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Verslag van de Buitengewone Vergadering en 

14e Herfstvergadering 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris 

De Buitengewone Vergadering en 14e Herfstvergadering der Nederlandsche 

Entomologische Vereeniging werden gehouden op Zaterdag 20 November 1954 

in het Zoölogisch Laboratorium te Amsterdam, onder voorzitterschap van de 

President, Prof. Dr L. F. de Beaufort. 

Aanwezig waren: het Erelid Prof. Dr W. K. J. Roepke, het Lid van Verdienste 

Ir G. A. Graaf Bentinck, de Begunstiger H. Prakke en de gewone Leden: Ir G. 

W. Ankersmit, P. Aukema, G. Bank Jr, Dr G. Barendrecht, Prof. Dr L. F. de 

Beaufort, F. J. Bergman, Dr A. F. H. Besemer, Dr J. G. Betrem, Dr H. C. Blöte, 

S. de Boer, R. H. Cobben, Dr A. Diakonoff, Prof. Dr W. M. Docters van 

Leeuwen, P. H. van Doesburg Sr, H. H. Evenhuis, G. L. van Eyndhoven, F. C. 

J. Fischer, Dr H. J. de Fluiter, W. H. Gravestein, M. J. Gijswijt, C. L. Helle- 

green, H. W. Herwarth von Bittenfeld, S. van Heijnsbergen, Dr J. G. ten Hou¬ 

ten, D. J. de Jong, Dr L. G. E. Kalshoven, Mr J. H. B. Kernkamp, Koninklijke 

Shell Laboratorium vertegenwoordigd door Ir J. W. Heringa, J. Kort, Dr G. 

Kruseman, Prof. Dr D. J. Kuenen, Kunststoffeninstituut T.N.O. vertegenwoor¬ 

digd door Dr H. J. Hueck, Dr P. A. van der der Laan, B. J. Lempke, J. A. W. 

Lucas, Ir G. S. van Marie, A. C. Nonnekens, Industriële Maatschappij v/h Noury 

& van der Lande N.V. vertegenwoordigd door Prof. Dr J. H. Schuurmans Stek¬ 

hoven, W. Nijveldt, H. van Oorschot, M. P. Peerdeman, Plantenziektenkundige 

Dienst, Ir P. H. van de Pol, Proeftuin voor de Groenten- en Fruitteelt onder 

Glas te Naaldwijk vertegenwoordigd door Mej. W. de Brouwer, Dr A. Reyne, 

Chemische Fabriek en Handelsonderneming ,,Riwa” vertegenwoordigd door R. 

Wijnhuijsen, G. van Rossem, L. E. van ’t Sant, H. J. L. T. Stammeshaus, H. C. 

Uijlenbroek, Br. Virgilius, N. C. van der Vliet, H. Westra, P. van der Wiel, H. 

Wiering, Dr J. Wikke, Dr A. G. de Wilde, Prof. Dr J. de Wilde, G. van der 

Zanden, Zeelands Proeftuin vertegenwoordigd door M. van de Vrie, Zoölogisch 

Laboratorium te Utrecht vertegenwoordigd door Dr P. F. Baron van Heerdt, als¬ 

mede 5 introducés. 

De Voorzitter opent de Buitengewone Vergadering en heet de aanwezigen 

welkom. 

Hij stelt als eerste punt aan de orde het voorstel van het Bestuur om: 

1. de huishoudelijke zaken over te brengen naar de wintervergadering; 

2. de hierdoor overbelast geworden wintervergadering te ontlasten door het 

uitschrijven van een afzonderlijke vergadering in Januari of Februari, voor¬ 

al gewijd aan de faunistiek; 

3. de zomerbijeenkomst geheel te wijden aan de excursie, met eventueel de 

mogelijkheid enige wetenschappelijke mededelingen te doen. 

Het Bestuur heeft met betrekking hiertoe in de convocatie de volgende toelich¬ 

ting gegeven: 
Het wordt door een aantal leden als een bezwaar gevoeld, dat het vaak moeilijk is de 

huishoudelijke vergadering bij te wonen, omdat deze tijdens de zomerbijeenkomst in een 

meestal veraf gelegen plaats wordt gehouden. 
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Het Bestuur heeft daarom besloten voor te stellen deze huishoudelijke vergadering te ver¬ 

plaatsen naar de Wintervergadering. 

