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Verslag van de 109e Zomervergadering te Domburg
door
G. L. VAN EYNDHOVEN
Secretaris

De 109e Zomervergadering \an de Nederlandsche Entomologische Vereeniging
werd gehouden op Zaterdag 26 Juni 1954 in Hotel .Juliana” te Domburg, onder
voorzitterschap van de President, Prof. Dr L. F. DE Beaufort. Aanwezig waren
16 leden en enige introducés. Het aantal leden was minder groot dan gewoon¬

lijk, voornamelijk doordat verscheidene personen ditmaal door verblijf elders ver¬
hinderd waren ter vergadering te komen.
Met erkentelijkheid mogen wij gewag maken van het feit, dat het Gemeente¬
bestuur van Domburg grote belangstelling voor onze bijeenkomst toonde. Op
Zaterdagmorgen, voordat de vergadering begon, werden alle aanwezigen officieel
door de Burgemeester, Mr W. J. E. Crommelin, ten stadhuize ontvangen, waarbij
versnaperingen werden gepresenteerd door dames in Zeeuwse klederdracht.
Voorts past een woord van dank jegens allen, die de Vereniging op enigerlei
wijze bij het organiseren van haar bijeenkomst ter wille zijn geweest, o.a. ook
door het verlenen van gratis toegang tot natuurterreinen, welke voor de te houden
excursies van veel belang waren.
Daar de Secretaris wegens verblijf in het buitenland verhinderd was de ver¬
gadering bij te wonen, wil schrijver dezes gaarne de heren P. J. Brakman en G.
van Rossem bedanken voor hun bereidheid zijn organisatorische plichten van

hem over te nemen.
Onderstaand volgt het verloop der vergadering :
De Voorzitter opent de bijeenkomst en brengt vervolgens uit het
Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1953/54
PersonaliaOp 3 Januari 1954 overleed Dr S. Leefmans, slechts enkele dagen nadat hij tot Erelid van
onze Vereniging was benoemd en 8 dagen vóór hij 70 jaar zou zijn geworden. Het lag in
het voornemen bij die gelegenheid een jubileum-nummer van de Entomologische Berichten
het licht te doen zien; dit moest thans helaas een herinneringsnummer worden (Deel 15,
no. 4).
Op 9 October overleed door een ongeval ons lid H. Ch. L. van Eldik. Een ,,In Memoriam” van de hand van de heer M. Hardonk verscheen in de Entomologische Berichten
no. 342.

De volgende 6 leden bedankten: W. F. Breurken, W. van Dijk, N. A. Henrard, W.
H. Jonge Poerink, G. A. Niemantsverdriet, en P. G. van der Steen.
Als nieuwe leden traden toe de gewone leden :
P. Aukema
H. C. Bolk
J. C. Burg
Gern. Reinigings-, Vuilbergings-,
Ziekenvervoer- en Ontsmettingsdienst, Enschede
C. L. Hellegreen
Voorts de buitenlandse leden :
A. J. Gaj, Polen
Knud Juul, Denemarken

M. Koning
W. Oord
M. P. Peerdeman
P. Poot
J. Sevenster
H. R. Smissaert

W. Langer, Denemarken
Winters, Canada

VERSLAG VAN DE

109e ZOMERVERGADERING

en de studentleden :
A. C. van Bruggen
alsmede het adspirantlid :
S. Pebesma
In totaal telt onze vereniging thans :
Leden van Verdienste
Ereleden
Begunstigers
Corresponderende leden
Buitenlandse leden
Gewone leden
Studentleden
Adspirantleden
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K. J. Heymans

