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Adreswijziging van het Secretariaat
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Ingaande 1 Maart 1955 wordt het Secretariaat naar Amsterdam verplaatst. Het
adres wordt dan als volgt: Secretariaat Nederlandsche Entomologische Vereeniging,
Zeeburgerdijk 21, Amsterdam (O.), telefoon K 20—54600.
Mijn privé-adres blijft Floraplein 9, Haarlem, zodat brieven, welke aan dit adres
worden gezonden, in ieder geval ook hun bestemming bereiken.
G. L. van Eyndhoven, Secretaris.

IN MEMORIAM
Op 18 Januari j.l. overleed te Rotterdam, op bijna 92 jarige leeftijd, de Heer
ANTON FREDRIK BERNARD DULFER,
de nestor onzer Nederlandse lepidopterologen.
De heer Dulfer, die slechts enkele jaren lid onzer Vereniging is geweest, ver¬
wierf op het einde der vorige eeuw en in de eerste decennia dezer eeuw grote be¬
kendheid door het kweken van toen zeldzame vlinders, vooral van die soorten,
welker rupsen hij wist te vinden in de uitgestrekte riet- en moerasflora van Numansdorp, welke gemeente hij als onderwijzer meer dan 40 jaar gediend heeft.
Velen hebben geprofiteerd van zijn vangsten en kweken en in de oude collecties
vinden we steeds voorwerpen afkomstig uit Numansdorp.
Zijn verzameling, die in de loop der jaren nogal gedund was en bovendien
ernstig geleden had in zijn vochtig huis te Numansdorp, schonk hij in 1937 aan
het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam.
Gepubliceerd heeft de heer Dulfer betrekkelijk weinig. In de oude jaargangen
van De Levende Natuur vinden we enkele interessante artikelen van zijn hand.
H. Landsman.

