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Op zaterdag werd nog een korte vergadering gehouden ter vaststelling van de 

plaats van de volgende zomerbijeenkomst. Gekozen werd Drente, met voorkeur 

voor Gieten. Tot erevoorzitter werd benoemd de heer T. H. van Wisselingh. 

Amsterdam, Zeeburgerdijk 21. 

Dr. J. van der Vecht onze nieuwe president 

Op onze 7e Lentevergadering van 9 april jl. werd Dr. J. van der Vecht tot 

President onzer Vereniging gekozen voor de periode 1961—1967, als opvolger 

van Dr. G. Barendrecht. Wij wensen hem met deze benoeming gaarne geluk. 

G. L. van Eyndhoven, Secretaris. 

De heer Willemse erelid 

Eveneens op onze 7e Lentevergadering werd met algemene stemmen tot erelid 

onzer Vereniging benoemd ons lid de heer C. J. M. Willemse te Eygelshoven. 

Ik behoef hier nauwelijks te vermelden, dat dit geschiedde op grond van zijn 

orthopterologische studiën, waarmede de heer Willemse zich in de loop der 

jaren een waarlijk internationale faam heeft verworven. Ook op deze plaats onze 

hartelijke gelukwensen met deze benoeming. 

G. L. van Eyndhoven, Secretaris. 

Professor Korringa 

Ons medelid Dr. P. Korringa is onlangs benoemd tot Buitengewoon Hoog¬ 

leraar in de Toegepaste Hydrobiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Op 

maandag 17 april 1961 aanvaardde hij zijn ambt openlijk door het uitspreken van 

een rede, getiteld ,,Voedsel uit water”. Wij feliciteren hem met deze benoeming 

en hopen, dat deze nieuwe functie hem veel voldoening zal mogen schenken. 

G. L. van Eyndhoven, Secretaris. 

Oporinia christyi Prout (Lep., Geom.). In Ent. Ber. 21 : (1961) schrijft de heer 

Lukkien, dat hij de laatste 8 jaren in het bosgebied van Vijlen en Vaals geen Oporinia 

christyi meer heeft aangetroffen. 

Zowel in 1959 als in I960 heb ik in de bossen bij Vijlen naar deze soort gezocht. In 

1959 trof ik de eerste week van november geen enkel exemplaar aan, ik heb echter het ver¬ 

moeden, dat ik toen te laat was. 

In I960 ben ik op 24 en 25 oktober weer in deze bossen geweest en kon toen een flink 

aantal Oporinia s vangen, maar het bleken toch vrijwel alle dilutata’s te zijn. Een vijftal 

daarvan behoorde tot de ab. melana Prout (det. Lempke), een vorm welke eenkleurig zwart 

is zonder een spoor van tekening. Deze is nog niet eerder in Nederland waargenomen. 

De heer Lempke determineerde tevens een aantal twijfelgevallen en hierbij bleken toch 

een vijftal christyi’s te zijn. Gelukkig is de soort dus nog niet helemaal verdwenen, zoals de 

heer Lukkien veronderstelt, doch dat zij in aantal sterk is achteruitgegaan, is wel zeker. 

B. van Aartsen, Dennelaan 215, Halfweg-Zwanenburg. 


