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De tweede spreker, de heer E. Meinsma, gaf een toelichting op de chemische
vervaardiging van de bovengenoemde insekticiden.
Vervolgens werd door de heer J. Hoogendam, chef van de bedrijfsgeneeskun¬
dige dienst, een uiteenzetting gehouden over de hygiënische en medische aspekten.
Vooral de moeilijkheden van het vaststellen van de eerst-optredende vergiftigingssymptomen werden besproken. Het electro-encefalogram speelt hierbij een be¬
langrijke rol.
De lunch, aangeboden door Shell Pernis, werd even onderbroken voor de
bestuursverkiezing. In verband met het aftreden van de heer G. S. van Marle,
had het bestuur mej. A. Post candidaat gesteld voor het bestuurslidmaatschap.
De Voorzitter deelde mede, dat geen opgave van tegencandidaten bij het bestuur
was binnengekomen, zodat mej. Post als bestuurslid was gekozen. Hij bedankte
tevens de heer van Marle hartelijk voor het werk dat hij gedurende zijn zit¬
tingsperiode voor de Afdeling had gedaan.
’s Middags werden de laboratoria en fabrieken bezichtigd. Bij de fabrieken is
merkwaardig, dat alle installaties zich in de open lucht bevinden, dit in verband
met het explosie-gevaar. In de laboratoria trokken vooral de infrarood-spektrofotometrie en de gaschromatografie zeer de aandacht. Tot slot werd de thee
gebruikt in het kantoorgebouw.
De Voorzitter sloot de vergadering onder dankzegging aan de Directie van
Shell Pernis voor de buitengewone gastvrijheid en aan allen, die verder tot het
welslagen van deze bijeenkomst hadden bijgedragen.
Utrecht, Petrarcalaan 49.

Afdeling Zuid-Holland. De meeste leden, die naar aanleiding van de circulaire bericht
hebben gezonden, geven om te vergaderen de voorkeur aan de woensdagavond, terwijl
hiertegen geen overwegende bezwaren werden aangevoerd.
In verband hiermede zijn de afdelingsvergaderingen vastgesteld op 25 november 1958,
13 januari en 9 maart I960 in hotel „Terminus” in Den Haag, en op een nog nader te
bepalen datum ultimo april I960 in het Museum v. Nat. Hist, te Leiden.
Wie de betreffende circulaire niet mocht hebben ontvangen en toch prijs stelt op de
toezending der convocaties wordt verzocht mij hieromtrent te berichten.
I. A. Kaijadoe, Regentesselaan 16, Oegstgeest.
Afdeling Noord-Holland. De afdeling zal dit winterseizoen nog bijeenkomen op 25 no¬
vember, 27 januari en 9 maart, telkens des avonds om 8 uur in Hotel Krasnapolsky te
Amsterdam.
W. J. Kabos, Secretaris.
Arctornis 1-nigrum Müller in Salland. Tot mijn groot genoegen ving ik in de avond
van 26 juni 1959 één $ van deze zeldzame soort op licht in de bossen van Abdij Sion.
Het was een koele avond na regen en onweer in de namiddag, ’s Nachts ± 12.30 uur
dook het dier op uit een dichte mistbank. Nu het 6e supplement van de heer Lempke uit
is, zien we, dat naast Zuid-Limburg en de Achterhoek een derde vlieggebied bekend is
geworden. Of deze vangst incidenteel is, of dat de soort hier vaste voet heeft gekregen,
zullen de volgende jaren moeten leren.
G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte.

