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C. Willemse 

28 april overleed de heer C. Willemse, in leven arts te Eijgelshoven. Hij was 

Erelid van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging en een van de grootste 

orthopterologen, die ons land ooit gehad heeft. 

Het ligt in de bedoeling een uitvoerig In Memoriam in het Tijdschrift voor 

Entomologie te publiceren, zodat de Redactie er thans mee volstaat namens onze 

leden haar oprechte deelneming te betuigen aan Mevrouw Willemse en haar 

kinderen. 

Insecten gevangen op het lichtschip „Noord Hinder” 

door 

B. J. LEMPKE 

Lichtschepen zijn in één opzicht ideale vangplaatsen voor insecten: vrijwel geen 

enkele soort, die erop aangetroffen wordt, hoort er thuis. Van bijna alle daar 

gevangen dieren kan men dan ook met zekerheid zeggen, dat ze er of vrijwillig 

gekomen zijn (trekkers, zwervers), of dat ze willoze slachtoffers zijn van de lucht¬ 

stromen, die hen toevallig op deze plek doen belanden. 

In de literatuur is betrekkelijk weinig te vinden over soorten, die op dergelijke 

plaatsen werden verzameld. Gibbs (1942, Trans. R. ent. Soc. London 92 : 129— 

142) geeft een bespreking van de Lepidoptera, die van 1932—1939 op Britse 

lichtschepen werden waargenomen en in de daarna verschenen Engelse trekver- 

slagen treft men geregeld meldingen aan van op lichtschepen waargenomen 

vlinders. Over andere orden van insecten is echter vrijwel niets te vinden. 

Tot nog toe is over insecten, waargenomen op Nederlandse lichtschepen, niets 

gepubliceerd om de eenvoudige reden, dat er nooit verzameld werd. Dat het echter 

beslist wel de moeite loont ook dit gebied van de entomologie niet te verwaar¬ 

lozen, zal wel duidelijk zijn na kennisname van de bescheiden resultaten, die tot 

nog toe bereikt konden worden. 
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