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IN MEMORIAM F. C. DRESCHER (1874-1957) 

Van onze vriend A. M. R. Wegner, de huidige directeur van het 

Zoologicum te Bogor (Java), ontvingen wij de droevige tijding dat zijn enig 

gebleven medewerker, de heer F. C. Drescher, op 19 december 1957 in 

Carolus Ziekenhuis te Djakarta op 83-jarige leeftijd is gestorven. Slechts 

onder de jongeren zullen Drescher persoonlijk hebben gekend, daar hij 

1938 niet meer in Nederland is terug geweest; zijn naam is echter onafscheidelijk 

verbonden met de studie van de Maleise insectenwereld en Drescher’s heengaan 

roept, nu sterker dan ooit, herinneringen wakker aan een verleden vol actieve 

werkzaamheid en interessante belevenissen op dit terrein; — zijn dood treft ons 

daarom als een groot verlies voor onze wetenschap. 

Tot de dertiger jaren als welgesteld handelsman in Ned.-Indië werkzaam, 

doorstond Drescher de moeilijke depressie-periode tussen de wereldoorlogen als 

vele anderen met hem, totdat hij, in 1943, door een merkwaardige speling van 

het lot, in volle oorlogstijd als conservator voor entomologie aan het Zoölogisch 

Museum van ’s Lands Plantentuin verbonden kon worden, — een betrekking, die 

hij tot kort voor zijn dood mocht blijven vervullen. Als rustig en zeer behulpzaam 

mens werd Drescher alom geacht, terwijl hij als ijverig en bijzonder consciëntieus 

correspondent, niet het minst onder zijn talrijke relaties in het buitenland, grote 

waardering verwierf. Men kende hem wijd en zijd als een hartstochtelijk en nauw¬ 

gezet keververzamelaar, een hobby, waaraan hij een groot deel van zijn vrije tijd 

in Insulinde besteedde en die hem ook veel voldoening heeft geschonken. Evenals 

wijlen Edward Jacobson, van wie hij vooral in de Bandungse periode veel 

vriendschap ondervond, bracht Drescher uiterst belangrijke verzamelingen bij¬ 

een, die hij steeds zelfstandig liet bewerken. Over de resultaten daarvan kan men 

in een overvloed van publicaties van zijn medewerkers bijzonderheden vinden in 

binnen- en buitenlandse tijdschriften. Zelf publiceerde Drescher nimmer. Zoals 
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gezegd, was Drescher in hoofdzaak coleopteroloog, ofschoon zijn belangstelling 

lange tijd ook uitging naar Odonata en Hemiptera; in het bijzonder voor de 

kennis van de fauna van Java zijn Drescher’s uitgebreide collecties ook van deze 

groepen van groot belang gebleken. Zijn enorme keververzameling van vóór 

omstreeks 1928 schonk Drescher aan het Zoölogisch Museum te Amsterdam. 

Onverdroten bouwde hij daarna weer een nieuwe Java-collectie op, thans af¬ 

komstig uit andere streken van het eiland en aangevuld met materiaal uit Zuid 

Sumatra en centraal Celebes; deze laatste — minstens even waardevolle — ver¬ 

zameling werd in 1946 door het Buitenzorgse Museum aangekocht. Gezamenlijk 

vormen deze waarlijk unieke fauna-collecties een prachtige basis, waarop eenmaal 

met vrucht een „Coleoptera javanica” gecomponeerd zou kunnen worden. 

Met dankbaarheid zullen wij de grote hulpvaardigheid en toewijding gedenken 

waarmede deze vriendelijke en bescheiden mens steeds ieder, die er naar vroeg, 

zijn diensten als ervaren verzamelaar aanbood. Dit beseffen vooral zij, die het 

genoegen hebben gehad hem wat beter te kennen, zijn eenzelvigheid te leren be¬ 

grijpen en bovenal de „gulheid zijns harten” te ondervinden. Wij hopen spoedig 

iets meer te kunnen berichten omtrent de persoon van Drescher en zijn betekenis 

voor de entomologische wetenschap. 

Leiden. M. A. Lieftinck. 

Verslag van de 112e Zomerbijeenkomst 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

Onze 112e Zomerbijeenkomst werd gehouden in Hotel „Zeezicht” te West- 

terschelling, onder erepresidentschap van Prof. Ir. T. H. van Wisselingh. Sinds 

lange tijd waren wij niet meer op een der Noordzee-eilanden bijeen geweest en 

Terschelling was tot dusverre hiervoor nooit in aanmerking gekomen, omdat de 

reisgelegenheid vroeger tijdrovender en bezwaarlijker was dan tegenwoordig. 

Er waren 12 leden en begunstigers aanwezig, minder dan wij hadden gehoopt, 

doch verschillende bestuurs- en andere leden, die op onze zomerbijeenkomst trouw 

aanwezig plegen te zijn, konden om diverse redenen ditmaal niet aan de excursie 

deelnemen, onder wie de Secretaris, die op reis was naar Finland. 

Schrijver dezes moet zich in dit verslag dus geheel beperken tot de gegevens, 

die hem na afloop door verschillende deelnemers vriendelijkerwijze werden ver¬ 

strekt. 

De excursie werd ditmaal begunstigd door fraai, zeer warm weer. De laatste 

jaren werden onze bijeenkomsten steeds benadeeld door bar slechte weersomstan¬ 

digheden. 

De macrolepidopterologen hadden, naar de heer Van Wisselingh mij mede¬ 

deelde, ondanks het mooie weer weinig vangsten van betekenis. Trouwens, dit 

hele jaar zijn de Macrolepidoptera weinig talrijk. Over zijn ervaringen zal hij op 

de a.s. wintervergadering verslag uitbrengen. 

De heer Bentinck had verscheidene aardige vangsten van Microlepidoptera, 

waarover wij van hem eveneens een verslag mogen verwachten. 

De heer Fischer had op licht geen enkele bijzondere vangst, doch bij het 

meertje Dodemanskisten ving hij een $ exemplaar van de schietmot Cyrnus in- 


