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De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en 
richt zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de 

vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932).  
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Agenda 
 
4-5 september Weekendexcursie naar Voornes Duin 
 
20 november Workshop 
 
 
Weekendexcursie naar Voornes Duin 
 
De weekendexcursie is gepland voor het eerste weekend van september. Als alles naar 
plan verloopt kunnen we op 3-5 september terecht in de Duinen van Voorne. We 
hebben een eenvoudig onderkomen gereserveerd te Rockanje. Opgave zo spoedig 
mogelijk bij Oscar Vorst, liefst per e-mail. De kosten bedragen hfl. 85,- per persoon. 
 
 
Gratis keverdozen 
 
Gratis af te halen: 20 oude, enigszins gehavende, maar bruikbare houten keverdozen 
met glazen deksel, 25 x 30 cm 

Menno Schilthuizen, Berkenlaan 3, Ede, 0318-652296 
 
 
Keverboeken in 1997 

Oscar Vorst 
 

De hier gegeven opsomming van in 1997 verschenen keverboeken is verre van 
kompleet. Boeken die alleen tropische Coleoptera behandelen of een zeer beperkte 
soortengroep (een enkel genus) vallen buiten het kader van deze rubriek. De vermelde 
prijzen zijn slechts indicaties! 
 
CMOLUCH, Z., 1997. - Chrzaszcze - Coleoptera: Phalacridae. Klucze do oznaczania 

owadów polski 19 (58): 1-32. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Torun. 
Hfl. 11,-  ISBN 83-86781-52-1 

 
Geheel in het pools, maar niet duur! Figuren zijn goeddeels naar het Phalacridae-
deel uit de Handbooks for the Identification of British Insects (R.T. Thompson, 
1958). 

 
FRANCISCOLO, M.E., 1997. - Coleoptera Lucanidae. Fauna d’Italia 35: i-xi, 1-228. 

Edizioni Calderini, Bologna. Hfl. 60,-  ISBN 88-8219-017-X 
 

Deze fraaie monografie behandelt alle Europese vliegende herten. Daarnaast is 
er een zeer uitgebreide inleiding van bijna honderd pagina’s waarin de auteur 
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ingaat op geschiedenis van de Lucaniden-systematiek, morfologie, ontwikkeling, 
teratologie, phylogenie, geografische verspreiding en biologie. Dit alles beslaat 
de gehele wereldfauna, zo is van alle lucaniden-genera de verspreiding op 
wereldschaal te vinden! De tabellen zijn tweetalig: Italiaans en Engels. In 
Europa onderscheidt de auteur slechts twee Lucanus-soorten: L. cervus, 
verspreid door heel Midden-Europa en grote delen van Zuid-Europa en L. 
tetradon, die in zijn voorkomen beperkt is tot het centrale Middellandse-
Zeegebied. Deze uitgave die voorzien is van honderden tekeningen en zwart/wit 
foto’s is, mede gezien de lage prijs en de harde kaft, een aanrader. 

 
GØNGET, H., 1997. - The Brentidae (Coleoptera) of Northern Europe. Fauna 

Entomologica Scandinavica 34: 1-289. Brill, Leiden. Hfl. 200,- 
ISBN 9004108475 

 
Inderdaad Brentidae! Dat wil zeggen de genera Apion en Nanophyes. Zorgvuldig 
samengesteld determinatiewerk tot de Scandinavische soorten van beide genera. 
Gelukkig heeft de auteur zich niet laten verleiden tot het opsplitsen van het 
genus Apion, met alle onnodige naamsveranderingen van dien. Wel opmerkelijk 
is de naamsverandering van A. hookeri in A. hookerorum. Het werk wordt 
afgesloten met acht kleurenplaten met habitustekeningen. Wel wat erg prijzig! 

 
HANSEN, M., 1997. - Phylogeny and classification of the staphyliform beetle families 

(Coleoptera). Biologiske Skrifter 48: 1-339. Det Kongelige Danske 
Videnskabernes Selskab, Copenhagen. Hfl. 200,-  ISBN 87-7304-286-2  

 
Omvangrijke en gedegen studie over de phylogenie van de Staphyliniformia 
(Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea). Aan de hand van 118 kenmerken 
wordt een cladistische analyse uitgevoerd die vervolgens zeer uitputtend gewikt 
en gewogen wordt. In een dertig pagina’s tellend deel wordt de resulterende 
(sub)familie-indeling gepresenteerd aan de hand van determinatie-tabellen. 
Voorzien van bijna 500 figuren. De habitus-afbeeldingen zijn vrijwel alle 
geleend uit de serie Danmarks Fauna.  

