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Verslag van de 108e Zomervergadering te Arcen (L.) 

door 

G. L. VAN EYNDHOVEN 

Secretaris 

De 108e Zomervergadering werd gehouden op 6 Juni 1953 in het Maashotel 

te Arcen (L.) onder voorzitterschap van de Vice-President, Prof. Dr D. j. 

Kuenen, daar de President, Prof. Dr L. F. de Beaufort, wegens ziekte verhin¬ 

derd is aanwezig te zijn. 

Aanwezig zijn 24 leden. 

De Voorzitter opent de vergadering met de volgende toespraak : 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1952/53 

Als regel pleegt in een Vereniging de Secretaris het jaarverslag uit te brengen. In de 

Nederlandsche Entomologische Vereeniging is het de gewoonte dat de President dit doet. 

Hij zal daarbij steeds sterk steunen op de Secretaris, die over het materiaal beschikt dat in 

het verslag moet worden verwerkt. 
In nog sterker mate is dat het geval nu de President wegens ziekte zijn taak, nog kort 

voor deze vergadering, aan de Vice-president heeft moeten overdragen. Ik wil desondanks 

trachten LT een indruk te geven van de toestand onzer Vereniging. 

Personalia. 

Uit onze ledenkring ontvielen ons in het afgelopen jaar de Begunstigster, Mevrouw P. J. 

K. de Meijere-van Dam, de weduwe van onze vroegere President, die jarenlang ook per¬ 

soonlijk belangstelling in onze Vereniging heeft getoond, en Prof. Dr G. D. Hale Carpen¬ 

ter te Oxford, corresponderend lid sedert 1933. Hij overleed op 30 Januari, 70 jaar oud. 

Wie hem gekend hebben, zullen zich zijn charmante en inspirerende persoonlijkheid blijven 

herinneren. 
De volgende 10 leden bedankten : 

D. G. J. Bolten H. J. Hulleman 

W. Bouwsema T. O. van Kregten 

R. Buisman Dr W. J. Maan 
S. Nieuwenhuizen 

J. E. de Oude 
N.V. Dagra 

Dr J. P. van Erp 

6IV. ins. 
U,gs NÂSL. Ä. 

c^hsoa^. 

JUN 211954 

VSRARt 
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Daartegenover werden 19 nieuwe leden ingeschreven, te weten : 
Ir G. W. Ankersmit 

A. Asher & Co. 

F. J. Bergman 

Agfobiologisch Laboratorium ,,Boekesteijn” 

der N.V. Philips-Roxane 

J. H. Cats Jr 

M. H. van Duim 

G. Dijkstra Hzn 

G. den Hoed, 

K. J. Huisman 

J. Kleinhout 

C. H. ter Laag 

„Paratex” Chemisch Laboratorium 

voor Ongediertebestrijding 
L. Peeters 

,,Riwa” Chemische Fabriek 

en Handelsonderneming 
J. C. van Schaik 

C. A. Schulz Jr 

D. Swierstra 

Mevrouw L. E. H. Uijlenbroek-Scholten 

Br. Virgilius 

Bovendien sloten zich vier nieuwe student-leden bij ons aan, nl. 

Mej. C. N. Cock Mej. A. P. Vink 

W. P. de Leeuw J. T. Wiebes. 

Tot erelid werd op de vorige zomervergadering benoemd : 

Prof. Dr A. J. T. Janse, Pretoria. 

De Vereniging telt thans : 

Leden van Verdienste geen 
Ereleden 15 
Begunstigers 14 

Corresponderende leden 5 
Buitenlandse leden 14 

Gewone leden 280 
Studentleden 12 

Adspirant leden 2 

Totaal 342 

Van onze leden promoveerde de heer L. van der Hammen 8 October 1952 op zijn proef¬ 

schrift: The Oribatei (Acari) of the Netherlands, en de heer F. J. Kuiper op 6 October 

1952 op zijn proefschrift: Stofwisseling tijdens winterrust van de Spinnende Lariks Bladwesp 

(Cephalcia alpina KL). Voorts promoveerde de heer H. J. Hueck op 11 Februari 1953 

op zijn proefschrift: The population dynamics of the Fruit Tree Red Spider. 

