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Verslag van de 86e Wintervergadering 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De 86e Wintervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op Zondag 14 Februari 1954 in Hotel „Noord-Brabant” te 

Utrecht. Er waren 37 leden aanwezig. 

Om 11.15 uur opent de President, de heer L. F. de Beaufort, de bijeenkomst 

met een hartelijk welkom. 

Als eerste punt van de agenda wordt behandeld het verzoek van het Bestuur 

goedkeuring te hechten aan zijn in December 1953 genomen besluit om nu 

wijlen Dr S. Leefmans tussentijds het erelidmaatschap der Vereniging aan te 

bieden. De President herdenkt eerst de persoon van de heer Leefmans, die een 

zeer gewaardeerd lid was en die in de entomologie baanbrekend werk heeft ver¬ 

richt, vooral ook in de toegepaste richting. 

Aan het einde van het lopende cursusjaar 1953/1954 zou de heer Leefmans 

afscheid nemen als Lector aan de Universiteit van Amsterdam, in verband met het 

bereiken van de 70-jarige leeftijd en het lag in de bedoeling van het Bestuur om 

de leden op de a.s. Zomervergadering voor te stellen hem te benoemen tot ere¬ 

lid der Vereniging op grond van zijn grote verdiensten. 

Een plotseling opkomende, ernstige ziekte noopte het Bestuur evenwel zijn 

plannen te herzien, zodat besloten werd de heer Leefmans het erelidmaatschap 

eerder aan te bieden en wel ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag op 11 Januari 

1954. 

In verband met een ongunstige wending in de ziekte kon evenwel ook tot die 

datum niet worden gewacht, zodat de Secretaris op 30 December het Ere-diploma 

aan de heer Leefmans heeft overhandigd. Deze heeft het met zeer veel vreugde 

in ontvangst genomen, daar de Vereniging hem altijd zeer na aan het hart lag. 

Het is een van de laatste gelukkige ogenblikken van zijn leven geweest; op 

3 Januari d.a.v. is hij gestorven. 

Een jubileumnummer van de Entomologische Berichten met bijdragen van een 

aantal goede vrienden, was reeds in voorbereiding; dit moet dus nu een her¬ 

denkingsnummer worden. 

Het Bestuur heeft gemeend in dezen te moeten vooruitlopen op een besluit van 

de ledenvergadering, doch vanzelfsprekend dienen de leden aan een en ander nog 

hun goedkeuring te hechten. Deze goedkeuring wordt door de vergadering met al¬ 

gehele instemming gegeven. 

Vervolgens is aan de orde het vaststellen van de plaats waar de volgende Win¬ 

tervergadering zal worden gehouden. Gekozen wordt Rotterdam. 

Het Bestuur stelt verder nog voor de Zomervergadering in Zeeland te houden 

op 3 Juli 1954, in plaats van op 26 Juni zoals oorspronkelijk was gedacht, zulks 

in verband met de omstandigheid, dat op 26 Juni zeker 4 van de 7 bestuursleden 

in het buitenland zullen vertoeven, onder wie de heer F. C. J. Fischer, die in 

1954 volgens rooster uit het Bestuur moet treden. De aanwezigen geven er even¬ 

wel met het oog op de maanstand en de tijd van het jaar de voorkeur aan om toch 

vast te houden aan 26 Juni, zodat aldus wordt besloten. 
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De heer P. C. Heyligers, die een aantal maanden biologische studiën heeft 

verricht in de Biesbosch, heeft het Bestuur voorgesteld een gezamenlijke entomo¬ 

logische excursie naar dit gebied te maken, welke hij dan gaarne wil organiseren. 

De President vraagt of er voor dit idee belangstelling bestaat, waarop een 

vrij groot aantal leden blijk geeft er zeer veel voor te gevoelen. De heer 

Heyligers zal nu tezamen met de Secretaris een en ander verder uitwerken. 

Hierna volgen de wetenschappelijke bijdragen, en wel : 

*G. A. Graaf Bentinck : Nieuwe en zeldzame Lepidoptera in 1953. 

*T. H. van Wisselingh: Macrolepidoptera in 1953. 

W. H. Gravestein: Lygus atomarius M.D. te Heemstede. Dit dier is door de heer J. J. 

Meurer op 26 Februari 1953 op licht gevangen; het leeft op den (Pinus). 

V. Gerris: Enige lepidopterologische waarnemingen. 

*W. J. Kabos: Euaresta guttata (Fall.) faun. nov. sp. (Trypetidae). 

Pater Chrysanthus: Over enige nieuwe boeken voor de bestudering der spinnen. 

N. C. VAN DER Vliet: Over Araschnia levana. 

*G. L. van Eyndhoven: A new nasal mite from birds (Acar.). 

*L. G. E. Kalshoven: Demonstratie van in Nederland ingevoerde voorraadsinsecten uit de 
tropen. 

*J. G. Betrem: On Some Ant Types of Fabricius. 

*W. K. J. Roepke: Over Attacus-soorten in Zuid-Oost-Azië (Lep.). 

*A. Diakonoff: Problemen der terminologie van de genitalia bij de Lepidoptera. 

fDe met * gemerkte bijdragen zullen in de Entomologische Berichten worden 

gepubliceerd). 

Daar niemand verder het woord verlangt, sluit de President de vergadering, 

met dank aan de Sprekers. 

Nieuwe en zeldzame Lepidoptera in 1953 

door 

G. A. BENTINCK 

Op de 86e Wintervergadering, 14 Februari 1954, demonstreerde ik de vol¬ 

gende Lepidoptera, welke nieuw zijn voor ons land, of slechts zeldzaam voor¬ 

komen : 

a. Een exemplaar van Thaumetopoea processioned L. op 13.VIII. 1953 te Ame- 

rongen gevangen door de heer JäCKH, die destijds mijn gast was. Hij stond mij 

dit exemplaar af, waarvoor ik zeer dankbaar ben. De soort is in lange jaren niet 

meer in ons land waargenomen. Volgens Cat. Lempke : meldingen van 1829 

tot 1900 ; hoewel Lempke mij bovendien bericht, dat er nog voor een jaar of 

wat één in Limburg gevangen is. 

b. Een exemplaar van Mythimna conigera Schiff, op 7 Juli 1953 te Meerssen 

gevangen. 

c. Een paar exemplaren van Nephopteryx similella Zk. in Augustus 1953 te Ame- 

rongen en Zeist gevangen door de heer JäCKH. 

d. Een exemplaar van Dioryctria mutatella Fuchs op 12 Aug. 1953 te Ameron- 

gen gevangen. Reeds eerder ving ik twee exemplaren : (Tsehr. Ent. 95 : CXIII, 

en Ent. Ber. 15 : 21.). Toen verzuimde ik er bij te vermelden, dat deze soort 

nieuw was voor de Nederlandse fauna. 


