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Verslag van de 4e Lentevergadering te Utrecht 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De Vierde Lentevergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op zondag 20 april 1958 in het Jaarbeursrestaurant te Utrecht, 

onder voorzitterschap van de President, Dr. G. Barendrecht. Aanwezig waren: 

De Leden van Verdienste Ir. G. A. Graaf Bentinck, J. J. de Vos tot Nederveen Cappel 

en P. van der Wiel, alsmede de Gewone Leden: Dr. G. Barendrecht, Dr. J. G. Betrem, 

Mr. C. M. C. Brouerius van Nidek, Dr. C. F. A. Bruyning, P. Chrysanthus, C. H. Didden, 

G. L. van Eyndhoven, W. H. Gravestein, V. van der Goot, J. H. de Gunst, D. Hille Ris 

Lambers, C. A. W. Jeekel, B. de Jong, Dr. C. de Jong, Dr. L. G. E. Kalshoven, H. 

Kraan, Dr. G. Kruseman, B. J. Lempke, Dr. F. E. Loos j es, A. P. van der Meché, Th. J. 

F. van Nés, E. J. Nieuwenhuis, A. C. Nonnekens, Dr. J. van der Vecht, Br. Virgilius, Prof. 

Dr. J. de Wilde, Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. 

Na het welkomstwoord van de Voorzitter, gaat hij over tot het 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1957/58 

In het afgelopen verenigingsjaar werd de Lentevergadering gehouden op 7 april 1957 te 

Utrecht, de Zomerbijeenkomst op 29 en 30 juni 1957 te Westterschelling onder erevoor- 

zitterschap van Prof. Ir. T. H. van Wisselingh, de Herfs-tvergadering, gecombineerd met 

een vergadering van de Afdeling voor Toegepaste Entomologie, op 9 november 1957 te 

Amsterdam en de Wintervergadering op 23 februari 1958 te Utrecht. 
Door de dood ontvielen ons de leden Drescher, Malte v. Kühlewein en C. A. 

Oudemans. 
Bedankt hebben de volgende leden, studentleden en adspirantleden : de dames Droog- 

leever Fortuyn en Jaarsveld, alsmede de heren Amir, Bleeker, De Graas, De Heer, 
Heyligers, Lems, Maane, Pebesma, Pijpers, Sleenhoff, Taapken, Van Waning Bolt, 
en voorts de Gemeentelijke Reinigingsdienst- te Enschede. 

Hiertegenover staat een groot aantal nieuwe leden en wel: J. v. d. Assem, D. L. Booy, 
R. Bouwer, J. Th. Brokerhof, W. Coenders, Instituut voor Tropische en Protozoaire 
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Ziekten te Utrecht, A. W. P. Maassen, Th. J. J. van Nes, N. Nieser, Mevr. W. Rinner- 
Krens, J. Veldhuis Kroeze, C. J. Versteegh, P. J. de Vree en Mevr. H. E. C. van 
DER WeRFF-RiETBRINK. 

Als studentleden traden toe: C. Davids, B. Frieke, P. J. van Helsdingen, Mevr. M. A. 

Heyligers-Knoppe, Mej. Marijke Jansen, H. J. P. Lambeek, A. P. v. d. Mechó, H. 

Meuffels, Mej. A. A. Rijks, B. Schippers, Mej. H. M. Th. van Turnhout, H. H. W. 

Velthuis en P. de Vries. 
Als buitenlands lid noteerden wij: Hans Malicky, Uzwil (Zwits.). 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting werd begunstiger. 

Onze Vereniging telt thans: 

Leden van Verdienste 3 
Ereleden 17 
Begunstigers 13 
Corresponderende leden 5 
Buitenlandse leden 23 
Gewone leden 305 
Studentleden 23 

389 
AF: 4 wegens dubbele vermelding 4 

Totaal 385 

Door de Lentevergadering van 7 april 1957 werd de heer G. L. van Eyndhoven her¬ 

kozen als bestuurslid, terwijl de Commissie van Redactie voor de Publicaties werd uitge¬ 

breid met Dr. C. F. A. Bruyning. 
De heren J. K. A. van Boven, H. H. E venhuis, J. H. Stock en Br. Theowald ver¬ 

wierven de doctorstitel, terwijl Dr. A. Punt het ambt van hoogleraar in de dierfysiologie 

aan de Universiteit van Amsterdam aanvaardde. 