Het probleem, dat zich daarbij voordoet, is, dat deze Wintervergadering reeds dusdanig 

is belast met wetenschappelijke bijdragen van de leden, dat er voor de 1 J4 à 2 uur, welke 

het huishoudelijke gedeelte vergt, bij het toch al vrij late aanvangstijdstip van 11 uur geen 

tijd meer over is. 
Het Bestuur meent aan den anderen kant, dat er nog verschillende leden zijn, die gaarne 

iets op de Wintervergadering zouden willen mededelen, indien er meer tijd beschikbaar 

ware. 

Ten einde dit alles op te vangen, wil het Bestuur voorstellen om jaarlijks in Januari of 

Februari een bijeenkomst te houden in een der grote steden, welke geheel gewijd is aan 

wetenschappelijk werk en wel in de eerste plaats aan de faunistiek. De bedoeling is, dat 

daardoor veie leden, meer dan tot dusverre, hun bijzondere vangsten zullen bespreken en 

laten circuleren, waarvoor er dan volop tijd is. • 

Omstreeks April, zulks in verband met het afsluiten der .boeken, kan dan de gewone 

Wintervergadering worden gehouden, die de huishoudelijke zaken behandelt en daarna in 

de eerste plaats de wetenschappelijke mededelingen van meer algemenen aard. 

De Zomerbijeenkomst zal dan niet meer belast zijn met het tijdverlies van de huishoude¬ 

lijke vergadering, doch zal geheel komen te staan in het teken van de gezamenlijke excursie, 

ofschoon het Bestuur de mogelijkheid tot het doen van wetenschappelijke mededelingen zou 

willen openlaten. 

Dit voorstel van het Bestuur wordt met algemene stemmen goedgekeurd. > ) 

Vervolgens is aan de orde de Afwikkeling van het IXe Internationaal Congres 

van Entomologie en décharge van zijn Organiserend Comité. De werkzaamheden, 

aan het Congres verbonden, zijn thans geslonken tot enige kleinigheden, welke 

door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging kunnen worden afgedaan. 

De tijd is dus thans gekomen om het Congres definitief af te sluiten en décharge 

te verlenen aan zijn Organiserend Comité. Het financiële beheer van de Pen¬ 

ningmeester, de heer F. C. J. Fischer, was reeds van overheidswege gecontro¬ 

leerd en tevens door een eigen commissie uit het Comité, bestaande uit dr H. C. 

Blote en Dr J. G. ten Houten. Voor de N.E.V. zijn de bescheiden gecontro¬ 

leerd door de heren Mr. J. H. B. Kernkamp en P. van der Wiel, die zich in een 

rapport aan het Bestuur hebben aangesloten bij de waarderende conclusies, waar¬ 

toe de commissie Blöte-ten Houten was gekomen. , 

De vergadering sluit zich aan bij dit rapport en de Voorzitter maakt van de 

gelegenheid gebruik om allen te bedanken, die in het Organiserend Comité op 

enigerlei wijze hebben bijgedragen tot het welslagen van het Congres, en met 

name ook de 5 leden van het Werkcomité, Prof. Dr D. J. Koenen, Prof. Dr. J. 

de Wilde, B. de Jong, F. C. J. Fischer en Dr G. Kruseman, die de grote massa 

van het werk hebben opgevangen. 

Hij sluit hierop de Buitengewone Vergadering en opent de 14e Herfstver ga- 

dering, gewijd aan wetenschappelijke bijdragen, waarbij hij allereerst het woord 

verleent aan de heer G. van Kossem, die voor de Plantenziektenkundige Dienst 

de traditie handhaaft op onze Herfstvergadering uit te brengen een Verslag over 

het optreden van enige schadelijke insecten in het jaar 1954. 

Na de middagpauze spreekt de heer L. de Ruiter over het onderwerp : De 

veldentomoloog en de evolutie: Mimicry en schutkleur. 

Na afloop hiervan sluit de Voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan 

de Sprekers. 

1) Inmiddels heeft het Bestuur besloten de bijeenkomst van Jan./Febr. als Wintervergade¬ 

ring te nemen en die van April als Lentevergadering. 


