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Verslag van de le Lentevergadering te VHertogenbosch 
door 

G. L. VAN EYNDHOVEN, Secretaris. 

De Eerste Lentevergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging 

werd gehouden op Zondag 24 April 1955 in Hotel „Royal” te ’s-Hertogenbosch 

onder voorzitterschap van de President, Prof. Dr L. F. de Beaufort en later Dr 

G. Barendrecht. Aanwezig waren : 

Het Lid van Verdienste Ir G. A. Graaf Bentinck, het Erelid Prof. Dr W. K. J. 

Roepke, en de gewone Leden : Dr G. Barendrecht, Prof. Dr L. F. de Beaufort, P. Benno 

O.M. Cap., Dr J. G. Betrem, P. Chrysanthus, G. H. Didden, M. H. van Dulm, A. M. J. 

Evers, G. L. van Eyndhoven, F. C. J. Fischer, W. H. Gravestein, J. A. Janse, H. Janssen, 

Dr C. de Jong, Dr W. J. Kabos, Dr L. G. E. Kalshoven, Dr G. Kruseman, Prof. Dr D. J. 

Kuenen, Dr P. A. van der Laan, Dr F. E. Loosjes, Br. Theowald, Br. Virgilius, N. C. van 

der Vliet, Prof. Dr J. de Wilde, Prof. Ir T. H. van Wisselingh, G. van der Zanden. 

Na een welkomstwoord tot de aanwezigen, gaat de Voorzitter over tot het 

Verslag Nederlandsche Entomologische Vereeniging 1954/1955 

Op de Buitengewone Vergadering, 20 November 1954 te Amsterdam gehouden, werd 

besloten de huishoudelijke aangelegenheden voortaan niet meer op de Zomervergadering, 

maar op een Lentevergadering aan de orde te stellen en zo zijn wij dan voor de eerste maal 

op zulk een Lentevergadering bijeen. Het verslag, dat ik thans uitbreng, loopt daarom deze 

keer slechts over 10 maanden. 

Aan de buitengewone vergadering, zoeven genoemd, sloot onmiddellijk de Herfstverga- 

dering aan. De Wintervergadering werd op 13 Februari te Rotterdam gehouden en de 

Zomervergadering had te Domburg op 26 Juni plaats. 

Door de dood ontviel ons in de afgelopen periode de heer A. STäRCKE. Deze bekende 

myrmecoloog werd herdacht door de heer P. M. F. Verhoeff in de E.B. 15 No. 12. Op 

4 Augustus overleed Mr O. M. Baron van Boetzelaer. Ook willen wij de heer A. F. B. 

Dulfer herdenken, ofschoon hij slechts lang geleden enkele jaren lid van onze Vereniging 

is geweest. Deze lepidopteroloog overleed op 92-jarige leeftijd op 18 Januari 1955 te Rot¬ 

terdam. 

Vier leden bedankten, nl. de heren A. Dielen, F. de Graaf, D. Hemminga en G. Min- 

DERMAN. 

Tegenover dit verlies staat een aanwinst van 22 nieuwe leden, nl. Mej. C. E. Droog- 

leever Fortuyn en de Heren J. Bleeker, W. van Boextel, Chr. Branger, W. Hellinga, 

J. D. den Hengst, D. Hille Ris Lambers, H. Janssen, het Laboratorium voor Vergelij¬ 

kende Physiologie van de Rijksuniversiteit te Utrecht, Dr Malte v. Kühlewein, J. Lukkien, 

J. B. Otten, H. Pezie, Ir P. H. van de Pol, R. T. Simon Thomas, G. J. Slob, H. Veen, 

W. van Veen Jr., N. A. J. Visser, Dr A. G. de Wilde en P. J. Zomerdijk. 

Voorts de student-leden Mej. E. N. G. van Damme, H. J. de Jongh, H. Wolda en de 

adspirant-leden F. Bink en B. Stuivenberg. 

Het verheugt ons Mevr. G. C. van der Wiel-Voss als begunstigster te hebben mogen 
inschrijven. 

