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5 maart 1877—15 januari 1963 

De entomologen op de gehele wereld werden op 15 januari opgeschrikt door 

het bericht van het plotselinge overlijden van de nestor der trichopterologie, Dr. 

G. Ulmer te Hamburg. Met hem is een der laatste groten van zijn generatie 

heengegaan. 

Reeds in 1900, toen hij nog onderwijzer was, begon hij met korte publicaties 

over de metamorfose der kokerjuffers, maar zijn belangstelling ging ook uit naar 

de Ephemeroptera en meer in het algemeen naar allerlei limnologische onder¬ 

werpen. Spoedig specialiseerde hij zich in de biologie en de systematiek der 

Trichoptera en Ephemeroptera en de ontelbare publicaties van zijn hand behoren 

tot de beste, die in deze eeuw het licht zagen. Zijn heldere schrijftrant en zijn 

tekentalent maakten van al zijn werken juwelen van beschrijf kunst en zijn popu¬ 

laire en meer algemene werken zullen stellig bijgedragen hebben tot de opmerke¬ 

lijke opleving in Duitsland van de limnologische wetenschap. 

Als illustratie van zijn veelzijdigheid wil ik nog wijzen op zijn standaardwerk 

over de Trichoptera uit het barnsteen (1912). 

Voor Nederland zal hij onvergetelijk blijven door zijn vele publicaties over de 

Trichoptera der Soenda-eilanden, gedeeltelijk verschenen in verschillende jaar¬ 

gangen van de Notes Leyden Museum en bekroond door zijn monumentale en 

zowel de systematiek als de biologie behandelende standaardwerk in drie delen 

over de kokerjuffers dezer eilanden. Bij het verschijnen van het derde deel daar¬ 

van, heb ik er een bespreking in dit tijdschrift aan gewijd (Deel 18 : 91—92, 

1958). 

Slechts enkele malen heb ik gelegenheid gehad Ulmer persoonlijk te ontmoeten. 

Zijn vriendelijkheid, hulpvaardigheid en gastvrijheid hebben toen een diepe in¬ 

druk op mij gemaakt, terwijl zijn enthousiasme en zijn aansporingen een belang¬ 

rijke steun zijn geweest bij het samenstellen van de Trichopterorum Catalogus. De 

oplossing van velerlei problemen, die als vanzelf optreden bij een zo omvangrijke 

onderneming, heb ik aan het overleg met Ulmer te danken gehad. Van de ver¬ 

schijning van het eerste deel af heeft hij niet nagelaten uitvoerig critiek op aller¬ 

lei punten te leveren en het uitblijven hiervan zal mij droevig blijven stemmen. 

Door zijn grote bescheidenheid is er weinig bekend geworden over de eerbewij¬ 

zen, die hij tijdens zijn leven mocht ontvangen. Door de universiteit in Bazel werd 

hem reeds lang geleden een eredoctoraat verleend. Ook was hij erelid van de 

Royal Entomological Society te Londen. Het bestuur der Nederlandsche Entomolo¬ 

gische Vereeniging had juist besloten in de eerstvolgende vergadering voor • te 

stellen hem het erelidmaatschap der vereniging toe te kennen, maar zijn onver¬ 

wachte dood heeft verhinderd hem deze eer deelachtig te doen worden. 

Hij ruste in vrede ! 

Rotterdam, Lumeystraat 7c. F. C. J. Fischer. 


