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Adresveranderingen* 
C. J. DIXON, Da Costalaan 11, ’s-Gravenhage, moet 

zijn: C J. DIXON, Da Costalaan 11, Rijswijk (Z.-H.). 
L.J. TOXOPEUS, Hoofdweg336111, Amsterdam (W.) wordt: 

L. J. TOXOPEUS, Witte de Withstraat 11511, Amsterdam (W.). 

VERSLAG van mijn bezoek aan het 

IVe Internationale Entomologen-Congres, 

gehouden te ITHACA, N-Y*, 

van 13 t/m 18 Augustus 1928* 
door J. B. CORPORAAL, 

Conservator voor Entomologie van het 
Zoölogisch Museum te Amsterdam* 

Reis. 
Aan boord van het stoomschip „Volendam” van de 

Holland-Amerika-Lijn, dat op 31 Juli van Rotterdam 
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vertrok, was een gezelschap van niet minder dan 28 Entomo¬ 

logen, behoorende tot 14 verschillende nationaliteiten. Dit 

reisgezelschap was bijeengebracht door Dr. WALTHER HORN, 

Directeur van het „Deutsches Entomologisches Institut”, 

te Berlin-Dahlem. Velen dezer afgevaardigden waren uit¬ 

gezonden door wetenschappelijke instituten of door Regee- 

ringen; van anderen, waaronder ook steller dezes, was de 

reis bekostigd door het CARNEGIE PEACE ENDOWMENT 

FUND, dat voor 25 Europeesche Entomologen gratis 

overtocht had aangeboden1). Reeds aan boord werden vele 

informeele bijeenkomsten gehouden, waarop onderwerpen, 

ten congresse nader te behandelen, werden besproken en 

v/aarop onderlinge overeenstemming op vele punten werd 

bereikt. 

Ontvangst. 

Het „Volendam-gezelschap” werd in de haven van 

New-York-Hoboken opgewacht door eenige Amerikaansche 

collegae, die ons behulpzaam waren bij het passeeren der 

douane en ons den tijd hielpen korten tot het vertrek van 

den trein naar fthaca. Met groote waardeering dient hier 

vermeld te worden, dat het Amerikaansche gouvernement 

van onze komst onderricht was door Dr. L. HOWARD, 

voorzitter van het Congres, zoodat de douane autoriteiten 

op de hoogte waren van den aard van ons gezelschap en 

van het doel onzer reis. Het gevolg hiervan was, dat de 

ambtenaren der douane zich tevreden stelden met eene 

summiere inspectie onzer bagage, die weinig tijd vorderde. 

Per nachttrein arriveerde ons gezelschap te Ithaca in den 

morgen van Zondag 12 Augustus. Wij werden ontvangen 

in Willard Straight Hall, een der Gebouwen der Cornell 

University, meer in het bijzonder bestemd tot sociaal cen¬ 

trum dezer Universiteit, en dat in dit geval dienst 

deed als hoofdkwartier voor het congres. Daar werd 

ons het logies aangewezen, voor de meesten in de 

zeer ruime „dormitories”, waar het geheele jaar de studen¬ 

ten wonen, en die nu, in de vacantie, voor ons beschikbaar 

waren. Aan de dormitories zijn z.g.n. cafeteria’s verbonden, 

1) Dankbaar moge hier vermeld worden het subsidie, door den President der 
Nederlandsche Entomologische Vereeniging, Dr. J. Th. Oudemans, ter beschikking 
gesteld van den vertegenwoordiger der N. E. V. Zonder dit subsidie had steller dezes 
vermoedelijk van deelname aan het congres afgezien. 
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eenvoudig ingerichte restaurants, waar dan ook meestal 

de maaltijden gebruikt werden. 

Deelnemers. 

Aan het congres hebben deelgenomen ongeveer 650 

personen, het grootste tot nu toe aanwezige aantal. Uit 

den aard der zaak waren de meesten uit de Vereenigde 

Staten en Canada, maar toch waren er ruim 100 uit de 

overige werelddeelen. 

Het Internationale karakter kwam dus wel goed tot uiting. 

Voordrachten. 