geen
17
13
5
16

283
15
2

351
Daar Prof. Roepke in 2 categorieën vermeld staat, is het aantal feitelijk 350.
Dr J. de Wilde werd met ingang van 1 Juni benoemd tot hoogleraar te Wageningen,
als opvolger van Prof. Roepke.
V erenigingsleven.
De 108ste Zomervergadering werd op 6 Juni 1953 gehouden te Arcen, waarbij Dr B. P.
UVarov en Prof. Dr W. K. J. Roepke tot Ereleden werden benoemd. Prof. Kuenen, die
als bestuurslid aan de beurt van aftreden was, werd als zodanig herkozen.
De 13de Herfstvergadering werd op 14 November 1953 te Leiden gehouden en de
86ste Wintervergadering op 14 Februari 1954 te Utrecht.
De Afd. N. Holland & Utrecht vergaderde op 23 December 1953, 27 Januari en 10 Maart
1954. Het Bestuur bleef onveranderd. De Oud-Secretaris de heer P. van der Wiel werd tot
Erelid van de Afd. benoemd. Alle vergaderingen werden goed bezocht.
De Afd. Z. Holland kwam op 21 October 1953, 16 December 1953 en 24 Februari 1954
in den Haag en op 24 Maart 1954 te Leiden bijeen. De twee laatste bijeenkomsten werden
door onvoorziene omstandigheden slecht bezocht. De heer J. J. de Vos tot Nederveen
Cappel trad af als Secretaris en werd vervangen door Mr I. A. Kaijadoe.
De Afdeling voor Toegepaste Entomologie verkeert in uitstekende conditie, getuige de
opkomst op de vergaderingen en het gehalte der voordrachten.
Publicaties.
Dank zij de bemoeiingen van de Redacteur, Dr A. Diakonoff, verscheen het Tijdschrift
voor Entomologie in nieuw gewaad, zowel wat het omslag als het lettertype van de tekst
betreft. Het omslag werd versierd met het nieuwe embleem der Vereniging, waarvan de ge¬
schiedenis is te lezen 'in de Entomologische Berichten No. 340, p. 353- Van deel 96 ver¬
scheen afl. 1/2 op 13 September, afl. 3 op 21 November en afl. 4 op 30 December 1953 •
Van de Entomologische Berichten verschenen de nos. 337—342, waarmede Deel 14 werd
afgesloten en van Deel 15 de nos. 1—6. Van dit laatste deel werden niet alleen omslag en
lettertype, maar ook de inhoud verbeterd, daar daarin thans de vergaderingsverslagen zijn
opgenomen, die dus niet meer als afzonderlijke publicatie verschijnen. Hierdoor wordt een
niet onbelangrijke besparing verkregen.
Bibliotheek.
De jaarlijkse inspectie der bibliotheek, voorgeschreven in Art. 20 van de Wet, werd door
mij op 20 Mei 1954 gehouden, waarbij ik mij kon overtuigen hoezeer de huisvesting van
de boekerij is verbeterd.
Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.
Het Bestuur vergaderde tweemaal en wel op 11 December 1953 en op 9 April 1954.
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Hierna krijgt de heer G. A. Bentinck het woord voor het uitbrengen van zijn
Verslag van de Penningmeester over het Boekjaar 1953
Mijne Heren,
Hierbij vermeld ik de Balans en de Verlies- en Winstrekening :
BALANS BOEKJAAR 1953
Activa :
Inschrijving Grootboek in blote eigendom.ƒ 13.770,—
Amsterdamsche Bank N.V.... . . „
292,59
Effecten in volle eigendom.,, 25.166,—
Effecten in blote eigendom...„15.473,72
Leden Debiteuren.,,
684,54
Postrekening.. „ 1.030,17
Inschrijving Grootboek in volle eigendom.,, 9-868,50
Inkomsten uit de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.,, 2.976,44
Debiteuren niet Leden.„3.433,31
Transactions 9e Int. Congres v. Ent.„ 1.152,48
ƒ73.847,75
Passiva :
Legaat Dr Reuvens.ƒ 13.770,—;
Nalatenschap Dr A. Veth.„ 15.473,72
Fonds Mac Gillavry.„
80,63
Fonds v. Eyndhoven.„ 1.121,26
Ent. Ver. in Indonesië.
115,75
Kapitaal.
24.079,22
Fonds Hacke-Oudemans..
200,—
Fonds Hartogh Heys v. d. Lier.„ 9.868,50
Reserve v. Koersverlies.
1.241,20
Dr J. Th. Oudemans Stichting.
1.092,83
Leden Crediteuren
.
306,45
Crediteuren.,,5.935,91
Batig saldo 1953 ...,,
562,28
ƒ 73.847,75
VERLIES- EN WINSTREKENING BOEKJAAR 1953
Verlies :
Entomologische Berichten.ƒ
Bibliotheek....
Tijdschrift voor Entomologie...»
Onkosten
..
Batig saldo 1953 .
■ • „

