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colleges en onderzoekingen te S. Kensington, steeds over de 

levensgeschiedenis en de bestrijding van voor de samen¬ 

leving schadelijke insecten. 

Zijne officieele publicaties zijn vele en van hooge waarde ; 

ook schreef hij drie uitstekende boeken: Indian Insect 

p e s t s ( 1906), Indian I n s e c t L i f e ( 1909) en AManuel of 

Entomology .(1923). 
Zijn dood vond plaats onder zeer tragische omstandig¬ 

heden. Hij had zich den laatsten tijd vooral bezig gehouden 

met onderzoekingen betreffende de verdelging, in het bij¬ 

zonder van de kamervlieg, door middel van verstikkende 

gassen. Eensdeels om het groote gevaar er mede verbonden, 

anderdeels om ontijdige, onbescheidene mededeelingen 

omtrent zijne onderzoekingen uit te sluiten, experimenteerde 

hij geheel alleen in een vertrek, waarvan de toegang voor 

iedereen verboden was. Den 10den October was hij des 

namiddags naar zijn laboratorium gegaan, zeggende omstreeks 

6 uur terug te zullen zijn. Toen hij om 8 uur nog niet 

thuis was, werd zijne vrouw ongerust en ging hem afhalen. 

Toen zij bij de deur van zijn laboratorium kwam, kreeg zij 

geen antwoord, maar hoorde binnen eene benauwde en moei¬ 

lijke ademhaling. Toen zij daarop de deurlietopenbreken, vond 

zij Prof. Maxwell-Lefroy bewusteloos op den vloer liggen. 

Een voor zijne onderzoekingen gebruikt hand-gaspompje lag 

naast hem. Hij werd dadelijk overgebracht naar het St. George’s 

hospitaal. Bij de onderzoeking bleek in de longen eene groote 

hoeveelheid vocht aanwezig, zonder twijfel veroorzaakt door 

de bijtende eigenschappen van het, door hem zelf uitge¬ 

vonden, gas. Zonder tot bewustzijn gekomen te zijn, is hij 

toen op 14 October overleden. 

Zijn naam zal bij de entomologen der geheele wereld 

in eere blijven. 

J. B. CORPORAAL. 

Een zwerm van Acentropus niveus OL 

Het was mij tot nog toe nooit gelukt, ’s nachts met 

sterk electrisch licht (een methode, die ik dikwijls toepas, 

om vlinders te bemachtigen) Acentropus niyeus Ol. in 

mijn tuin te Overveen te vangen. 
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Van deze, tot nog-toe weinig verspreide soort, vindt 

men een nauwkeurige beschrijving in Snellens „Vlinders 

van Nederland” (Microlepidoptera) p. 80—81, met verwijzing 

naar het T. v. E. 1868, p. 203, en 1877—78, en verder in 

de „Nederl. Insecten” van Dr. J. Th. Oudemans p. 494— 

495. In hetT, v. E., ter plaatse genoemd, zal men zien, dat het 

Brouwerskolkje te Overveen de historische vindplaats 

is van dit dier, en dat het de Heer C. Ritsema Cz. geweest 

is, die een belangrijke studie van dit merkwaardig insect aldaar 

gemaakt heeft. 

Het jaar 1925 is niet bijzonder goed geweest voor de 

vlindervangist, en dit bemerkte ik vooral bij de nachtelijke 

vangsten met licht, doch dat jaar heeft schijnbaar een o in¬ 

gekeerd en invloed gehad op Ac. niveus. 