Dr H. C. Blote werd op 1 November 1952 gehuldigd ter gelegenheid van zijn 25- 

jarig jubileum als Conservator van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. 

Prof. Ir T. H. van Wisselingh werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Neder¬ 

landse Leeuw. Hoewel hij geen lid is van onze Vereniging, dient toch wel vermeld dat 

Prof. N. H. Swellengrebel tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau werd be¬ 

noemd. 

Vergaderingen. 

De 107e zomervergadering werd op 21 Juni 1952 gehouden te Winterswijk. Hierbij werd 

onze penningmeester, de Heer G. A. Bentinck, als bestuurslid herkozen. De 12e herfst- 

vergadering vond plaats op 15 November 1952 te Amsterdam; de 85ste wintervergadering 

op 15 Maart 1953 te ’s-Gravenhage. 
De Afdeling Noord-Holland & Utrecht vergaderde 4 maal in Amsterdam. De opkomst 

was bevredigend. Men volgde met belangstelling de besprekingen en demonstraties. 

De Afdeling Zuid-Holland vergaderde eveneens 4 maal, 3 maal in Den Haag en 1 maal 

in Leiden. De opkomst was matig en overschreed de 12 personen nimmer, maar ook hier 

was het behandelde steeds zeer de moeite waard. Na afloop van de vergadering in Leiden 

werd een deel van de Museum-collecties bezichtigd. 
De Afdeling voor Toegepaste Entomologie vergaderde enige malen en de groeiende be¬ 

langstelling voor deze afdeling bleek ook uit de grote opkomst. 
Op Donderdag 10 Juli 1952 vergaderde deze Afdeling in het gebouw van de Planten- 

ziektenkundige Dienst te Wageningen. Na een inleiding van de Directeur, Dr C. J. BRiEjèR, 
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over ,,De taak van de Plantenziektenkundige Dienst” werden verschillende laboratorium- 
afdelingen bezocht. 

Op Woensdag 28 Januari 1953 werd een symposion georganiseerd over ,.Insecten en 

Viren” in het Hygiënisch Laboratorium te Utrecht. Voor deze vergadering was grote be¬ 

langstelling, niet alleen van de leden, maar ook van de leden van de Nederlandse Planten¬ 

ziektenkundige Vereniging die voor deze vergadering ook werden uitgenodigd. Prof. Dr Ir 

T. H. Thung, Dr F. Dekking, Dr A. D. Voûte, Dr H. J. de Fluiter en Ir J. Walrave 

traden als sprekers op. 

Het aantal leden van de Afdeling nadert de 110 en toont in de laatste jaren dus een 

langzame stijging. De achterstand in de publicatie van de verslagen, die in de eerste jaren 

na de oorlog was ontstaan, wordt nu snel ingelopen en wij hopen dit jaar bij te komen door 

een aantal oudere verslagen zeer kort te publiceren, hetgeen vooral ook wordt mogelijk 

gemaakt doordat de inhoud van de lezingen, die op de vergaderingen werden gehouden, 

bijna steeds reeds elders werd gepubliceerd. 

Financiële toestand. 

Zo straks zult U uitvoerig worden ingelicht over de financiële toestand der Vereniging. 

Ik wil er echter nu reeds op wijzen dat de Vereniging thans eigenlijk boven haar stand 

leeft en alleen deze staat kan voeren dank zij de steun van de Uyttenboogaart-Eliasen 

Stichting, uit wier fondsen jaarlijks elk deficit wordt bijgepast. 

Een Vereniging van nog geen 300 leden met een contributie van f 10.— kan zich eigen¬ 

lijk niet permitteren een grote Bibliotheek te onderhouden en een groot en een klein Tijd¬ 

schrift uit te geven, waarbij de kosten van het kleinste alleen al ongeveer even groot zijn als 

de totale contributie der leden. 

Het Bestuur zal dan ook in de naaste toekomst zeer ernstig de financiële positie onder 

ogen moeten zien. 

Publicaties. 