De heer D. Hille Ris Lambers ontving ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 

de Schweizerische Entomologische Gesellschaft het erelidmaatschap van deze vereniging. 
Bij de herdenking van deze feestelijke gebeurtenis op 12 en 13 april jl., werd onze Ver¬ 

eniging vertegenwoordigd door de Secretaris en de Bibliothecaris. 

De Lentevergadering van 7 april 1957 nam een aantal wetswijzigingen aan en besloot 

tot de uitgave van een derde publicatie, die onder de titel Entomologia experimental]'s et 

applicata in het bijzonder gewijd zal zijn aan experimenteel oecologisch en biologisch werk. 

De exploitatie van het nieuwe tijdschrift wordt, in opdracht van de N.E.V., verzorgd door de 

Noordhollandse Uitgeversmij te Amsterdam. Door de vergadering werden tot redacteuren 

benoemd de heren Kuenen, Van der Laan en De Wilde, die gemachtigd werden de 

redactie met enkele buitenlanders aan te vullen. Door de inmiddels tot stand gekomen toe¬ 

treding van de heren P. Grison (Frankrijk), H. J. Müller (O. Duitsland) en K. Mellan- 
by (Engeland) heeft het tijdschrift een waarlijk internationaal karakter verkregen. In februari 

verscheen de eerste aflevering. 

Ook onze andere publicaties werden regelmatig voortgezet. Van de Entomologische Be¬ 

richten verschenen de afleveringen 5—12 van deel 17 en 1—4 van deel 18. Het Tijdschrift 

voor Entomologie vierde zijn honderdjarig bestaan met een zeer omvangrijk — en kostbaar ! 

— deel in 4 afleveringen. 

De afdelingen Noord-Holland & Utrecht en Zuid-Holland vergaderden regelmatig. 

De Afdeling voor Toegepaste Entomologie kwam viermaal bijeen, en wel op 23 mei 1957 

te Deventer, op 22 augustus 1957 te Noordwijk, voorts als boven vermeld tezamen met de 

Herfstvergadering op 9 november te Amsterdam, en op 21 maart 1958 te Leiden. 
Het bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde tweemaal. 

Op 2 april bracht Uw President het voorgeschreven bezoek aan de Bibliotheek, die als 

gewoonlijk in voortreffelijke staat werd bevonden. 

Vervolgens krijgt de Penningmeester, de heer C. M. C. Brouerius van Nidek, 

het woord voor het uitbrengen van zijn 
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Verslag van de Penningmeester over het boekjaar 1957 

Mijne Heren, 

Hiermede vermeld ik de Balans en de Verlies- en Winstrekening: 

BALANS BOEKJAAR 1957 

Activa : 

Effecten in volle eigendom ................. ƒ 28.290,— 

Effecten in blote eigendom . . .... 15.473,72 

Debiteuren.  1.444,50 

Giro ..    2.638,88 
Inschrijving Grootboek in volle eigendom.,, 7.242,— 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom ... . . ,, 13.770,— 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.  6.261,40 

Amsterdamsche Bank N.V.      6.499,36 

Nadelig saldo ..,, 4.113,18 

ƒ 85.733,04 

Passiva : 
Legaat Reuvens ..  ƒ 13.770,— 

Nalatenschap Dr. Veth.  ,, 15.473,72 

Kapitaal ..    „ 25.272,34 

Fonds Hacke-Oudemans  .. . . ,, 200,— 

Fonds Hartogh Heys van de Lier.. . . ,, 7.242,— 

Res. Koersverlies.    4.083,46 

Dr. Oudemans Stichting.  290,19 

Crediteuren  .„ 13-333,86 

Fonds aankoop boeken .. 6.067,47 

ƒ 85.733,04 

VERLIES- EN WINSTREKENING 1957 
Verlies : 

Entomologische Berichten .  .„ 6.512,79 
Tijdschrift voor Entomologie......,, 11.964,19 

Bibliotheek  .... 17.944,55 

Onkosten. 832,35 

ƒ 37.253,88 
Winst : 

Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.  ƒ 26.800,-— 

Contributies....., 4.123,60 

Boekenfonds ...................... 433,15 

Rente.„ 1.783,95 
Verlies  ....,, 4.113,18 

ƒ 37.253,88 

De rente van de Dr. J. Th. Oudemans Stichting bedroeg ƒ 182.84. Hiervan is de helft 
ten goede gekomen aan de Vereniging. Het saldo van het onbelegde gedeelte van het 

stichtingskapitaal steeg door de toevoeging van de halve rente-opbrengst tot ƒ 290.19. 