De vereniging telt thans : 

Leden van Verdienste 2 

Ereleden 17 
Begunstigers 14 

Corresponderende leden 5 
Buitenlandse leden 16 
Gewone leden 294 
Student-leden 19 
Adspirant-leden 4 

Totaal 371 
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Sinds de laatste mededeling verschenen van de Entomologische Berichten de nos. 7—16 

van deel 15 en van het Tijdschrift deel 97, afl. 1—2 op 1 Juli, afl. 3 op 27 September en 

afl. 4 op 18 December 1954, waarmede dit deel werd afgesloten. 

De Afdelingen Noord-Holland & Utrecht en Zuid-Holland, alsmede die voor Toege¬ 

paste Entomologie verkeren in bloeiende staat. Als Voorzitter van laatstgenoemde afdeling 

werd in de plaats van de heer G. van Kossem, die aan de beurt van aftreden was, de heer 

F. E. Loosjes gekozen. 
Het statutaire bezoek van de President aan de Bibliotheek had op 21 April plaats. De 

boekerij bevindt zich in goede toestand, maar er dreigt tekort aanx plaatsruimte. Wellicht 

kan voorlopig uitkomst worden verkregen door de kasten te verhogen, in afwachting van het 

nieuw te bouwen Zoölogisch Museum, waarbij gerekend is op voldoende ruimte voor een 

zich steeds uitbreidende bibliotheek. 

Het Bestuur van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting vergaderde op 11 December 1954. 

Hierna krijgt de heer G. A. Bentinck het woord voor zijn 

Verslag van de Penningmeester over het Boekjaar 1954 

Mijne Heren, 

Hiermede vermeld ik de Balans en de Winst- en Verliesrekening : 

BALANS BOEKJAAR 1954 

Activa : 

Effecten in volle eigendom ... ƒ 30.009,— 
Effecten in blote eigendom ..15.473,72 

Leden Debiteuren ...................... 437,18 

Postrekening ....................... 2.433,39 

Inschrijving Grootboek in volle eigendom . ,, 10.098,— 

Debiteuren niet Leden . . . . . . . ..„ 3.090,96 

Dr Uyttenboogaart-Eliasen Stichting ............... 16.800,— 

Inschrijving Grootboek in blote eigendom . 13.770,— 

Amsterdamsche Bank N.V..  419,50 

Nadelig Saldo 1954 ... . 1.544,02 

ƒ94.075,77 

Passiva : 

Legaat Dr Reuvens ................... ƒ 13.770,— 
Nalatenschap Dr A. Veth ..15.473,72 

Fonds Dr Mac Gillavry ..  243,62 

Fonds v. Eyndhoven ..................... 1.121,26 

Entom. Vereen, in Indonesië .   162,55 

Kapitaal .. . . ..,, 24.641,50 

Fonds Hacke-Oudemans .................... 200,"— 

Fonds Hartogh Heys v. d. Lier ................. 10.098,— 

Reserve voor Koersverlies.  6.084,20 

Dr J. Th. Oudemans Stichting .................. 1.166,98 

Leden Crediteuren ...................... 310,— 

Crediteuren ........................ 17.220,07 

Fonds Aankoop Boeken voor de Bibliotheek ............ 3.173,87 

Transactions 9e Internat. Congres v. Ent. .............. 410.— 

ƒ94.075,77 
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WINST- EN VERLIESREKENING BOEKJAAR 1954 

V erlies : 

Reserve Dubieuze Contributies ............. 50,— 

Entomologische Berichten ....,, 6.100,12 

Tijdschrift voor Entomologie.. . . . ..„1.538,31 

Onkosten .... „ 599,55 

Bibliotheek ..10.205,85 

ƒ 18.493,83 

Winst : 

Contributies .. ƒ 2.795,— 

Subsidie Dr Uyttenboogaart-Eliasen Stichting aan de N.E.V.12.050,— 

Boekenfonds .  „ 664,96 

Rente.... 1.439,85 
Nadelig Saldo 1954 ..,, 1.544,02 

ƒ 18.493,83 

Voor 1955 geef ik de volgende globale begroting : 

Inkomsten : 

Contributies.ƒ 2.800,— 

Boekenfonds ..  „ 360,— 

Rente... . ., 1.440,— 
Subsidie Dr Uyttenboogaart-Eliasen Stichting aan de N.E.V. 13.600,— 

ƒ 18.200,— 

Uitgaven : 

Entomologische Berichten ..ƒ 6.000,— 

Tijdschrift voor Entomologie.. 1.500,— 

Onkosten ... 700,—- 

Bibliotheek ... 10.000,— 

ƒ 18.200 — 

Ik geef voor dit jaar een sluitende begroting, hopende dat allen daaraan zullen mede¬ 

werken door voortdurend te bezuinigen. 