De voordrachten werden gehouden in onderscheidene 

der vele, uitstekend ingerichte en van alle moderne hulp¬ 

middelen voorziene gehoorzalen der Cornell University. 

Steller dezes vermeldt hier slechts degene, die door hem 

bijgewoond werden, d.z. de algemeene congresvergade¬ 

ringen en die der secties voor Systematiek, Zoogeographie, 

Nomenclatuur en Bibliographie. De overige secties, als 

Economische, Medische en Veterinaire Entomologie en 

Bijenteelt, lagen meer op het gebied van steller’s medege- 

delegeerden, Prof. Dr. W. ROEPKE en Ir. L. A H. PETERS. 

De merkwaardigste voordrachten waren : 

Dr. R. G. JEANNEL, Le peuplement de l’Amérique du 

Nord par les Trechinae. 
Dr. K. JORDAN, Problems of distribution and variation of 

North-American fleas. 

Prof. I. TRâGâRDH, Fauna of the soil in Swedish forests. 

Prof. E. L. BOUVIER, Saturnides américains 

Dr. E. MARTINI, Seuchen und Klima von Standpunkt des 

Entomologen. 

Dr. Walther HORN, On the splitting influence of the in¬ 

crease of entomological knowledge and the enigma of 

species. 

Prof. F. SlLVESTRl, The relation of taxonomy to other 

branches of entomology. 

Prof. W. M. WHEELER, A neotropical myrmecophyte and 

its tenants. 

Prof. E. P. VAN DUZEE, The regional museum and one 

of its problems. 
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P. VayssiÈRE, Observations sur quelques Coccides. 

J. P. Kryger, Remarks on the keys of genera of European 

chalcid flies. 

J. WATERSTON, The preparation for description and preser¬ 

vation of minute hymenoptera. 

A. d’ORCHYMONT, Particulars of the morphology and the 

geographical distribution of American Neohydrophilus. 

R. A. CUSHMAN, The C. F. Baker collection of Malayan 

insects. 

A. B. MARTYNOV, The Permian fossil entomofauna of North 
Russia and its relation to the Kansan. 

J. N. FlLIPJEV, The geographical distribution of insects in 
Russia. 

N. J. KUSZENOV, The structure and origin of the polar 
fauna of Lepidoptera. 

Prof. E. C. VAN DYKE, The influence which geographical 
distribution has had in production of the insect fauna of 
North America. 

Prof. C. A. KENNEDY, The origin of the Hawaiian odonate 
fauna and its evolution within the islands. 

F. W. EDWARDS, An account of a collecting trip to Pata¬ 
gonia and Southern Chili. 

Dr. W. J. HOLLAND, The mutual relation of museums of 

science and taxonomic specialists. 

Prof. M. N. RlMSKY-KORSAKOV, Fresh-water-living hyme- 
nopterous parasites in Russia. 

Dr. Hassan C. EFFLATOUN Bey, Development of entomo¬ 

logical science in Egypt. 

Dr. E. P. FELT, Insect inhabitants of the upper air. 

Dr. C. L. Marlatt, Restrictions, enforced by the United 
States on entry of foreign plants and plant products for 
the purpose of excluding new and dangerous pests. 

Dr. W. HORN, The future of insect taxonomy. 

F. MUIR, The role of function in taxonomy, and its rela¬ 

tionship to the genitalia in insects. 

Dr. F. HeikertingER, Das Mimicryproblem und seine 
Schwesterprobleme. 

Dr. R. 1. TLLYARD, Biological control of noxious weeds. 

Dr. A. D. iMMS, Insect control of noxious weeds. 
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Ook steller dezes hield eene voordracht over „The 

share of the Netherlands in the development of entomology 

in past centuries”. Het was hem aangenaam, hierin te kun¬ 

nen wijzen op het belangrijke aandeel, dat ons land gehad 

heeft in de ontwikkeling dezer wetenschap, zoowel door 

den uitgebreiden overzeeschen handel onzer voorvaderen 

op alle werelddeelen, als ook door de reeds zoo vroeg in 

ons land bestaande vrijheid van woord en van drukpers, 

die zoo bevordelijk was voor de uitgave van wetenschap¬ 

pelijke boekwerken. 