5.235,14
6.306,47
598,04
753,72
562,28

ƒ 13.455,65
Winst :
Contributies.. .... f
Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting.,,
Boekenfonds
.»
Rente.
»

2.575,
9.000.—
546,01
1-334,64

ƒ 13.455,65
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Voor 1954 geef ik de volgende begroting :
Inkomsten :
Contributies.
Rente ..
Boekenfonds ..
Subsidie Uyttenboogaart-Eliasen Stichting

f 2.550.—
„ 1.330 —
„
570,—
„ 12.050 —
ƒ 16.500 —

Uitgaven :
Entomologische Berichten.ƒ 5.500,—
Tijdschrift voor Entomologie.,, 4.150,—
Bibliotheek.
,, 6.000,—
Onkosten
.,,
850,—
ƒ 16.500,—
Toelichting : De bibliotheekkosten zijn voor 1953 door bezuiniging inderdaad minder ge¬
worden dan over 1952. Het Tijdschrift voor Entomologie is door het vervallen der ver¬
slagen goedkoper geworden, maar de Ent. Berichten, door het opnemen van deze, duurder.
Het thans voor de Verslagen gevolgde systeem betekent echter in eik geval een niet onbelang¬
rijke besparing op de totale drukkosten. Een bedrag van f 1000.— aan Rijkssubsidie en de
geschatte inkomsten zijn al afgetrokken.
Ik geef voor dit jaar een sluitende begroting, hopende dat allen daarin zullen medewer¬
ken door met bezuiniging voort te gaan.
De Dr J. Th. Oudemans Stichting verkreeg door de bekende rente-toevoeging een rentesaldo van f 1092,83.

De Voorzitter bedankt de heer Bentinck voor het vele werk ook in 1953
wederom aan het beheer van onze financiën besteed.
De Kascommissie heeft ditmaal bestaan uit de heren P. Chrysanthus en J.
de Wilde. In haar rapport verklaart de commissie, dat zij alles in orde heeft be¬

vonden en zij complimenteert de Penningmeester met de keurige wijze waarop de
gelden der Vereniging zijn beheerd, een taak, die nog steeds omvangrijker wordt.
De Kascommissie brengt tevens nog eens de uitzonderlijke positie der Vereni¬
ging naar voren, die door de steun der Uyttenboogaart-Eliasen Stichting in
staat wordt gesteld de omvang harer publicaties en de waarde harer Bibliotheek
op te voeren tot een peil, dat ver uitgaat boven de mogelijkheden welke door de
contributies der leden worden geboden. Het is goed zich op deze omstandigheid te
bezinnen. Hieruit vloeit voor de Vereniging de plicht voort de ontvangen gelden
zo doelmatig mogelijk te besteden en met name ook aan de opberging en het be¬
heer van de Bibliotheek de uiterste zorg te geven; anderzijds blijft natuurlijk grote
zuinigheid geboden.
Na voorlezing van het rapport wordt de Penningmeester gedechargeerd voor het
door hem in 1953 gevoerde beheer.
In de nieuwe Commissie tot het nazien van de Rekening en Verantwoording
van de Penningmeester over het boekjaar 1954 worden benoemd de heren A.
Diakonoff en J. G. ten Houten.
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Daar de heer F. C. J. Fischer door verblijf in het buitenland niet in staat is de
vergadering bij te wonen, wordt namens hem voorgelezen het
Verslag van de Bibliothecaris over het jaar 1953
Bij het neerleggen van mijn functie als Bibliothecaris wegens het verstrijken van de wet¬
telijke termijn van zes jaar, wil