De Dr J. Th. Oudemans Stichting verkreeg door de rentetoevoeging een rentesaldo van 

ƒ 1166.98. 

De Voorzitter bedankt de heer Bentinck voor het vele werk, dat hij ook dit 

jaar wederom ten behoeve van de Vereniging aan haar financiën heeft besteed. 

Hierna leest de Secretaris, bij afwezigheid van de beide commissieleden, het 

rapport voor dat de Kascommissie, bestaande uit de heren A. Diakonoff en J. 

G. ten Houten, heeft ingezonden. In dit rapport worden de volgende punten 

naar voren gebracht : 

1. Dank en erkentelijkheid jegens de Penningmeester voor het door hem ver¬ 

richte werk, met de suggestie om de Penningmeester en wellicht ook de Se¬ 

cretaris en de Redactieleden als kleine compensatie voor hun werk vrij te stel¬ 

len van contributie en abonnementsgelden. 
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2. Verscherpte maatregelen tegen wanbetalers. 

3. Suggesties inzake de financiering der Bibliotheek. 

4. Overweging of het niet wenselijk zou zijn bij onze gecompliceerde financiën 

de controle door een accountant te laten verrichten. 

Aangezien dit rapport door het tijdstip van de kascontrole eerst een paar dagen 

voor de vergadering ter kennis van het Bestuur is gekomen, heeft dit zich over de 

inhoud daarvan nog niet kunnen beraden. Daarom wordt besloten, dat met name 

de suggesties van de punten 1, 3 en 4 door het Bestuur zullen worden onderzocht, 

waarna op een volgende vergadering daaromtrent nadere beslissingen kunnen 

worden genomen. 

Hierna wordt de Penningmeester gedechargeerd voor het door hem in 1954 

gevoerde beheer. 

Vervolgens brengt de Bibliothecaris, de heer G. Kruseman, uit het 

Verslag van de Bibliothecaris over het jaar 1954/1955 

De uitlening door onze Bibliotheek nam ook dit jaar in omvang wederom aanzienlijk 

toe, doch vele malen moesten aanvragers worden teleurgesteld, omdat boeken of tijdschriften 

in onze Bibliotheek niet aanwezig zijn, hoewel de aanvragers het ontbreken ervan als een 
ernstig gemis ondervonden. 

Om in de zeer hoge aanschaffingskosten te voorzien, heeft het Bestuur op voorstel van 

mijn voorganger besloten de bijzondere baten, voortvloeiende uit de verkoop van doubletten 

en de verkoop van een gehele serie T.v.E. en E.B., te bestemmen voor bijzonder hoge 

kosten, zoals b.v. aankoop Boekerij Mac Gillavry en Corporaal, en voor verdere normale 

uitbreiding der Bibliotheek. Het betreft hier gelden, voortvloeiende uit Kapitaalgoederen, 

die wederom in Kapitaalsgoederen worden belegd. 

Het bedrag waarvoor de Bibliotheek te onzen behoeve door de Gemeente Amsterdam is 

verzekerd, is wederom verhoogd, zodat de verzekerde waarde nu Fl. 800.000.— bedraagt. 

Vrijdag 22 April j.l. kon met het opbergen der boeken uit de boekerij Mac Gillavry 

worden begonnen, terwijl hopelijk de afwikkeling van de aan de leden te verkopen boeken 

uit deze boekerij deze zomer haar beslag zal krijgen. 

Het catalogiseren van onze grote aanwinsten tijdens het beheer van mijn voorganger ver¬ 

worven, zal hopelijk in het komende jaar gereed komen; dan rest nog de Boekerij A. C. 