Op 18 Juni 1952 verscheen aflevering 1/2 van deel 95 van ons Tijdschrift voor Ento¬ 

mologie en op 20 December d.a.v. kwam aflevering 3/4 uit. Van overheidszijde werd ons 

wederom vóór ons Tijdschrift een subsidie verleend van f 1000.—. 

Van de Entomologische Berichten verschenen de nos 325 van 1 Juli 1952 t/m 336 van 

1 Juni 1953. 
In de vacature in de Commissie van Redactie, ontstaan door het overlijden van de heer 

J. B. Corporaal, werd voorzien door de benoeming van Dr A. Diakonoff, die zich belastte 

met de redactie van het Tijdschrift en van Dr L. G. E. Kalshoven, die zonder aangewezen 

functie redactielid is. 

Bibliotheek. 

De Bibliothecaris zal apart verslag uitbrengen. Vermeld worde hier slechts dat het beheer 

door de Bibliothecaris met voortvarendheid en zeer ten gunste van de goede staat van de 

Bibliotheek wordt gevoerd. 

Congres. 

Ondanks veel vertraging bij het drukken, zijn deel I en II van de Transactions nu ver¬ 

schenen en ook de overdrukken zijn verzonden. Helaas zullen verschillende kosten de ra¬ 

mingen te boven gaan. Ook hier heeft de UYTTENBOOGAART-ELIASEN-Stichting de tekorten 

kunnen aanzuiveren. Het Organiserend Comité van het Congres zal zijn werkzaamheden zo 

spoedig mogelijk beëindigen en op een huishoudelijke vergadering van de Vereniging reke¬ 

ning en verantwoording afleggen. 

Alle nog daarna komende werkzaamheden zullen door onze Vereniging worden afgedaan. 

Op de agenda van de vergadering treft U een punt aan betreffende de financiële décharge 

van het Organiserend Comité. 

Slotopmerkingen. 

Ten slotte is het goed nog eens de algemene toestand der Vereniging te overzien. 
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In de 108 jaren van haar bestaan is er zeer veel veranderd. Van een kleine groep be¬ 

langstellenden, die introvert werkten, is thans een Vereniging gegroeid die extravert kan 
optreden. 

Het nadeel hiervan, nl. het verlies aan eensgestemdheid van belangstelling en persoon¬ 

lijk contact van alle leden, wordt naar mijn oordeel verre overtroffen door het voordeel dat 

de Vereniging veelomvattend is geworden en een lichaam dat tussen de Biologische Ver¬ 

enigingen in Nederland en de Entomologische Verenigingen van de wereld een waardige 

en soms belangrijke plaats inneemt. 

Met het uitgroeien van de entomologie van liefhebberij van een aantal excentrieken tot 

een wetenschap met talrijke facetten is de Vereniging meegegroeid. 

Met vreugde kan echter worden vastgesteld dat ondanks de verzakelijking, ook in de en¬ 

tomologie, de kern van de Vereniging nog steeds wordt gevormd door de amateur, door 

hem die de entomologie bedrijft omdat hij het niet laten kan en daarin de zo noodzakelijke 

afleiding vindt van zijn dagelijks werk. Het is een liefhebberij die verheft omdat zij ons 

telkens weer in contact brengt met de natuur, zonder kennis waarvan wij niet kunnen hopen 

een evenwichtig begrip van de wereld te krijgen. 

Ik weet dat er leden zijn, die vooral in het begin de uitgroei van de Vereniging met ge¬ 

mengde gevoelens hebben gezien. Maar ook zij zullen zich kunnen realiseren dat de Neder¬ 

landse Entomologische Vereniging een taak heeft, die zij zich telkens bewust moet worden. 

Die taak is niet het introvert elkaar helpen en stimuleren bij studie te eigen behoeve, hoe 

belangrijk die ook is, maar is het uitdragen tot anderen van de waardering voor de natuur, 

hoe die waardering ook bij elk van ons vorm heeft gekregen. Die taak omvat dat men ook 

anderen de weg moet leren, door moeite en inspanning, tot het zien van de schoonheid in het 

kleine. Of men nu kevers verzamelt of embryologie bestudeert, parasieten kweekt of rupsen 

telt, elkeen moet iets van die schoonheid ervaren en er iets van aan anderen kunnen mede¬ 

delen. 
En zolang er mensen zijn die dat kunnen en willen doen, zolang zal ook onze Vereniging 

kunnen bloeien. 