 
KLAUSNITZER, B., 1997. - Die Larven der Käfer Mitteleuropas 4. Band Polyphaga Teil 

3 sowie Ergänzungen zum 1. bis 3. Band. Die Käfer Mitteleuropas Band L4: 
1-370. Goecke & Evers, Krefeld. Hfl. 200,-  ISBN 3-437-35310-1 

 
Wederom een deel in deze determinatiereeks voor Midden-Europese 
keverlarven. Ditmaal een compilatie van de volgende groepen: Staphylinoidea 
p.p. (Ptiliidae, Leptinidae, Silphidae, Agyrtidae, Scydmaenidae, Scaphidiidae, 
Dasyceridae, Micropeplidae, Pselaphidae), Aphodius, Cantharidae & 
Cerambycidae. 
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KÖHLER, F. (ED.), 1997. - Beiträge zur Käferfauna und Koleopterologie im Rheinland. 
Festschrift zum siebzigjährigen Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer 
Koleopterologen (1927-1997). Decheniana Beihefte 36: [i-iii], 1-420. 
Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalens, Bonn. Hfl. 35 
ISSN 0416-833 X 

 
Feestbundel ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van onze Rheinlandse 
zustervereniging. Met in het totaal negen bijdragen, waaronder: Die Bockkäfer 
des nördlichen Rheinlands H. Baumann), Die Käferfauna des Botanischen 
Gartens in Bonn (T. Wagner), Rote Liste der in Rheinland-Pfalz und im Saarland 
gefährdeten Sandlaufkäfer und Laufkäfer (Schüle, P. et al.) en Amateurwissen-
schaft: Entwicklung, Beschreibung und wissenschaftssoziologische Analyse am 
Beispiel der Koleopterologie (F. Köhler). 
 

LÖBL, I., 1997. - Catalogue of the Scaphidiinae (Coleoptera: Staphylinidae). 
Instrumenta biodiversitatis 1: i-xii, 1-190. Muséum d’histoire naturelle, Genève. 
Hfl. 90,-  ISBN 2-88139-004-8 

 
Zeer verzorgde wereldcatalogus van deze (voormalige) keverfamilie. Zeer 
zorgvuldige catalogus. Somt de 1287 bekende soorten op. 
 

MORRIS, M.G., 1997. - Broad-nosed weevils Coleoptera: Curculionidae (Entiminae). 
Handbooks for the Identification of British Insects 5 (17a): [i], 1-106. Royal 
Entomological Society, London. Hfl. 48,-  ISBN 0-901546-79-8 

 
Rijk geïllustreerd determinatiewerkje: 20-tal habitusafbeeldingen en vele 
tientallen figuurtjes van de belangwekkendste determinatiekenmerken. 
Behandelt alle Britse Entiminae, waaronder de genera Otiorhynchus, Polydrusus 
en Phyllobius.  

 
STUIVENBERG, F. VAN, 1997. - Tabel en verspreidingsatlas van de Nederlandse 

Steninae (Coleoptera: Staphylinidae). Nederlandse Faunistische Mededelingen 
6: 1-60. Stichting European Invertebrate Survey – Nederland / Nationaal 
Natuurhistorisch Museum, Leiden. Hfl. 13,-   

 
 De langverwachte verspreidingsatlas van de Nederlandse steninen bestaat naast 

een korte inleiding en een determinatietabel tot de soorten voornamelijk uit 
verspreidingskaartjes en een bespreking van de soorten. Daarnaast worden van 
iedere soort een beschrijving, de verspreiding (gehele areaal), het voorkomen 
(ecologie) en een staafdiagram met de vangdata gegeven. Dat laatste ook 
wanneer slechts zeer weinig vangsten bekend zijn, hetgeen dan vaak 
weinigzeggend is. Temeer, daar in zulke gevallen ook alle losse vangsten 
opgesomd worden. Jammer is het ook dat gekozen is voor een 5 x 5 km grid. De 
hoeveelheid data laat dit eigenlijk niet toe: de kaartjes zijn wel erg wit. In 
combinatie met een bescheiden symbool leidt dit tot een weinig duidelijk 
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kaartbeeld. Opmerkelijk is ook dat de woonplaats van een groot aantal 
verzamelaars zoals vermeld in de lijst van collecties (appendix 1) niet meer 
klopt. Ook raar is dat voor twee van de zes in de inleiding als nieuw voor de 
fauna vermelde soorten dit helemaal niet het geval is. Desondanks een zeer rijke 
bron van informatie, gebaseerd op meer dan 25.000 exemplaren! 

 
VONDEL, B.J. VAN & K. DETTNER, 1997. Insecta: Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, 

Hygrobiidae. Süßwasserfauna von Mitteleuropa 20 (2-4): i-x, 1-147. Gustav 
Fischer, Jena. Hfl. 140,-  ISBN 3-437-25238-0 

 
Bevat determinatiesleutels voor alle Europese vertegenwoordigers van deze drie 
kleine waterkeverfamilies, zowel voor de imagines als, voorzover bekend, de 
larven. Veel goede tekeningen van habitus en vele voor een goede determinatie 
belangrijke details. Pas op: gebrocheerd, niet gebonden!  

 
 
Correctie Everts info 43 Supplement  
 
De vermeende foto van François Théodore Lucassen (1858-1893) betreft zijn zoon 
Frans Titus Valck Lucassen (1885-1939). 
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