Personalia
Toegetreden als lid:
Ir B. C. Kijlstra, ingenieur bij het Staatsbosbeheer, Erasmuslaan 51 te
Berkum bij Zwolle en dr 1. S. Zonneveld, verbonden aan het Int. Instituut
voor Luchtkartering en Aard. wetenschap te Delft. Vlietstraat 7 te Sleeuwijk.
Het eerder aangekondigde nieuwe lid ir E. P. L. Hesselo, moet zijn ir E. P. L.
Hesseis.
Voor het lidmaatschap bedankten:
J. Canters te Arnhem en ir J. W. Hudig te Bilthoven.
Adresveranderingen:
Ir A. Coops verhuisde van Dalfsen naar "Gooilust" , Zuidereinde 419 a te
's·Graveland; ir H. M. Heybroek van Bennekom naar Heimanslaan 14 te
Wageningen; J. H. van Leeuwen van Lochem naar "Klein Veltkamp".
Zutphenseweg te Laren (Gld.) en ir W. Thijsen van St. Michielsgestel naar
Hof van Berle 8 te Berlicum.

IN MEMORIAM PROF. DR W. ZWöLFER
Op 2 mei is op 69-jarige leeftijd in Freiburg overleden prof. dr W. Zwölfer, oudhoogleraar in de bos-zoölogie aan de universiteit van München. Hij was de opvolger
van prof. dr K. Escherich, een van de grootmeesters op het gebied van de bosbouwentomologie.
Het is altijd moeilijk in het voetspoor van een werkelijk groot man te moeten treden,
maar Zwölfer heeft dat uitnemend gedaan. Het werk op hosbouwentomologisch terrein
van hem en zijn medewerkers is in vele opzichten baanbrekend geweest. Hierbij denk
ik in de eerste plaats aan zijn onderzoek naar de invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op de ontwikkeling van bosinsekten en aan dat over de betekenis van de
toestand van de bomen met betrekking tot de ontwikkeling van insektenplagen.
Voor de ontwikkeling van de bosbouw-entomologie is het ongetwijfeld van belang
geweest, dat Zwölfer, als zodanig Escherich opvolgend, van 1952 tot heden redacteur
was van het toonaangevende "Zeitschrift für angewandte Entomologie", welk tijdschrift
een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de bosbouw-entomologie, ook
in ons land.
Met dankbaarheid en vriendschap zullen zijn vrienden, waaronder ik mij rangschik,
aan hem blijven denken.
A. D. VOüTE