ik dit laatste jaarverslag beginnen met een woord van

hartelijke dank aan Dr G. Kruseman, die gedurende deze gehele periode de dagelijkse lei¬
ding van de Bibliotheek in handen had. Hoewel ik, zo vaak mij dat mogelijk was, de Bi¬
bliotheek bezocht, is het begrijpelijk, dat een Bibliothecaris, die in een andere stad woon¬
achtig is, noodgedwongen veel werk moet overlaten aan de functionarissen ter plaatse. Ik
wil daarom na mijn zesjarige ervaring aan Uw vergadering de raad geven straks een Am¬
sterdammer als mijn opvolger te kiezen.
Mijn ambtsperiode werd gekenmerkt door de grootste aanwas van ons boekenbezit, die
ooit is voorgekomen. Het aantal delen is thans ongeveer 100.000, terwijl dat in 1948 be¬
langrijk minder dan 50.000 was. Sinds begin 1953 kon slechts zeer weinig worden aange¬
kocht in verband met de geringere financiële steun die de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting
voor dit doel kon geven, omdat andere belangrijke voorzieningen moesten voorgaan.
Hoewel ik mij er volkomen van bewust ben, dat de Bibliotheek steeds grote financiële
opofferingen vraagt, zelfs zonder aankoop van nieuwe boeken, wil ik toch een waarschuwen¬
de stem laten horen tegen de blijkbaar veld winnende gedachte, dat deze uitgaven zoveel
mogelijk beperkt moeten worden om andere objecten te kunnen financieren. Wanneer som¬
mige entomologen maar weinig boeken en tijdschriften bij hun studie nodig hebben en oude
boeken niet inkijken, omdat de inhoud verouderd is en er nieuwe verschenen zijn, moeten
zij toch wel bedenken, dat de systematici en allen, die een onderwerp monografisch behan¬
delen,

er niet buiten kunnen

zoveel mogelijk van alles, wat betreffende hun onderwerp

verschenen is, kennis te nemen. Voor entomologen zal — ook in de verdere toekomst — de
Bibliotheek der N.E.V. de plaats moeten zijn, waar ze deze werken kunnen vinden.
Zoals onze voorgangers de grondslag voor deze kostbare boekerij hebben gelegd, rust op
het

tegenwoordige geslacht van entomologen

de plicht,

niet alleen te beheren,

wat het

voorgeslacht ons naliet, maar ook dit bezit uit te breiden ten bate van hen, die na ons zul¬
len komen.
Overgaande tot de gebeurtenissen in het afgelopen verslagjaar, valt in de eerste plaats, te
memoreren, dat nu de restauratie van de opbergruimte voltooid is. De verlichting is ge¬
moderniseerd en er is nu gasverwarming, zodat de brandgevaarlijke en stof veroorzakende
kachel kon worden opgeruimd. De plaatsing der gas-radiatoren noodzaakte echter tot inkor¬
ting van een aantal boekenrekken. Om dit ruimteverlies goed te maken, zullen de rekken
verhoogd worden, wat gedeeltelijk reeds is geschied.
In de leeszaal werden ten gerieve van de bezoekers twee rekken bijgeplaatst voor lopende
nummers van een groot aantal

tijdschriften. Deze

afleveringen worden

eerst opgeborgen

wanneer het volgende nummer aanwezig is. De portretten van de Heer en Mevrouw Uytten¬
boogaart-Eliasen, geschilderd door Freule L. A. J. Gravin van Aldenburg Bentinck, kregen
hier een ereplaats. Zonder de geldelijke steun van de door hen opgerichte stichting zou het
volkomen onmogelijk zijn onze Bibliotheek te handhaven en onze tijdschriften uit te geven.
Zoals ik reeds aanstipte, werden er weinig boeken gekocht, maar volgens reeds vroeger
gemaakte afspraken werden dit jaar 130 boeken en 11.000 separaten uit de bibliotheek van
wijlen ons erelid J. B. Corporaal aan onze boekenschat toegevoegd.
Door ruil met onze eigen publicaties werden niet minder dan 38 tijdschriften aan onze
catalogus toegevoegd — waardoor het aantal lopende tijdschriften tot ruim 350 steeg —
evenals een aantal zelfstandige publicaties.
Namens