Vervolgens krijgt de heer G. A. Bentinck het woord voor het uitbrengen van 

zijn 

Verslag van de Penningmeester over het Boekjaar 1952. 

Mijne Heren, 

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

BALANS BOEKJAAR 1932 

Activa : 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom.ƒ 13770,— 

Postrekening.1931,68 

Inschrijving Grootboek in volle eigendom. 9486,— 

Amsterdamsche Bank N.V.  488,96 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. 5300,— 

Effecten in volle eigendom. 24730,— 

Effecten in blote eigendom.  15473,72 

Debiteuren niet Leden.  979,15 

Leden Debiteuren.  355,25 

Nadelig Saldo 1952   1557,70 

ƒ 74072,46 

Passiva : 

Fonds Hacke-Oudemans...ƒ 200,— 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier ..,, 9486,— 

Reserve voor Koersverlies.  805,20 

Dr J. Th. Oudemans Stichting.1018,63 

Legaat Dr Reuvens. 13770,— 

Nalatenschap Dr Veth.15473,72 
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Fonds Mac Gillavry . 
Fonds V. Eyndhoven 

Leden Crediteuren . 

Crediteuren . . . . 

Ent. Ver. in Indonesië 

Kapitaal. 

„ 243,62 

„ 1121,26 

„ 306,50 

„ 5835,35 
„ 175,26 

„ 25636,92 

ƒ 74072,46 

VERLIES- EN WINSTREKENING BOEKJAAR 1952 

Verlies : 

Entomologische Berichten.ƒ 3269,76 

Tijdschrift voor Entomologie.,, 3628,41 

Bibliotheek.  8554,92 

Onkosten.3010,14 

Reserve Dubieuse Contributies.    75,44 

ƒ 18538,67 

Winst : 

Boekenfonds ..ƒ 691,95 

Contributies.. 2693,— 
Rente .  ,, 1213,20 

Subsidie Uyttenb.-Eliasen St. aan de N.E.V.,, 13782,82 

Nadelig Saldo 1952  „ 1557,70 

ƒ 18538,67 

Voor 1953 geef ik de volgende globale begroting : 

Inkomsten : 

Contributies.ƒ 2500,— 

Rente.,, 1250.—- 

Boekenfonds.. 500,— 
Uyttenboogaart-Eliasen St.. 15500,— 

ƒ 19750,— 

Uitgaven : 

Entomologische Berichten.ƒ 4250,— 
Tijdschrift voor Entomologie.. 5000,— 

Bibliotheek . 7000,— 

Onkosten  .. 2000,— 

Overname Congres restanten. 1500,— 

ƒ 19750 — 

Toelichting : De bibliotheek- en publicatiekosten blijven voor 1953 wederom de hoogste, 

voornamelijk wegens lonen assistenten en aankoop boekwerken. Een bedrag van f 1000,— 

aan Rijkssubsidie en de geschatte inkomsten zijn reeds hierin verrrekend. Ik geef wel voor 

dit jaar toch een sluitende begroting, hoewel ik tot mijn leedwezen moet opmerken, dat de 

Uyttenboogaart-Eliasen Stichting voor 1953 niet in staat zal zijn de Vereniging zulk een 

hoog subsidie te geven als in 1952. Er moet derhalve drastisch bezuinigd worden, vooral op 

de uitgaven van de Bibliotheek, zoals aankoop boekwerken, bindwerk, enz. en verder ook op 

de algemene uitgaven en onkosten. Ik verzoek dus dringend om medewerking van allen. 

Alleen als hier streng de hand aan wordt gehouden, is het mogelijk een sluitende balans te 

krijgen. Het bedrag der beide Fondsen Van Eyndhoven en Mac Gillavry op de post¬ 

spaarbank over te schrijven, bleek tot op heden niet mogelijk, hoewel dit toch de afspraak 
was. Dit bedrag kon ik niet van de Postgiro afhalen, omdat de baten het niet toelieten. 

