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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. 


