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IN MEMORIAM

.,

Prof. Dr L. P. COSQUINO DE BUSSY.
Op den 8en Nov. 1943 overleed te Baarn op 64~jarigen leeftijd Prof. Dr.L. P.
Cos q u i n 0 cl e Bus s y. ~ Talrijk is het aantal dergenen. die met ontroering deze
tijding vernamen, en tot hen behooren ook de leden van het Comité ter Bestudeering
'en 'Bestrijding van Insectenplagen in bossch~n, waarvan Dr de Bussy sinds 1939
deel uitmaakte. Seçlert 1942 v~rtegenwoordigde hij in ons C;omité de Ver. t. Behoud
v. Natuurmonumenten.
Dr cl e Bus s y studeerde van 1898 tot 1905 in de biologie te Amsterdam en ging
kort na zijn promotie naar Oost~Indië als entomoloog bij het Deliproefstatioo te Medan.
Uter werd hij DireCteur van die instelling en vertrok in 1917 weder naar Nederländ,
waar hij Directeur werd van" het Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut. Van
jongs af had de entomologie z.ijn liefde; als student - had hij reeds een uitgebreide
insectenverz.ameling. In Indië beschreef hij fÛeuwe insecten. en bewerkte de biologie
van reeds bekende. die op tabak parasieteeren.; Hij gevoelde veel voor de biologische
bestrijding; dit bleek o,a. hieruit. dat hij op, eeOl reis naar U.S,A. in de tabaksstreken
sluipwespen verzamelde. die daartoe in Indië tegen de tabakrupsen werden losgelaten,
Op het Koloniaal Instituut liet hij entomologisch werk verrichten in verband met
verschillende producten als derris. welke ook voor de bestrijding van insectenplagen
in bosschen en lanen van zoo' groot belang kunnen zijn. Dr cl e Bus s y was Voor...
zilter van de Commissie ter bestudeering van rupsenplagen, in Amsterdam. en in die
.
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hoedanigheid heeft hij veel nutt{g werk verricht.
In oo.s Comité behoorde hij tot de meest op den voorgrond tredende leden. Hij was
steeds op de vergaderingen aanwezig. waar zijn opbouwende critiek van bijzonder
scherp oordeel getuigde. en eens toen hij door ziekte verhinderd was een vergadering
bij te wonen. stelde hij schriftelijk een aantal vragen. die getuifJden van zijn helder
inzicht in de vraagpunten, welke zouden worden behandeld.
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Het Comité, dat over geringe geldmiddelen te beschikken heeft. bewees hij door
. zijn voorspraak bij verschillende wetenschappelijke vereenigingen ter verkrijging van
I de noodige fondsen/. groote diensten.
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Wij zullen deze pittige persoonlijkheid. die ten allen tijde bereid was ons met raad
en daad bij te staan:' ten zeerste missen.
I
•
Zijn nagedachtenis houden wij in hooge eere!
" of
Ellekom, December 1943.
Van Dis set.
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