
76 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 15, 1.IV. 1954 

delen van de O.I.-Archipel (Java, Sumatra, Z.O.-Borneo, Celebes, Talaud- en San- 

girarchipel) gemaakt; ook de Duizendeilanden werden door hem bezocht. Van 

die tochten bracht hij, behalve entomologisch materiaal, ook tal van planten terug, 

welke thans deels in het Buitenzorgse herbarium, deels in het Rijksherbarium te 

Leiden berusten. Voorts gaf hij in De Tropische Natuur enige boeiende reisbe¬ 

schrijvingen. 

Als alle werkelijk bekwame lieden was Leefmans wars van elk ijdel vertoon 

van geleerdheid, van alle dikdoenerij; hij was zeer zeker geen ,,soecker van ijdele 

eere” (Galaten V, 26); de eer kwam tot hem, zonder dat hij ze zocht. Nooit liet 

hij zich op zijn prestaties voorstaan; hij schermde niet met het woord wetenschap¬ 

pelijk, doch was wetenschappelijk metterdaad. En altijd was hij bereid zijn kennis 

ter beschikking te stellen van anderen; zelfzucht was hem vreemd. 

Nu is dit alles geschiedenis geworden; Leefmans is de eeuwige rust ingegaan, 

een otium cum dignitate is hem niet gegeven. Doch in onze herinnering zal hij 

nog vele jaren voortleven als een voortreffelijk werker, een goed vriend, een 

braaf mens. Zolang op Java de landbouw-entomologie beoefend wordt, zal hij eer¬ 

vol vermeld blijven als een der grote pioniers. 

Bene de patria meritus est ! Requiescat in pace ! 

Hydriomena furcata Thunberg. Het is mij gebleken, dat deze soort, dit jaar zeer 

gewoon op smeer, bepaald lichtschuw is ! Blijven alle andere smeergenoten, zelfs de als zeer 

schuw bekende en beruchte Catocala s, rustig in het sterke licht van de staaflamp (z.g. 

flashlight) op de stroop zitten, dit dier vliegt bijna dadelijk op en uit het licht weg ! Volgt 

men het met de lamp, dan tracht het steeds uit de straal te komen. 

Terwijl nogal wat exemplaren op de smeerplekken zaten, kwamen er slechts enkele op de 

gelijktijdig en in de directe omgeving brandende ML-lamp af, en ook in mijn lichtkast zag 

ik ze tot nu toe niet. 

W. J. Boer Leffef, Korteweg 53, Apeldoorn. 

Extra generatie van Abraxas grossulariata L. in 1953. Hierbij doe ik U enkele gegevens 

toekomen betreffende het voorkomen van Abraxas grossulariata : 

11 November. Melding van K. Broertjes (correspondent P.D.), Ooster Blokker, be¬ 

treffende voorkomen van kleine en grote rupsen, cocons en een enkele vlinder van de 

bessenspanrups. 

20 November. Eenzelfde melding van H. Boelis (Correspondent P.D.) te Blokker, Zeer 

veel rupsen, nu reeds poppen en zelfs vlinders. 

Op 5 December werden rupsen, poppen en vlinders te Wageningen ontvangen. Uit de 
poppen verschenen nog 4 (betrekkelijk kleine) vlinders. 

P. H. van de Pol, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen. 

Cryphia raptricula Schiff. Op 12.VIIL1953 ving ik in het centrum van de stad Rotter¬ 

dam (Westersingel 117) op een T.L.buis naast een Cryphia mural is Forster een exemplaar 

van Cryphia raptricula Schiff. Op 15.VIII vond ik weer een exemplaar, maar nu bij me 

thuis op zolder ! 

N. W. Elfferich, Mathenesserdijk 101a, Rotterdam-W. 

[In de nacht van 12 op 13 Augustus 1953 werd het eerste Engelse exemplaar te Arundel 

in Kent gevangen. Zie Ent. Gazette 4: 250, 1953. — Lpk.] 