Mocht mijn voorganger het vorig jaar met een — zij het klein — overschot zijn boeken 

sluiten, mijn eerste boekjaar laat helaas een zeer behoorlijk verlies zien n.l. ƒ4113,18. 

Dit verlies is te wijten aan meerdere kosten voor het Tijdschrift en de Bibliotheek. Deze 
meerdere kosten konden ook niet opgevangen worden door een verhoogde subsidie van de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. 

Een vergelijking met de Verlies- en Winstrekening van vorige jaren is niet goed mogelijk, 
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omdat toen de subsidie der Uyttenboogaart-Eliasen Stichting voor Berichten, Tijdschrift en 

Bibliotheek apart werd aangevraagd, terwijl dit thans in één bedrag aangevraagd wordt. 

Voor het jaar 1958 geef ik de volgende begroting : 

Ontvangsten : 
Contributies.. ƒ 4.100,— 

Boekenfonds .. . ,, 400,— 

Rente.  1.700,— 

Abonnement, bibliotheek enz. ... 4.100,-—■ 
Subsidie Rijk ... 1.000,— 
Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.. 23-700,— 

ƒ 35.000,— 

Uitgaven : 
Algemene onkosten ... ƒ 1.000,— 

Entomologische Berichten ..,, 7.000,— 

Tijdschrift voor Entomologie.„ 8.500,— 

Bibliotheek.. . 18.500,— 

ƒ 35.000 — 

Hierna wordt behandeld het Verslag van de Kascommissie, ditmaal bestaande 

uit de heren F. C. J. Fischer en H. Landsman. De commissie heeft alles in orde 

bevonden en spreekt haar grote waardering uit voor de nauwgezette wijze waarop 

de Penningmeester, die onze gelden pas sinds kort beheert, de ingewikkelde 

en omvangrijke administratie heeft gevoerd. Zij stelt dan ook voor de heer 

Brouerius van Nidek te dechargeren voor zijn beheer, waarmede de aanwezigen 

onder applaus instemmen. 

Als leden van de Kascommissie voor het nazien van de bescheiden over het 

boekjaar 1958 worden benoemd de heren H. Landsman en E. J. Nieuwenhuis. 

Thans krijgt de Bibliothecaris, de heer G. Kruseman, het woord voor het uit¬ 

brengen van zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over 1957/1958. 

Zoals U uit het verslag van onze Penningmeester vernomen heeft, is onze Bibliotheek dit 

jaar zeer duur geweest. Dit is veroorzaakt, doordat er vele zeer belangrijke werken te koop 

werden aangeboden, die veel geld hebben gekost. Ik kan daarom met genoegen constateren, 

dat onze boekerij vele belangrijke aanwinsten heeft verworven. Op de lijsten, die ik laat 

rondgaan, kunt U de belangrijkste aanwinsten vinden. 

Onze dank gaat uit naar de vele schenkers, waarvan ik in het bijzonder de executeur^ 

testamentair van wijlen ons lid Dr. Malte von Kühlewein wil noemen, die ons ingevolge 

de wens van de overledene alle entomologische werken uit de boedel deed toekomen. Verdere 

schenkingen werden ontvangen van al degenen wier namen U vindt op de lijst, welke ik 
hierbij eveneens laat rondgaan. 

Dr. Van Seters kwam op het spoor van de originele tekeningen van Lyonet. In over¬ 

leg met het Bestuur heeft hij hiervoor een reis naar Parijs gemaakt, doch gezien de buiten¬ 

sporig hoge vraagprijs heeft hij ons moeten adviseren niet tot aankoop over te gaan. 

