
356 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 

baarheid laat namelijk dikwijls veel te wenschen over. 

Het beste is, de copy te typen; wie daartoe niet in de 

gelegenheid is, schrijve groote en duidelijke letters. Slecht 

leesbaar schrift geeft aanleiding tot veel fouten in de 

drukproef, veel correcties, een verhoogd aantal 

revisies en een verschijnen der publicaties later 

dan noodig is. Voor extra-correctie moet ook dikwijls 

extra betaald worden. Men doet de Vereeniging en 

zichzelf een dienst, door te zorgen voor duidelijke copy. 
III. De Redactie brengt hierbij aan de leden der Ned. 

Ent. Ver. den wensch over van het Bestuur der Vereeniging, 

om Verslagen van de Vergaderingen der Vereeniging, die 

men overcompleet of niet noodig heeft, aan den Secretaris 

der Vereeniging terug te zenden. Dit verzoek wordt meer 

in het bijzonder gericht tot hen, die zijn geabonneerd op 

het Tijdschrift voor Entomologie, waarin de Verslagen zijn 

afgedrukt. Vooral Verslagen van ouderen datum zouden 

zeer welkom zijn. Van vele jaargangen is de voorraad 

uitgeput, terwijl er nu en dan navraag naar is en men dan 

dengene, die er verlegen om is, niet kan helpen. 

Hetzelfde geldt van de Entomologische Berichten, 

althans van sommige nummers. Zoo is de voorraad van 

No. 125, 127 en 140, en van vele oudere nummers, geheel 

of grootendeels uitgeput. Wie er geen prijs op stelt, doet 

een goed werk, door ze als drukwerk terug te zenden 

aan den Secretaris der Vereeniging, den heer R. VAN EECKE, 

Maredijk 161, Leiden. de redact1e 

1845 -1925, 
Dc Ncderlandsche Entomologische Vereeniging 

80 jaar. 
Ondanks den bloei van onze Vereeniging, zijn er in 

onze overigens rijke Bibliotheek eenige belangrijke hiaten 

in de tijdschrift-seriën ; vooral betreft dit Amerikaansche 

tijdschriften, maar ook bij de boeken ontbreekt nog veel. 

Eenige leden zijn van meening, dat dit jubileum-jaar niet 

beter gevierd kan worden, dan door een fonds bijeen te 

brengen, waaruit, nu de gewone geldmiddelen van de 

Vereeniging dit niet toelaten, bij voorkomende gelegenheden 
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aankoopen voor de Bibliotheek gedaan kunnen worden. 

Door een klein aantal leden is reeds ruim duizend gulden 

bijeengebracht. Zij hopen, dat ook de andere leden eene 

grootere of kleinere bijdrage hiervoor beschikbaar willen 

stellen en verzoeken hun, aan ondergeteekende, liefst spoedig, 
opgave van hunne bijdrage te willen doen. Zij wijzen er op, 

dat uitstellen in vele gevallen afstellen beteekent, daar veel wat 

ons ontbreekt, zeer moeilijk antiquarisch te verkrijgen is. 

Wanneer de gelegenheid zich voordoet zoo iets te koopen, 

moet snel gehandeld worden. 

Met het Bestuur onzer Vereeniging is reeds in overleg 

getreden over de wijze, waarop het fonds beheerd zal 

worden. Van de grootte der bijdragen zal het afhangen, 

of het een blijvend instituut kan worden ; daaraan toch 

heeft onze Bibliotheek dringend behoefte. 

D. Mac Gillavry, 

Januari 1925. J. W. Brouwersplein 9, Amsterdam. 

Losse Aanteekeningen over Hymenoptera* 

De hier volgende aanteekeningen waren voor een deel 

oorspronkelijk bedoeld als bijdragen op de Winterver¬ 

gaderingen der Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 

Bij het— gelukkig! — steeds toenemend aantal leden, dat 

deze vergaderingen bezoekt, was echter telkenmale het aantal 

sprekers zóó groot, dat ondergeteekende het beter oordeelde, 

zijn bijdragen maar achter te houden. Daardoor is het 

aantal aanteekeningen in den loop van vier of vijf jaren 

zeer toegenomen. Zij mogen hier thans een plaats vinden. 

I. 

1. In 1920 ontving ik van de heeren LIEFTINCK en 

MljNSSEN, alhier, twee wijfjes en een mannetje van een 

houtwesp, die bij onderzoek bleken te zijn Xe ris spectrum L., 

een soort, welke nog niet in Nederland is aangetroffen. 

Zij waren gevangen in het toen in aanbouw zijnde Amster- 

damsche Lyceum, op verschillende dagen in April, en, 

volgens verklaring van genoemde heeren, afkomstig uit 

Skandinavisch hout. Het lichaam is zwart, met uitzondering 

van een breede, bruingele streep aan weerszijden van het 

pronotum en een daarbij aansluitende dito vlek achter de 


