdschriftenseries aan 

te vullen. Uit de grote hoeveelheid boeken behoefde de Vereniging slechts betrekkelijk 

weinig werken over te nemen, wat weer eens bewees hoe rijk ons boekenbezit reeds is. De 
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meeste der aangeschafte werken behoren tot de grote zeldzaamheden der entomologische 

literatuur. 

Ik wil hier slechts noemen de platen bij het werk Entomologia carniolica van Scopoli, 

waarvan maar enkele exemplaren bestaan. Zoals U bekend is, heeft de Vereniging deze boeken 

door de bemiddeling van Dr. Kruseman verworven, waarmee de heer Kruseman bewees 

niet voor niets twee jaar geleden tot lid van verdienste van de Vereniging te zijn benoemd! 

Ik hoop U hiermede een inzicht te hebben gegeven wat er in het afgelopen jaar in de 
bibliotheek is omgegaan. Ik wil dit verslag beëindigen met mijn dank uit te spreken aan 

de bestuursleden voor hun belangstelling in de bibliotheekaangelegenheden, aan de biblio¬ 

theekcommissie voor de adviezen bij de aankoop, en aan Mevr. de Nobel en Mej. van 

Bemmel voor de ijver waarmee zij zich in het afgelopen jaar van hun veeleisende taak 
hebben gekweten. 

De Voorzitter bedankt de heer Jeekel voor het vele, door hem en zijn mede¬ 

werkers verrichte werk, hetwelk veel omvangrijker is dan menigeen zich wel reali¬ 

seert. 

De heer T. H. van Wisselingh bespreekt hierna het werk van de Commissie 

voor Natuurbescherming gedurende het afgelopen jaar. Hij brengt een brief van 

de heer W. J. Boer Leffef ter sprake, waarin melding wordt gemaakt van het 

vangen van insecten op beschermde terreinen. 

De heer Kruseman stelt voor, dat een brief terzake zal worden gericht tot de 

Voorlopige Natuurbeschermingsraad, waarbij dan een copie kan worden gezonden 

aan het Staatsbosbeheer. 

Bij de verdere discussie over het natuurbeschermingswerk wil de heer Bink in 

overweging geven om in Nederland affiches te verspreiden in het genre van die, 

welke hij in Oostenrijk heeft gezien. 

Vervolgens is aan de orde het vaststellen van de plaats waar de volgende Lente - 

vergadering zal worden gehouden. Gekozen wordt wederom Utrecht. 

Hierop volgt de verkiezing van een bestuurslid in verband met het periodiek 

aftreden van de heer C. M. C. Brouerius van Nidek, die zich niet herkiesbaar 

heeft gesteld. Het Bestuur heeft de volgende candidaten gesteld: 

1. H. WlERING 

2. W. H. Gravestein. 

Andere candidaten zijn niet bij het Bestuur gemeld. Bij de stemming krijgt de 

heer Wiering 30 stemmen en de heer Gravestein 10 stemmen, zodat eerst¬ 

genoemde is gekozen. Door het Bestuur is onderling besloten, dat de heer 

Wiering het penningmeesterschap op zich zal nemen. 

De Voorzitter spreekt een hartelijk woord van dank tot de aftredende penning¬ 

meester, de heer C. M. C. Brouerius van Nidek. 

In de Redactiecommissie treedt dit jaar de heer B. J. Lempke periodiek af. Hij 

heeft zich herkiesbaar gesteld en wordt bij acclamatie herkozen. De Voorzitter 

spreekt zijn voldoening uit, dat de heer Lempke bereid is ook in de komende jaren 

de zorg voor onze Entomologische Berichten op zich te nemen. 

De heer Br. Theowald, die eveneens aan de beurt van aftreden is, heeft de 

wens te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Op voorstel van het 

Bestuur wordt besloten in deze vacature voorlopig niet te voorzien. 

De Voorzitter, de heer J, van der Vecht, deelt thans mede, dat hij gaarne 

zou willen aftreden als lid van de Commissie voor Natuurbescherming, waarvan 

hij reeds een aantal jaren deel heeft uitgemaakt. Hij stelt voor in zijn plaats de 
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heer W. Hellinga te benoemen, waarmede de vergadering bij acclamatie ac- 

coord gaat. 

Ten slotte brengt de Voorzitter namens het Bestuur nog ter sprake het lid R. 

van der Woude te Soestdijk. Deze heer heeft al jarenlang niet meer betaald en 

alle verzoeken dienaangaande genegeerd. De laatste jaren zijn hem al geen pu¬ 

blicaties meer gezonden. Het Bestuur stelt daarom voor de heer Van der Woude 

als lid te royeren, waarmede de vergadering instemt. 

Hiermede is het huishoudelijke gedeelte dezer bijeenkomst beëindigd en wordt 

overgegaan tot de 

WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN 

waarbij de volgende sprekers het woord voeren: 

J. B. M. van Dinther: Onderzoek over de denneprocessierups Thaumetopoea pityocampa 
(Schiff.) (Lep.) 

Van 7 tot 11 februari 1962 bracht spreker op uitnodiging van een Franse scheepswerf een 

bezoek aan La Ciotat, ten einde te adviseren over eventueel te nemen maatregelen tegen de 

denneprocessierups, Th. pityocampa. De rupsen van deze soort komen jaarlijks voor op 

dennebomen in de tuinen van de employés en veroorzaken met hun zgn. brandharen zeer 

onaangename huidirritaties. 

Spreker behandelt aan de hand van literatuurgegevens: de geografische verspreiding van 

de tot nu toe bekende Thaumetopoea-soorten, de gregaire levenswijze van de rupsen, het 

ontstaan en de aard van de huidirritatie bij de mens, de natuurlijke vijanden van Th. pityo¬ 

campa, de biologische bestrijdingsmogelijkheden (predator-waarde van Formica rufa s.L), 

de microbiologische bestrijdingsaspecten (gebruik van Bacillus thuringiensis en van een 

polyeder virus), de chemische bestrijding. 

Onderzoek op het Laboratorium voor Entomologie te Wageningen over de residu-werking 

van de stuifpoeders melathion — 4%, DDT — 5% en HCH — 5% bij volwassen rupsen 

toonde aan, dat de toxiciteit van malathion het grootst is en die van DDT groter dan van 

HCH. 

Deze gegevens en resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het Tijdschrift over Planten¬ 

ziekten, Jaargang 68 (5): 278—284 (1962). 

L. G. E. Kalshoven: Termietenschade aan electrische kabels (Isopt.). Een overzicht ver¬ 

schijnt in dit nummer der Ent. Ber. 

G. J. de Bruyn: Zeven jaar Staphylinen-onderzoek in Meijendel (Col.). 

D. Hille Ris Lambers: Problemen omtrent de Nederlandse bladluisfauna (Aphid.). 

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

Voorzitter, onder dankzegging aan de Sprekers, gesloten. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting 

Deze stichting is bereid eventuele aanvragen voor financiële steun ten behoeve 

van wetenschappelijk entomologisch onderzoek in overweging te nemen. 

De aanvragen moeten vóór 7 april worden gezonden aan het Secretariaat van 

de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, p/a Nederlandse Overzee Bank, Heren¬ 

gracht 548, Amsterdam-C, met vermelding van zoveel mogelijk details en een 

begroting van de kosten. 

Hierna is er wederom gelegenheid tot het indienen van aanvragen tot 15 novem¬ 

ber 1963. 

G. L. van Eyndhoven, Secretaris N.E.V. 