Wederom wil ik eindigen met mijn dank uit te spreken voor de hulp en de aangename 

samenwerking met de Bibliotheek-commissie, terwijl ook dit jaar Mevr. De Nobel en de 

heer Baars weer met veel toewijding de grote hoeveelheid werk hebben verzet, die het 

beheer van onze grote boekenverzameling met zich medebrengt. 

De Voorzitter bedankt de heer Kruseman voor het zeer vele werk, dat hij ook 

in dit jaar wederom voor de Bibliotheek heeft verricht. De grote aanwinsten van 

de laatste jaren hebben onze boekerij tot een verzameling gemaakt, die uniek in 
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de wereld mag worden genoemd en dit is zeker voor een groot deel aan de acti¬ 

viteiten van onze Bibliothecaris te danken. 

Het volgende punt is het Verslag van de Commissie voor Natuurbescherming, 

welke thans is samengesteld uit de heren Van Wisselingh, Voorzitter, Grave- 

STEIN, Secretaris en Van der Vecht. In dit eerste jaar van haar bestaan heeft de 

Commissie contact opgenomen met verschillende organisaties op natuurbescher- 

mingsgebied; in de komende jaren zal moeten blijken wat kan worden gedaan om 

entomologisch belangrijke terreinen voor de wetenschap te behouden. 

Ten opzichte van de plaats, waar de volgende Lentevergadering zal worden 

gehouden, wordt besloten om wederom in Utrecht bijeen te komen. 

Thans is aan de orde de verkiezing van een lid van het Bestuur in verband 

met het aftreden van de heer G. A. Graaf Bentinck, die statutair niet herkiesbaar 

is. Het Bestuur heeft als dubbeltal candidaat gesteld de heren F. C. J. Fischer en 

J. A. Janse. Andere candidaten zijn door de leden niet genoemd. Bij stemming 

blijkt de heer Fischer te zijn gekozen. 

De Voorzitter heet de heer Fischer welkom in het Bestuur en drukt zijn spijt 

uit, dat de nieuwbenoemde geen gelegenheid had ter vergadering te komen. Voorts 

bedankt hij de heer Bentinck nog eens hartelijk voor alles wat deze gedurende 

zovele jaren als Penningmeester voor de Vereniging heeft gedaan. Als blijk van 

erkentelijkheid is hem daarvoor enige jaren geleden reeds het Lidmaatschap van 

Verdienste aangeboden. 

Hierop volgt nogmaals een verkiezing van een lid van het Bestuur in verband 

met het tussentijdse aftreden van de heer D. J. Kuenen, die zich wegens drukke 

werkzaamheden genoodzaakt ziet zich terug te trekken. Voor deze vacature heeft 

het Bestuur candidaat gesteld de heren Dr. J. G. Betrem en D. Hille Ris 

Lambers, terwijl van de zijde der leden geen andere candidaten zijn voorgedragen. 

Bij stemming blijkt de heer Betrem te zijn gekozen. 

De Voorzitter verwelkomt de heer Betrem in het Bestuur en bedankt de heer 

Kuenen voor alles wat hij voor de Vereniging gedurende vele jaren van bestuurs¬ 

lidmaatschap heeft gedaan. Helaas kon ook de heer Kuenen deze dag niet aan¬ 

wezig zijn, zodat hem nog een officiële brief zal worden gezonden. 

Wat de Commissie van Redactie voor de Publicaties betreft, zijn ditmaal de 

heren P. Chrysanthus, A. Diakonoff en L. G. E. Kalshoven aan de beurt 

van aftreden. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld en worden met algemene stem¬ 

men herkozen. Eveneens is aan de beurt van aftreden de heer J. J. de Vos tot 

Nederveen Cappel, die zich evenwel in verband met het klimmen der jaren niet 

meer herkiesbaar heeft gesteld. Besloten wordt in deze vacature niet te voorzien. 

De Voorzitter spreekt zijn voldoening uit, dat de drie eerstgenoemde heren 

hun taak nog een volgende periode op zich willen nemen. Deze taak is omvang¬ 

rijk en kost veel tijd en is zeker zwaarder dan menigeen beseft. Tot de heer De 

Vos tot Nederveen Cappel spreekt hij woorden van dank voor het vele werk 

door hem verzet ten behoeve van de registers op onze tijdschrift jaargangen. Aan 

hem werd hiervoor enige jaren geleden reeds het Lidmaatschap van Verdienste 

toegekend. 