De Dr J. Th. Oudemans Stichting verkreeg door de bekende rente-toevoeging een rente- 

saldo van f 1018,63. 
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Van de Kascommissie, bestaande uit de heren P, H. van Doesburg — aan¬ 

gezocht in de plaats van de heer J. B. M. van Dinther die naar Suriname is 

vertrokken — en H. J. de Fluiter, is bericht binnengekomen, dat zij alles in 

orde heeft bevonden en grote waardering heeft voor het vele werk, dat wederom 

door de Penningmeester met grote nauwgezetheid in het belang der Vereniging 

is verricht. Zij stelt voor de heer Bentinck te dechargeren. Dit voorstel wordt 

met applaus door de vergadering goedgekeurd en de Voorzitter vertolkt de dank 

der leden voor het vele, dat wederom ten behoeve van onze financiën door de 

Penningmeester is gedaan. 

In de nieuwe Commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording 

van de Penningmeester over het boekjaar 1953 worden benoemd de heren P. 

Chrysanthus en J. de Wilde. 

Hierna geeft de heer F. C. J. Fischer zijn 

Verslag van de Bibliothecaris over het jaar 1952. 

Sinds mijn vorig jaarverslag werd de Bibliotheek belangrijk uitgebreid. 

In de eerste plaats gewerd ons de zeer omvangrijke, vrijwel complete verzameling separaten 

over Cleridae, gelegateerd door wijlen ons erelid en lid van verdienste J. B. Corporaal. De 

officiële overdracht zal in het volgend verslagjaar plaats vinden. Mevr. Corporaal toonde 

haar grote belangstelling in onze Vereniging door ons ook de eerste keuze toe te staan uit 

de overige boeken van haar man, die tegen zeer lage prijzen aangeboden werden. De 

separaten hebben wij reeds en bloc overgenomen, terwijl wij uit de boeken gaarne een keus 

zullen maken. Ik wil echter niet nalaten Mevr. Corporaal reeds thans hartelijk dank te 

zeggen voor haar zeer gewaardeerde medewerking. Ook de heer P. van der Wiel, die deze 

boeken catalogiseerde en de prijzen bepaalde, zeg ik vriendelijk dank voor het vele door hem 

verrichte werk. 

Het catalogiseren en in onze Bibliotheek opbergen van de separaten-collectie Mac Gil- 

lavry werd ook dit jaar voortgezet. Deze separaten, het reeds genoemde legaat en de over¬ 

name der separaten uit de bibl. Corporaal vergrootten onze voor separaten gebruikte 

stelling met 40 m. Daar dit ten koste moest gaan van de stellingen voor boeken en tijd¬ 

schriften, heb ik aan het Gemeentebestuur van Amsterdam verzocht ons meer plaatsruimte 
ter beschikking te willen stellen. 

Verdere schenkingen werden ontvangen van : 

J. Bierens de Haan 

P. Bonnet 

C. A. W. Jeekel 

G. Kruseman 

K. Schedl 

Een belangrijke schenking, die feitelijk in het volgende verslagjaar plaats vond, wil ik 

reeds thans memoreren. Het betreft: I. Jonston : Naeukeurige Beschrijving Van de Natuur 

der Vier-voetige Dieren, Vissen En Bloedlooze Water-Dieren, Vogelen, Kronkel-Dieren, 

Slangen en Draken, 1660, ons ten geschenke aangeboden door Dr R. Paulmann te Rönsahl 

(Duitsland) door bemiddeling van de heren F. H. Bruehne en E. G. Rijsten van de 

N.V. Agro-Chemie te Arnhem. Uw Bibliothecaris had de aangename taak dit fraaie boek¬ 

werk tijdens een voortreffelijke lunch voor onze N.E.V. in ontvangst te nemen. 

Ik dank alle schenkers hartelijk voor dit blijk van hun belangstelling. Ook werden nog 

vele nieuwe boeken aangeschaft en een aantal tijdschriften aangevuld, o.a. Broteria. 