Oudemans van „slechts” 10.000 Nos. (sic !). 

Als wens van de Bibliothecaris blijft daarna nog het hiaat in de onderwerpen-catalogus 

te kunnen laten inboeken, doch de vervulling van deze wens hangt niet van ons, doch van 

het Bestuur der Uyttenboogaart-Eliasen Stichting af. 

Ter circulatie doe ik rondgaan een lijst van de voornaamste aanwinsten onzer boekerij. 

Ten slotte rest mij mijn dank te betuigen aan Mevr. De Nobel en de heer Baars voor 

hun concientieuse plichtsbetrachting en aan mijn voorganger voor de voortreffelijke staat 

waarin ik Zijn beheer overnam. 

De Voorzitter bedankt ook de heer Kruseman voor het vele werk, in het be¬ 

lang der Vereniging verricht. 

Vervolgens is aan de orde het vaststellen van de plaats, waar de volgende 

Lentevergadering zal worden gehouden. Ditmaal was ’s-Hertogenbosch genomen 

om een gemakkelijk bereikbare plaats in het centrum des lands te hebben. De 

heer Kuenen stelt Amersfoort voor. De heer Van der Laan zou gaarne permanent 

Utrecht willen nemen. Besloten wordt om aan Utrecht een zekere voorkeur te 

verlenen, doch eventueel in het belang der over het gehele land verspreide leden 

ook wel eens een andere plaats te nemen. 
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Het volgende punt betreft de bestuursverkiezing in verband met het periodieke 

aftreden van de President, de heer L. R de Beaufort, die er de voorkeur aan 

heeft gegeven zich niet herkiesbaar te stellen wegens zijn reeds ver gevorderde 

leeftijd. Het Bestuur heeft twee candidaten genoemd: 1. Dr L. G. E. Kalshoven, 

2. Dr G. Barendrecht. Opgave van andere candidaten is niet bij het Bestuur 

binnengekomen. De uitslag van de stemming is : de heer Kalshoven 12, de heer 

Barendrecht 15. stemmen, 1 stem blanco, zodat de heer Barendrecht is ge¬ 

kozen. 

De nieuwe President, de voorzittershamer overnemende van zijn voorganger, 

houdt een korte toespraak, waarbij hij zich speciaal wendt tot de scheidende Presi¬ 

dent, de heer L. F. de Beaufort. In de jaren, die achter ons liggen, heeft de 

heer De Beaufort steeds voor de belangen der Vereniging op de bres gestaan en 

ten tijde van het IXe Internationale Congres van Entomologie te Amsterdam in 

1951 heeft hij met grote kundigheid de daarmede verbonden representatieve 

plichten vervuld. De Vereniging is hem voor dit alles veel erkentelijkheid ver¬ 

schuldigd. 

Bij de verkiezing van enige leden in de Commissie van Redactie voor de Publi¬ 

caties, worden de thans aan de beurt van aftreden zijnde heren herkozen, t.w. A. 

Diakonoff, L. G. E. Kalshoven en J. J. de Vos tot Nederveen Cappel. Ten 

einde onder alle omstandigheden een goede werkverdeling gewaarborgd te weten, 

wordt nog als nieuw lid in deze Commissie gekozen P. Chrysanthus. 

Bij de rondvraag informeert de heer Betrem, of het mogelijk zou zijn een 

register te maken op oude publicaties der Vereniging. Van bestuurszijde wordt ge¬ 

antwoord, dat op de Bibliotheek een kaartregister aanwezig is op alle mededelingen 

in de vergaderingsverslagen, indertijd door nu wijlen Dr D. Mac Gillavry 

samengesteld. 

De heer Van der Laan vraagt, of het mogelijk zou zijn aan instituten en firma’s 

een hogere contributie in rekening te brengen dan aan de individuele leden. Het 

Bestuur zal dit onderzoeken. 

Voorts zegt de heer Van der Laan, dat z.i. verschillende leden om religieuze 

redenen de vergaderingen niet kunnen bijwonen, indien deze op Zondag worden 

gehouden. Het Bestuur antwoordt, dat bij een vergadering op Zaterdag vele an¬ 

deren door hun werk verhinderd zouden zijn om te komen, maar het zegt toe 

ook dit punt nader te zullen onderzoeken. 