Behandeld wordt nu een bestuursvoorstel tot royement wegens wanbetaling van 

de heer P. J. Rademakers te Hoensbroek. Ondanks alle pogingen van Penning- 
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meester en Secretaris om het achterstallige geld te innen, is dit niet gelukt en een 

aangetekend schrijven met persoonlijke overhandiging heeft geen effect gesor¬ 

teerd. Besloten wordt daarom de heer Rademakerrs van zijn lidmaatschap ver¬ 

vallen te verklaren. 

Het bestuursvoorstel om de prijzen onzer publicaties voor niet-leden te ver¬ 

hogen, wordt goedgekeurd. Deze prijzen zullen thans worden: 

Tijdschrift voor Entomologie ƒ 35.— per jaar 

Entomologische Berichten ƒ 20.— per jaar 

ingaande direct na de vergadering, behalve voor reeds lopende abonnementen, die 

ingaande 1959 zullen worden verhoogd. 

Op voorstel van het Bestuur wordt voorts besloten om Pater Dr. H. Schmitz 

SJ. te benoemen tot erelid der Vereniging. P. Schmitz zal op 12 augustus de 

80-jarige leeftijd bereiken en heeft zich reeds in 1906 bij de Vereniging aange¬ 

sloten, zodat hij reeds meer dan 50 jaar lid is, sedert 1921 corresponderend lid. 

Omtrent zijn wetenschappelijk werk is geen lang betoog nodig. Zijn Phoriden- 

studiën zijn uniek en wereldvermaard. 

Hierna wordt overgegaan tot het wetenschappelijk gedeelte der bijeen¬ 

komst, waarbij de volgende sprekers het woord voeren: 

J. van der Vecht : Het Colloquium van Zoölogische Nomenclatuur te Londen. Spr. hoopt 

dit Colloquium, dat verbonden is aan het 15e Internationale Zoölogische Congres, te 

bezoeken. De bedoeling is vooral om te komen tot een nieuwe tekst van de nomen- 

clatuur-regels, waarin vele wijzigingen zullen zijn verwerkt, die vroeger reeds te Parijs 

en Kopenhagen waren aangenomen. 

G. L. van Eyndhoven : Het eeuwfeest van de Schweizerische Entomologische Gesellschaft. 

De heer Kruseman en Spr. zijn in april naar Zürich geweest om de herdenking van 

het 100-jarig bestaan bij te wonen. Gelijk reeds in de Ent. Ber. vermeld, is bij die 

gelegenheid ons medelid D. Hille Ris Lambers met 6 andere entomologen tot erelid 

benoemd. De bijeenkomst was zeer geslaagd en werd opgeluisterd door verschillende 

voordrachten. Aan het jubileum-diner heeft Spr. namens de N.E.V. enkele woorden 

gesproken. 
*G. L. van Eyndhoven : Die Bryobia speciosa von C. L. Koch (Acar.). 

B. de Jong : Entomologische indrukken van Curaçao. Spr. is met verlof uit West-Indië in 

Nederland en heeft gaarne van de gelegenheid gebruik gemaakt om iets over de in¬ 

sectenfauna van Curaçao te vertellen aan de hand van gekleurde lichtbeelden. 

*C. F. A. Bruyning : Een bijzonder geval van myiasis veroorzaakt door Dermatobia hominis 

(Linnaeus Junior) in Suriname (Dipt.). 
*G. Krueman : Enkele zoögeografische opmerkingen over de hommelfauna van Zweden 

(Hym., Apid.). 

De met gemerkte voordrachten zullen in de Entomologische Berichten worden 
gepubliceerd. 

Daar geen der aanwezigen verder het woord verlangt, sluit de Voorzitter de 

bijeenkomst, onder dankzegging aan allen, die tot haar welslagen hebben mede¬ 

gewerkt. 

Amsterdam-O., Zeeburgerdijk 21. 

Aangeboden tegen gereduceerde prijs R. Verity, Le Farfalle diurne d’Italia, 5 delen, 

gebonden of niet gebonden. Aanvragen bij de Redactie. 