Het doet mij genoegen te kunnen melden, dat ons een subsidie van f 300,— werd ver¬ 

leend door de bibliotheek-commissie van het Natuur- en Geneeskundig Congres voor een 

tegemoetkoming in de aanschaffing van een serie Archiv für Naturgeschichte, welk tijdschrift 

van omstreeks 1921 af in geen enkele Nederlandse bibliotheek is. 
De vele aanschaffingen der laatste jaren waren slechts mogelijk door de royale financiële 
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steun der Uyttenboogaart-Eliasen Stichting. Tengevolge van het deficit van het IXe Internat. 

Congres v. Entmologie, waarvan het grootste deel door deze Stichting zal worden betaald, 

zijn haar middelen niet toereikend om voor het a.s. jaar en wellicht ook nog voor 1954/55 

belangrijke bedragen voor onze Bibliotheek beschikbaar te stellen. Wij zullen dus onze 

aankoop-politiek dienovereenkomstig moeten wijzigen. Laat ons hopen, dat het slechts een 

reculer pouç mieux sauter” zal zijn. 

Onze ruilrelaties werden wederom vermeerderd met de onderstaande : 

Buil. Amateur Entom. Soc. 

Bull. Mus. Pays Serbe 

Elytron Monthly Newspaper Coleopterists 

Entom. Rev. of Japan 

F.A.O. Plant Protection 

Faunistische Mitt. N. Deutschland 

Japan Sc. Rev. (Biol. Sc.) 

Mitt. Ent. Ges. Basel 

Nachrichtenbl. Bayerischen Entom. 

Revista Chilena Entomologia. 

Behalve de normale werkzaamheden betreffende ruil, aankoop en uitlenen, werd voort¬ 

gegaan met het catalogiseren der boeken uit de collectie Mac Gillavry en het splitsen 

dezer boeken in die, welke de Bibliotheek zelf wenst en die, welke verkocht zullen worden. 

De lijst van de laatstgenoemde circuleert reeds onder de belangstellende leden. Wat de 

eerstgenoemde boeken betreft, onze financiële zorgen van thans hebben hierop geen invloed, 

daar ons reeds in vorige jaren hiervoor een flink bedrag van de U.E. Stichting ter beschik¬ 

king gesteld werd. 

De nieuwe catalogus van onze tijdschriften is nu gedrukt en zal spoedig aan alle leden 

worden toegezonden. 

De supplement catalogus, waarover ik vorig jaar sprak, is geheel persklaar (totaal ca 

400 pp.) maar kan thans wegens geldgebrek nog niet gedrukt worden. Inmiddels is reeds 

weer het materiaal voor een 2e supplement van gelijke omvang gereed. Ons boekenbezit is 

dus ongeveer driemaal zo groot als in onze gedrukte catalogus aangegeven. Mocht u dus een 

publicatie wensen, die niet in de catalogus staat, dan kunt U deze met redelijke kans van 

slagen toch even bij de Bibliotheek aanvragen. 

Het bindwerk kon in het verslagjaar nog normaal voortgang vinden, maar werd nu 

voor één, wellicht twee jaar gestopt. 

Veel werkzaamheden werden in het verslagjaar wederom verricht ten behoeve van het 

Congres. De beide delen van de Transactions kwamen gereed en werden door de Biblio¬ 

theek verzonden, evenals de separaten, die de auteurs besteld hebben. Ik wil ook op deze 

plaats gaarne vermelden, dat het personeel zijn taak met toewijding heeft vervuld, terwijl 

ook alle medewerking werd verleend door de heer Dr G. Kruseman en het personeel van 

het Zoölogisch Museum. 

Onze zustervereniging, de Soc. Entom. de Belgique had de grote welwillendheid ons ten 

behoeve van een onzer leden een zeldzaam boekwerk, dat niet in Nederland aanwezig is, 

bij hoge uitzondering ter leen te verstrekken. 

Het doet mij een groot genoegen, dat het gebruik van onze Bibliotheek steeds toeneemt en 

ik hoop gaarne, dat in de toekomst een nog intensiever gebruik van onze unieke boeken¬ 

schat zal worden gemaakt. 