Als laatste punt zijn nu aan de orde de 

Wetenschappelijke Mededelingen 

waarbij het volgende ter sprake komt : 

*J. de Wilde: Kleuraanpassingsvermogen bij Sprinkhanen (Orth.). 

*W. K. J. Roepke : Delias op Nieuw-Guinea (Lep.). 

*L. G. E. Kalshoven : Union Internationale pour l’Etude des Insectes Sociaux. 

*P. Chrysanthus : Spinnen, nieuw voor de Nederlandse fauna (Aran.). 

P. Benno : Over Apoica pallida. Van Apoica pallida (Olivier) (Vespidae — 

Polubiinae) zijn 5 kleurvormen bekend, welke opvallend sterk verschil¬ 

len en vroeger als 5 soorten zijn beschouwd, nl. A.p. f. pallida (OL). 
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A.p. f. pullens (Fabr.), A.p. f. arbor eu Sauss., A.p. f. thorucicu Buyss. 

en A.p. f. ulbimuculu (Fabr.). Deze dieren vliegen in Zuid-Amerika, o.a. 

bij Paramaribo, en vooral in de schemering. Aan J. Bequaert komt de 

eer toe deze 5 kleurtypen als vormen van één soort te hebben herkend 

(1943, Tl runs. umer. ent. Soc. 69 : 107—118). Soms worden enige kleur¬ 

typen in eenzelfde nest aangetroffen. 

D. J. Kuenen : Het Meijendel-onderzoek. Enige voorlopige onderzoekingen, 

welke t.z.t. uitvoerig zullen worden gepubliceerd. 

*C. de Jong : Invasie van Sminthurinus niger (Collemb.). 

G. Kruseman : Bespreking van het nieuwe keverboek: P. van der Wiel — 

Welke kever is dat ? — Thieme, Zutphen, 1954. 

De met een * aangeduide bijdragen zullen in de Entomologische 

Berichten worden gepubliceerd. 

Ten slotte deelt de heer Van der Vliet mede, dat hem ter ore is gekomen, 

dat enige zeer zeldzame Lycaeniden in ons land worden gevangen voor handels¬ 

doeleinden. Hij vraagt, of hiertegen iets te doen is. Bij de discussie blijkt, dat er 

geen afdoende middelen zijn om dit tegen te gaan. Echter wijst de praktijk uit, 

dat zeldzame soorten zich meestal wel weten te handhaven, ook al wordt er ijverig 

op gejaagd. 

Nadat niemand meer het woord verlangt, sluit de Voorzitter met een woord 

van dank de vergadering. 

Spinnen, nieuw voor de Nederlandse fauna (Aran.) 
door 

P. CHRYSANTHUS 

Op de Ie Lentevergadering, 24 April 1955, kon ik wederom enige spinnen 

vermelden, welke nog niet voor de Nederlandse fauna waren genoteerd, nl. : 

Clubiona subsultans Thor., $ $ , Oosterhout N.B., Vraggelse hei tussen den¬ 

nennaalden, 2 April 1955. 

Erigone arctica (White), $ $ $ $ , leg. Dr P. F. van Heerdt (Zool. Lab. 

Utrecht) bij zijn uitgebreid onderzoek naar de fauna van de zeereep van Ter¬ 

schelling, Aug. 1952. 

Styloctetor romanus (Cbr.), $ $ , Aug. 1951 en 1952, als voorgaande soort. 

Bij het Meijendel-onderzoek te Wassenaar (Spinnen: Dr L. van der Hammen en 

G. Spoek, Rijksmuseum v. Nat. Hist. Leiden) blijkt de soort daar gewoon te zijn. 

Trachynotus obtusus (Blw.), $ $ $ $ , leg. Dr J. van der Drift (Ooster- 

beek), Doorwerth, eikenbos in vangblikken, Maart en April 1953. Ook deze 

soort is in Meijendel gewoon en volgens nog niet gepubliceerde gegevens ook op 

andere plaatsen van ons land niet zeldzaam. 

Summary 

This is an account of some species of spiders not yet recorded from the Nether¬ 

lands. 


