
Promotie J.Belle

A revision of the New World genus Progomohus Selys, 1854

(Odonata; Gocrchidae)

Promotor is Professor Dr, J.T. Wiebes, Hoogleraar in de Experimentele

Dierensystematiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden, Coreferenten zijn

Professor Dr, W. Vervoert, Hoogleraar in de Systematische Dierkunde aan

de Rijksuniversiteit te Leiden en Directeur van het Rijksmuseum van Na-

tuurlijke Historie te Leiden, en Dr. 3. Kiauta, Lector in de Cytotaxono-
mie en Cytofylogenie der Invertebraxen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Het proefschrift van Dr. Belle verscheen in ODONATOLOGICA Vol II No.4

(december 1973)* Als bijlage bij deze contactbrief sturen wij een exem-

plaar van de inleiding tot het proefschrift, en de bijgehorende stellingen.

Zoals ïï weet is de heer Belle een van de vooraanstaande Nederlandse odo-

natologen, die zich gespecialiseerd heeft in de gecompliceerde groep der

neotropische Gomphiden. Onze leden kennen hem ook door zijn voordrachten

en artikelen over de Nederlandse fauna.

De heer Belle is lid van onze Contactgroep en, van het eerste uur, ook

van de S.I.O. Daarom lijkt het ons passend, dat onze groep bij deze fees-

telijke gelegenheid door een zo groot mogelijk aantal leden vertegen-

woordigd is.

Daar de ruimte in de Senaatskamer der Leidse Universiteit (Rapenburg 73)
beperkt is, raden wij ieder die voornemens is de promotie bij te wonen aan,

zich te wenden tot de paranymphus primus Dr. P.H. van Doesburg Jr., Rijks-
museum van Natuurlijke Historie, Leiden, Raamsteeg 2, Leiden, tel.(01710)-
-43844, om een toegangsbewijs te verkrijgen. Voor bezoek alleen aan de re-

ceptie (om 17«15 uur) is geen toegangs bewijs nodig.

Ons lid Drs. J. BELLE hoopt op 24 april a.s. om 16.15 uur aan de Leidse

Universiteit de doctorsgraad te verwerven met een proefschrift, getiteld
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Gedurende de receptie na de promotie zullen namens de contactgroep

en namens de S.I.O. gelukwensen worden aangeboden.

Wij hopen IJ allen aanwezig te zien.