De Voorzitter bedankt de heer Fischer en zijn medewerkers voor alles, wat 

ook in het afgelopen jaar weer in het belang van de Bibliotheek is tot stand ge¬ 

bracht. 

Besloten wordt de volgende Zomervergadering in de omgeving van Bergen op 

Zoom te houden. Dit plan is vorig jaar vervallen in verband met de toen nog zo 

kort geleden watersnood; thans is de toestand aldaar echter weer normaal te 

achten. 

Aan de orde is nu de verkiezing van een bestuurslid wegens het periodiek af- 
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treden van de heer Kuenen, die zich herkiesbaar heeft gesteld. Tegencandidaten 

zijn niet genoemd, zodat het mandaat van de heer Kuenen wordt verlengd. 

In de Commissie van Redactie wordt de heer B. J. Lempke herkozen, eveneens 

met algemene stemmen. 

Het volgende punt is de benoeming van ereleden. Voorgesteld wordt Dr B. P. 

Uvarov te Londen, op grond van zijn waardevol wetenschappelijk entomolo¬ 

gisch werk, vooral op het gebied der Orthoptera. Dit voorstel wordt met alge¬ 

mene stemmen aangenomen. 

Als onderdeel van dit punt wordt door het Bestuur, na afloop der vergadering, 

met een aantal aanwezige leden het voorstel behandeld om Prof. Dr W. K. J. 

Roepke te Wageningen tot erelid te benoemen. Dit voorstel kon niet tijdens de 

vergadering ter sprake worden gebracht omdat de heer Roepke daar aanwezig 

was en het de bedoeling was dat hij van zijn benoeming zou worden in kennis ge¬ 

steld ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het begin van het nieuwe 

cursusjaar. Ook dit voorstel wordt aangenomen. 

In de samenstelling van een Commissie voor het nazien van de rekening en 

verantwoording van de Penningmeester van het IXe Internationale Congres voor 

Entomologie wordt voorzien door de benoeming van de heren Mr J. H. B. 

Kernkamp en P. van der Wiel. De details zullen nader door het Bestuur van 

de Vereniging tezamen met de leiding van het Congres en met de Commissie 

worden geregeld. 

Hierna volgt het wetenschappelijke gedeelte van de bijeenkomst, waarbij het 

volgende wordt medegedeeld: 

* F. C. J. Fischer : Plaatsgetrouw van bijen (Hym., Apidae). 

* J. G. Betrem : De Satermier (Formica exsecta Nyl. 1846) en enkele van haar 

problemen (Hym., Form.). 

* A. Diakonoff : Over de classificatie van de zogenaamde Microlepidoptera. 

* W. M. Docters van Leeuwen : Generatiewisseling bij Galmuggen. 

G. Kruseman : Over-Centraal-Amerikaanse Hommels (Hym., Apidae). 

(de met * gemerkte bijdragen zullen in de Entomologische Berichten worden gepubli¬ 

ceerd; de mededeling van de heer Kruseman zal elders verschijnen, vermoedelijk in 

de Comunicaciones del Instituto Tropical de Investigaciones cientificas, uitgegeven door 

de Universidad de El Salvador) 

Hierna wordt de vergadering door de Voorzitter, onder dankzegging aan 
de Sprekers, gesloten. 

Polygonia c. album L. In de Ent. Ber. 15; 90 (1954) vermeldt de heer W. C. van 

Heurn een geval van een overwinterend exemplaar tussen dor blad. In het najaar, bij 

het belichten van gesmeerde eiken, en in het voorjaar, bij het zoeken van Erannis leuco- 

phaearia Schiff., trof ik geregeld c. albums in lethargische toestand op de stammen aan op 

de zuidoostzijde, op driekwart manshoogte. Van enige beschutting is dan geen sprake. Met 

de kop naar beneden en de vleugels stijf tegen elkaar gedrukt bieden ze ook weinig tref¬ 

kans voor regen. In de eerste warme dagen van Maart vlogen er reeds verscheidene rond in 

de omgeving. De vlinder is bij Apeldoorn beslist gewoon en is hier een van de eerste lente¬ 

boden. Opvallend is de gaafheid der dieren, geen sprake van verkleuring ! 

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