Zoo ving ik met licht op 10/6 mijn eerste exempl. van 

deze soort, een tf, en op 11/6 één Ç. Ik' dacht dat het 

hiermede afgeloopen zou zijn, want de dagen daarop zag 

ik niets meer hiervan, zelfs niet een maand later op 12 en 

13 Juli, doch op 14 Juli kwamen ze weer opduiken en ving 

ik dien avond 15 d'd1, Op 15 Juli was de toestand geheel 

anders. De groote lamp in den tuin was nauwelijks aange¬ 

stoken, of er vlogen er reeds een 10-tal, als witte wolkjes 

fladderend, op het uitgespreide laken, maar daar bleef het 

niet bij; het duurde niet lang, of ze waren overal in den tuin 

verspreid. Niet alleen was het laken vol, doch overal op 

de paden, in het zand en grind in de nabijheid van de lamp, 

zag ik ze rondspartelen. Het aantal was ontelbaar, en hier 

en daar zag ik groote exemplaren, nl. de wijfjes. Ik trachtte 

te vangen wat ik krijgen kon, en zocht vooral ÇÇ, want 

deze waren er niet veel. Het was lastig te loopen zonder 

er op te trappen. 

Eigenaardig is het, dat juist dien avond zeer weinig andere 

vlinders vlogen, en ook opvallend is de wijze van rondvliegen. 

De meeste vlinders vliegen eerst even rond en gaan dan 

stil op het laken zitten, doch niveus spartelt steeds rond 

op het laken en gaat nooit zitten. De gaan af en toe 

even zitten, om dan weer gelijk dé dV steeds rond te spartelen. 

Ik merkte ook op, dat ik geen levende exemplaren een nacht 

in fleschjes kon bewaren, zooals ik anders, vooral bij micros, 
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doe, want ze vliegen den geheelen nacht door en ’s morgens 

liggen ze dood in de flesch. 

Ik moest ze dus alle dien avond in een vangflesch doen 

met azijnaether, en den volgenden dag gingen diverse zen¬ 

dingen weg naar de micro-verzamelaars, want het was mij 

niet mogelijk, zooveel materiaal op te spannen. 

Merkwaardig is nu, dat den avond daarop, nl. 16/7, geen 

enkel exemplaar van niveus zich vertoonde, terwijl andere 

vlinders vrij druk vlogen. Nog 1 cT ving ik op deze wijze 

c.a. 1 maand later, nl. op 6/8, en daarmede was de vangst 

afgeloopen. 

Dat dit geheele broedsel afkomstig zou zijn uit het 

Brouwerskolkje, dat c.a. 10 minuten gaans van hier verwijderd 

is, kan ik niet aannemen. Ik vermoed, dat de soort op ver¬ 

schillende plekken alhier zal voorkomen, en ook in den 

vijver in het park van het gesticht Duinrust, gelegen even 

achter mijn tuin. De ÇÇ met vlengelstompjes, die gewoner 

zijn dan de volkomen gevleugelde ÇÇ, ving ik natuurlijk 

niet, omdat deze diertjes zich niet vliegend verplaatsen kunnen, 

en derhalve niet op het licht afkwamen. 

ÓVERVEEN. _ G. A. BENTINCK. 

Cerura bicuspis Bkh+ faunae n*sp+ 
In no. 71 van de Entom. Berichten van 1 Mei 1913, 

veronderstelt de Heer Balfour van Burleigh, dat C. bicuspis 
in ’t Oosten van Geiderland en Overijsel zou kunnen worden 

gevonden. Dit vermoeden is inderdaad bewaarheid, daar 

ik in het najaar van 1924 in de bosschen van Freiherr 

Lochner von Hüttenbach te Beek bij Didam, dicht bij de 

Duitsche grens, twee rupsen van genoemden vlinder heb 

gevonden, waaruit op 12 en 14 Juni van dit jaar resp. een 

vrouwelijke en een manlijke vlinder zijn verschenen, 

Hoe interessante vondsten dikwijls aan louter toeval zijn 

te danken, kan ook uit de vondst van deze beide rupsen 

blijken. 

Op 20-9-1924 wandelde ik met een kennis, niet ento¬ 

moloog, door „de Bijvank,” een deel van bovengenoemd land¬ 

goed. Daar mijn metgezel zich nogal voor een en ander inte¬ 

resseerde, werd hij opmerkzaam gemaakt op het groote aantal 

en de groote verscheidenheid van rupsen, die daar, vooral op 