de Vereniging dank ik

de volgende

Bibliotheek met geschenken verrijkten :
Dr J. G. Betrem
Mevr. A. Corporaal-van Rienderhoff
C. H. Curran
P. H. van Doesburg Sr
Dr Ch. Ferrière

personen,

die in het

afgelopen jaar de
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F. C. J. Fischer
G. H. Hale Carpenter
Prof. A. R. T. Janse
Dr L. G. E. Kalshoven
S. G. Kiriakoff
Labor. d’Etudes des Lépidoptères
Dr A. Reyne
A. Stärcke
P. M. F. Verhoeff
C. J. M. Willemse.
Het personeel, bestaande uit Mevr. De Nobel en de heer Baars, heeft in het afgelopen
jaar zeer veel werk verzet, gedeeltelijk samenhangende met de restauratie der opbergruimte,
die een herhaaldelijke verplaatsing van boeken noodzakelijk maakte. Ook kwam het cata¬
logiseren der boeken van de bibliotheek Mac Gillavry gereed. Thans ligt het gedeelte, dat
de N.E.V. zelf wil overnemen en waarvoor door de U.-E. Stichting enige jaren geleden
reeds een crediet werd verstrekt, ter overname gereed, terwijl van het gedeelte,

dat door

leden der N.E.V. kan worden gekocht, een lijst bschikbaar is, waaruit reeds vele leden hun
desiderata hebben gemeld. Met de erven werd overeenstemming bereikt omtrent de proce¬
dure der taxatie, zodat de afwikkeling dezer reeds zo lang lopende aangelegenheid thans
spoedig voltooid zal zijn.
Ook lijsten van de doubletten onzer bibliotheek, die wegens ruimtegebrek van de hand
moesten worden gedaan, hebben bij U gecirculeerd. Er werd voor een bedrag van ongeveer
f 3000.— verkocht. Het restant zal vermoedelijk met het overblijvende deel der bibliotheek
Mac Gillavry worden geveild.

Nu al deze tijdrovende bezigheden grotendeels achter de rug zijn, bestaat het plan dat,
mede ter bezuiniging op de kosten, in de tweede helft van dit jaar nog slechts halve dagen
door de heer Baars zal worden gewerkt. Een definitieve beslissing hieromtrent zal ik echter
aan mijn opvolger overlaten.
Ik mag mijn laatste verslag wel besluiten met een woord van oprechte dank tot al mijn
medebestuursleden voor de aangename samenwerking, die ik steeds zeer heb gewaardeerd en
voor de prettige sfeer, die op al onze bijeenkomsten heerste.