Beraadslagingen. 

Eenige sectievergaderingen waren gewijd aan speciale 

onderwerpen, waarbij in de discussie zeer belangrijke ge¬ 

zichtspunten geopperd en verdedigd werden over: 

De theorie der Nomenclatuur. 

Namen der Insectenfamilies. 

Andere problemen der Nomenclatuur. 

Taxonomie en phylogenetische groepen. 

Catalogi. 

Auteurstypen. 

De behoefte aan een Internationaal Instituut voor En¬ 

tomologie. 

Insectenverzamelingen. 

Determinaties. 

Steller dezes had de eer, te worden uitgenoodigd 

om te fungeeren als „discussion-leader”, wij zouden 

zeggen „inleider” voor dit onderwerp. 

Bijzondere aandacht verdiende het door Dr. W. HORN 

ingeleide onderwerp : De behoefte aan een Internationaal 

Instituut voor Entomologie. De bedoeling zou zijn een 

instituut, bij voorkenr te vestigen in Zwitserland, dat zou 

beoogen internationale samenwerking, in de eerste plaats 

wat betreft de bibliographie en documentatie onzer weten¬ 

schap. De literatuur is zoo omvangrijk geworden en zoo 

verspreid over dikwijls zeer zeldzame of uit andere hoofde 

(b.v. wegens de taal) moeilijk toegankelijke werken en tijd¬ 

schriften, dat de werkers, zoowel op systematisch-museo- 

logisch als op economisch-entomologisch gebied dikwijls 

groote moeite en kosten, en vaak ook kostbaren tijd moeten 
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opofferen, ten einde de literatuur bijeen te hebben, al¬ 

vorens met het eigenlijke onderzoek te beginnen. Het 

bovengenoemde instituut is gedacht als intermediair, ten 

einde de wetenschappelijke werkers aan de benoodigde 

literatuur te helpen. 

Verder kan het dienen als tusschenpersoon tusschen 

de musea, verzamelaars en economische entomologen en 

de specialisten voor verschillende insectengroepen. Niet 

steeds is de eigenaar of beheerder van onbewerkt materiaal 

voldoende op de hoogte, aan wie bij het materiaal met 

gerustheid ter bewerking kan toevertrouwen. Het instituut 

zou er speciale aandacht aan besteden, om steeds op de 

hoogte te zijn van de in alle opzichten meest aanbevelens¬ 

waardige specialisten. 

Ten slotte kan het goede diensten bewijzen voor het 

onderling uitleeuen van auteurstypen. Eigenaars van zulke 

typen, die deze in gewone gevallen slechts zeer ongaarne 

ter bestudeering zouden verzenden, zullen allicht over 

hunne bezwaren heenstappen, als een lichaam als dit in¬ 

stituut borg staat voor omzichtige behandeling en tijdige 

terugzending. 

In deze verschillende functies kan het instituut stellig 

onberekenbare diensten aan de wetenschap (en ook aan 

de praktijk : Phytopathologie ! ) bewijzen en steller dezes 

kan met warmte aanbevelen, het te steunen, èn met sub¬ 

sidies, èn met literatuur. 

Commissie voor Nomenclatuur. 

Tijdens het congres werd door eene internationale 

commissie (waarin steller dezes werd uitgenoodigd, voor 

Nederland zitting te nemen) uitvoerig beraadslaagd over 

voorstellen tot hervorming en aanvulling der Internationale 

Nomenclatuur-regels, neergelegd in het „Report of the 

British National Comittee on Entomological Nomenclature” 

(zie Proceedings of the Entomological Society of London, 

1928). Het resultaat dezer besprekingen, dat in vele ge¬ 

vallen belangrijk afweek van de voorgestelde wijzigingen, 

wordt aan de voorstellers kenbaar gemaakt, ten einde er 

c.q. bij herziening der voorstellen gebruik van te maken. 

Een der voorstellen, waartegen steller dezes, en met 



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN. 368 

hem verscheidene der commissie-leden meenden te moeten 

opkomen, was neergelegd in Artikel 14 (Pag. 3R van het 

report) en luidde: „The term used as a „Name” for any 

„concept lower than subspecies has no status in respect 

„of priority, the accepted meaning of subspecies being a 

„geographical or (in the case of parasites) host variation”. 

