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G. L. VAN EYNDHOVEN 

Secretaris 

De 13e Herfstvergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, op Zater¬ 

dag 14 November 1953. De middag-bijeenkomst vond plaats in de filmzaal van 

het Academie-Gebouw, welke ten behoeve van de film-vertoning daartoe welwil¬ 

lend door Curatoren van de Leidse Universiteit ter beschikking was gesteld. 

Aanwezig waren 59 personen, alsmede des middags verscheidene introducés. 

De Voorzitter, Prof. Dr L. F. de Beaufort, opende de vergadering om 11 uur 

en richtte zich in zijn welkomstwoord in het bijzonder tot Prof. Dr W. K. J. 

Roepke, die op 17 October afscheid had genomen als Hoogleraar aan de Land¬ 

bouwhogeschool te Wageningen en bij die gelegenheid was benoemd tot erelid 

onzer Vereniging. 

Vervolgens gaf hij het woord aan de heer G. van Rossem, die der traditie ge¬ 

trouw namens de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen wederom ver¬ 

zorgde het „Verslag over het optreden van enige schadelijke insecten in het 

jaar 1953”. Zijn voordracht zal afzonderlijk in dit nummer der Entomologische 

Berichten worden gepubliceerd. De vele interessante gegevens werden met be¬ 

langstelling door de aanwezigen aangehoord en werden gevolgd door een ge¬ 

animeerde discussie. 

Na de lunch werd de fraaie, gekleurde film vertoond over ons erelid Prof. Dr 

A. J. T. Janse te Pretoria, de grote specialist in Lepidoptera, welke film door de 

Suid-Afrikaanse Overheid is vervaardigd om meer bekendheid te geven aan het 

mooie werk van deze omstreeks 80-jarige, eminente geleerde. Het heeft ons ver¬ 

heugd, dat bij deze film-vertoning de naaste familieleden van Prof. Janse, die 

zelf van Nederlandse geboorte is en de Nederlandse taal nog feilloos beheerst, te¬ 

genwoordig hebben kunnen zijn, en zulks wel temeer, omdat Prof. Janse reeds 

omstreeks 30 jaar niet meer in de gelegenheid is geweest om zijn familie in 

Nederland te bezoeken. De film werd ons op ons verzoek vriendelijkerwijze door 

de Suid-Afrikaanse Regering voor vertoning ter beschikking gesteld. 

De bijeenkomst werd besloten met een causerie met gekleurde lichtbeelden door 

de heer G. Kruseman over zijn reis naar Centraal-Amerika in 1952. De fraaie 

lichtbeelden waren vervaardigd door de heer H. W. E. Croockewit en door 

hem welwillend voor dit doel ter beschikking gesteld. 

Na afloop hiervan sloot de Voorzitter de vergadering, onder dankzegging 

aan de Sprekers. 

Prijsvraag. In de algemene vergadering van het Bataafsch Genootschap der Proef¬ 

ondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam van Zaterdag 18 September j.l. werd besloten drie 

prijsvragen uit te schrijven. Hiervan ligt er een op entomologisch gebied, welke luidt: 

Gevraagd: een onderzoek bij een insect met volkomen gedaanteverwisseling naar de 

samenhang tussen de metamorphose van (gedeelten van) het centrale zenuwstelsel en de 

veranderingen in het gedrag van het dier bij de overgang van larve en/of pop tot imago. 


