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Op 7 februari 1961 overleed te Wageningen Prof. Dr. Walter Karl Johann 

Roepke, op de leeftijd van 78 jaar. 

Geboortig uit Oost-Duitsland, heeft hij een groot gedeelte van zijn leven 

gewerkt in het toenmalige Nederlandsch-Indië. Na zijn terugkomst in Nederland 

werd hij hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wageningen. Sedert 1943 Iwas hij lid van onze Vereniging en vele jaren hebben wij hem gekend als een 

trouw bezoeker van onze bijeenkomsten, totdat zijn kwetsbare gezondheid het 

hem onmogelijk maakte op reis te gaan. IVele publicaties zijn van zijn hand verschenen, vooral op het gebied der 
tropische Lepidoptera. Zijn geschriften stonden steeds op een hoog wetenschap¬ 

pelijk peil en wij van onze kant hebben dit kunnen honoreren door hem in 1953 

te benoemen tot erelid van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 

Van de hand van Dr. Kalshoven zal t.z.t. een uitvoerig In Memoriam ver¬ 

schijnen in het Tijdschrift voor Entomologie. Ik zal het daarom op deze plaats 

bij deze weinige woorden laten. Een toegewijd lid is van ons heengegaan, een 

markante persoonlijkheid, die een diepe indruk naliet op een ieder, die met hem 

in contact kwam. 

Amsterdam, Zeeburgedijk 21. G. L. van Eyndhoven. 

- 

Onze nieuwe afdeling „Zuid-Oost Nederland” 

Nu Prof. van Wisselingh in Bergeyk is gaan wonen, heeft hij in overleg met 

het Bestuur een circulaire verzonden aan een aantal leden, die onder de grote 

rivieren woonachtig zijn, om hen eens te polsen in hoeverre een afdeling in het 

zuiden des lands mogelijk zou wezen. Het resultaat was verblijdend. Van de 

Professor Roepke overleden 