De Voorzitter zegt, dat het hem spijt dat de heer Fischer op deze bijeenkomst
niet tegenwoordig heeft kunnen zijn, daar hij hem gaarne persoonlijk de dank
had overgebracht voor het vele werk, wederom aan de Bibliotheek besteed, en
zulks wel des te meer omdat de heer Fischer dit jaar als bestuurslid moet aftreden
ingevolge de voorschriften van onze Wet.
Vervolgens wordt behandeld de vaststelling van de plaats waar de volgende
Zomervergadering zal worden gehouden. Gekozen wordt Delden.
Voor de hierop volgende verkiezing van een nieuw bestuurslid in verband met
het aftreden van de heer Fischer is door het Bestuur het volgende dubbeltal op¬
gesteld : 1. de heer G. Kruseman, 2. de heer B. J. Lempke. Verdere candidaten
zijn niet bij het Bestuur opgegeven. Bij de stemming wordt de heer Kruseman
gekozen, die zijn benoeming aanneemt. De Voorzitter deelt mede, dat het de
bedoeling is, dat de nieuw gekozen functionaris de taak van de heer Fischer als
Bibliothecaris zal overnemen.
Bij de verkiezing van een lid in de Commissie van Redactie voor de Publicaties
wordt de heer G. L. van Eyndhoven herkozen, die aan de beurt van aftreden
was en zich herkiesbaar had gesteld.
De Voorzitter zegt, dat er een lid van deze Commissie van Redactie is, dat ge¬
durende vele jaren in alle bescheidenheid het moeizame werk van de registers heeft
verricht, nl. de heer J. J. de Vos tot Nederveen Cappel, Hij wil namens het
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Bestuur de vergadering voorstellen de heer De Vos te benoemen tot Lid van Ver¬
dienste. Hierop volgt een hartelijk applaus als blijk van instemming.
De Voorzitter merkt voorts op, dat er nog een functionaris in de Vereniging
is, die tal van jaren een omvangrijk werk op onopvallende wijze heeft verricht, nl.
de Penningmeester, de heer G. A. Bentinck. Bij de overige bestuursleden is
daarom de gedachte naar voren gekomen om ook de heer Bentinck voor te dra¬
gen voor de benoeming tot Lid van Verdienste. Ook hier geeft de vergadering
door een hartelijk applaus haar instemming met dit voorstel te kennen.
Hierna is aan de orde het voorstel van het Bestuur om de prijs van het Tijd¬
schrift voor Entomologie voor niet-leden te stellen op f 30.— per deel en de prijs
der Entomologische Berichten voor niet-leden op f 1.— per nummer of f 10.—
per jaargang van 12 nummers. Voor de leden der Vereniging blijven de prijzen
dan ongewijzigd. De reden voor dit voorstel is gelegen in de steeds hoger wor¬
dende drukkosten en de huidige ruilwaarde. Dit voorstel wordt aldus goedgekeurd.
Het huishoudelijke gedeelte der vergadering is hiermede geëindigd.
In het wetenschappelijke gedeelte der bijeenkomst geeft de heer B. J. J. R.
Walrecht een korte bijdrage over een pop van Sitaris muralis en over Engelse
hoornaars. Het gesprokene zal separaat in de Entomologische Berichten worden
gepubliceerd onder de titel: Over Sitaris muralis en Engelse hoornaars (Vespa
crabro').
De heer P. J. van der Feen maakt gebruik van deze bijeenkomst te Domburg
om de leden der Vereniging om medewerking te verzoeken bij het zo goed moge¬
lijk identificeren der in Zeeland met dialect-namen aangeduide insecten. Dit is
van belang met het oog op het woordenboek van de Zeeuwse dialecten, dat thans
in bewerking is onder redactie van Mej. Dr H. C. M. Ghysen te Domburg.
De heer P. J. Brakman, Nieuw- en St. Joosland, is gaarne bereid voor dit
doel de dialect-namen en andere gegevens, die men hem kan verstrekken, te ver¬
garen en te bestemder plaatse te deponeren.
Aangezien geen der aanwezigen verder nog

het

woord

verlangt,

sluit

de

Voorzitter hierna de vergadering onder dankzegging aan allen, die tot het wel¬
slagen hiervan hebben bijgedragen.

Over Sitaris muralis en Engelse hoornaars (Vespa crabro)
(Col., Hym.)
door
B. J. J. R. WALRECHT

De soorten van Meloë en Sitaris hebben een zeer wonderlijke en gecompliceerde
ontwikkeling. Wat Sitaris betreft, is bij ons de soort S. muralis Forst, aangetrof¬
fen. Zij wordt vermeld van Nijmegen en Zierikzee.
Thans heb ik dit dier ook in Biezelinge (Z. Beveland) aangetroffen en wel in
een kolonie van nesten van het bijtje Anthrophora acervorum L.
Op de 109e Zomervergadering te Domburg heb ik een pop van deze kever
vertoond. Deze bevindt zich in 2 pophuiden en was in deze toestand verdroogd.
Als zodanig is dit voorwerp wellicht nog zeldzamer dan de kever zelf.
Wat de Engelse hoornaar (Vespa crabro L.) betreft wil ik er op wijzen, dat

