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De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische 
Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 62, 
Amsterdam, is geopend op werkdagen van 9l/2—12 en 

van 1—4 Y2 uur, des Zaterdags slechts van 9 72—12 uur. 

Inzenders gelieven het door hen gewenschte aantal 

extra-exemplaren der E. B. tegelijk met de inzending van 

hun manuscript aan te vragen. 

De Entomologie erkend als leervak aan de 

Universiteit van Amsterdam* 

Ten einde de leeropdracht van Prof. DE Meijere, die 

tot dusverre uit de Erfelijkheidsleer en de Toegepaste Zoölogie 

bestond, in betere overeenstemming te brengen met den 

sinds jaren bestaanden toestand, is deze door B. en W. van 
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Amsterdam aangevuld met de Entomologie. Hierop is de 
Koninklijke bekrachtiging verkregen. 

Het zal den Leden der Nederlandsche Entomologische 
Vereeniging zeker genoegen doen, te vernemen, dat hier¬ 
mede voor het eerst in ons land de Entomologie als af¬ 
zonderlijk genoemd vak in de leeropdracht van een hoog- 
leeraar is opgenomen. 

Terwijl Prof. DE Meijere voor zijne colleges en practica 
zetel heeft in het in „Artis” gelegen Zoölogisch Laboratorium, 
beschikt hij bovendien sinds 1914 over een kweektuin met 
bescheiden Entomologisch Laboratorium op het nabijgelegen 
terrein der voormalige Oosterbegraafplaats. Hieraan grenst 
het gebouw van het Koloniaal Instituut, waarin de Biblio¬ 
theek der Nederlandsche Entomologische Vereeniging is 
ondergebracht, zoodat, bovendien nog door het uitgebreide 
Insectarium van „Artis”, de studie der Entomologie te 
Amsterdam zich in bijzonder gunstige omstandigheden 
bevindt. 

Het Bestuur der Ned. Ent. Ver. 

Heterogenea asella Schiff* 

(Limacodes asella Schiff.). 

Dit kleine, in vele opzichten merkwaardige Macrolepi- 
dopteron staat er voor bekend, in ons land zeldzaam te 
zijn. De eerste vermelding van het voorkomen in Nederland 
vinden wij in het Tijdschrift voor Entomologie, Deel XVIII, 
1875, p. 79, waar de heer HeylâERTS onder zijne „Cap¬ 
tures de 1874” mededeelt, dat hij in het begin van Juni 
een paartje van deze soort op een eik in het Liesbosch bij 
Breda aantrof. Tegelijk vermeldt hij, dat hij reeds in I860 
terzelfder plaatse de rups gevonden had. In dien tusschentijd 
had hij er tevergeefs naar gezocht, weshalve hij er aan 
toevoegde : „L’espèce est donc très rare ici. Elle est nou¬ 
velle pour notre Faune”. 

SNELLEN memoreert deze vondst nagenoeg gelijktijdig, 
en wel op de Vergadering der Ned. Ent. Ver. op 19 Dec. 
1874, zie Tijdschrift voor Ent., Deel XVIII, Verslag p. XCVII, 