De, ongetwijfeld goede, bedoeling van dit artikel zou 

zijn, vooreerst het steeds meer benoemen van aberraties, 

die de litteratuur onnoodig belasten, tegen te gaan, en ook 

de mogelijkheid te openen, om parallele, in sommige genera 

vaak voorkomende variëteiten of aberraties (b.v. bij vele 

Carabicinen blauwe vormen, of bij dieren met vlekteekening 

analoge samenvloeiingen of analoog verdwijnen van vlek¬ 

ken) alle door denzelfden naam te kunnen onderscheiden 

en zoodoende de studie te vergemakkelijken. 

Steller dezes en zijne medestanders waren echter van 

oordeel, dat een dergelijk artikel, indien aangenomen, juist 

zou kunnen leiden tot groote moeilijkheden en nieuwe 

literatuur-overlading, daar het lichtvaardige beschrijvers zou 

aanmoedigen, om aan aberraties soortrecht toe te kennen 

en ze als soorten te beschrijven, eventueel zelfs reeds be¬ 

schrevene en benoemde aberraties tot soorten te verheffen 

en onder een nieuwen naam opnieuw te beschrijven, meer 

uit zucht naar eigen „roem” (Mihisucht), dan uit een streven 

om de wetenschap te dienen en te bevorderen. 

Excursies. 

Dagelijks werden in de schoone en entomologisch 

zeer belangwekkende omgeving van Ithaca excursies ge¬ 

organiseerd. Steller dezes heeft daarvan slechts enkele kun¬ 

nen medemaken, daar zij veelal samenvielen met belang¬ 

rijke voordrachten, sectie- of commissie-vergaderingen 

Deze excursies hebben stellig ook veel bijgedragen tot 

de goede internationale verstandhouding van de beoefenaars 

onzer wetenschap, daar zij vele gelegenheden boden, om 

eikaars zienswijzen, methoden van veldwerk enz. nader te 

leeren kennen. 

Benoemingen. 

Prof. C. A. JOHANNSEN, New-York state College of 

Agriculture, Cornell University, Ithaca, N.Y., U.S.A., werd 
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benoemd tot lid van het permanente excecutieve comité der 

Internationale congressen voor Entomologie, ter vervulling 

van de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. 

H. Skinner te Philadelphia. 

Eerstvolgend congres. 

Besloten werd, het eerstvolgend congres te houden te 

Parijs in 1932, waar dan de SOCIÉTÉ Entomologique 

DE PRANCE haar 100-jarig bestaan zal vieren. 

Moge het succes daarvan dat van het congres te Ithaca 

evenaren ! 

NEGENDE VERVOLG OP HET AANHANGSEL 

IN „COLr OPTERA NEERLANDICA III” 

(Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche 
Coleopteren-fauna XLVII). 

Op blz. 1. Cicindela campestris L. a. 5-maculata 
Beuth. faun. nov. ab. Door den heer P. van 
der Wiel bij Vaals (Limb.) Mei, gevangen en 

met mijn dank voor mijne collectie bestemd. 

De tweede stip op de dekschilden is bijna 

verdwenen. No. 1 van de Nieuwe Naamlijst. 

„ „ 27. Pterostichus cupreus L. De a. nigro- 
virens Letzn. werd door den heer A. van 
Roon Jr. bij Groesbeek, Juni, gevangen en 

met dank aan mij gegeven. No. 179 van de N.N. 

„ „ 34 Harpalus flavicornis Dej. Een werd 

door Dr. Rüschkamp S. J. bij Valkenburg, 

April, gevangen en met mijn dank voor mijne 

collectie bestemd No. 279bis van de N.N. 

59. Agabus unguicularis Thoms. De heer Valck 
Luc as sen maakte mij opmerkzaam op eene 

uiterst fijne, puntige verhevenheid, waardoor 

de achterrand van het halsschild, vóór het 

schildje, iets opgetrokken is en daarachter eene 

meer of minder duidelijke kleine inham zich 

vertoont. 

Bij vele exemplaren van de naast verwante 


