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Verhuisd 
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Overlijdensbericht 
 
Op 27 mei 2001 is op negenzestigjarige leeftijd ons lid Mr. F.C.F. Sterrenburg overleden. 
Hoewel hij een brede interesse had in de gehele Nederlandse keverfauna, ging zijn 
aandacht vooral uit naar de omvangrijke familie van de kortschildkevers. De afgelopen 
jaren verschenen van zijn hand artikelen in Entomologische Berichten, Entomologische 
Blätter en Nederlandse Faunistische Mededelingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
31 aug-2 sept  Weekendexcursie naar Weerribben 
 
 
Weekendexcursie Weerribben – geef je nu op! 
 
De komende weekendexcursie (31 augustus - 2 september 2001) zal naar de moerassen 
in de kop van Overijssel gaan. Een aantal bestuursleden is het afgelopen voorjaar op 
verkenning geweest. Geplaagd door de knutjes hebben we vast kunen stellen dat het 
een werkelijk schitterend gebied is (en rijk aan bijzondere kevers!). Voor zaterdag staat 
er een vaarexcursie op het programma. Je kunt je nog opgeven bij Barend van Maanen 
(0475-324648). De kosten bedragen fl 95,- per persoon. 
 
 
 
Keverboeken in 1999 

Oscar Vorst 
 

De hier gegeven opsomming van in 1999 verschenen keverboeken is verre van 
compleet. 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! 
 
ALONSO-ZARAZAGA, M.A. & C.H.C. LYAL, 1999. – A world catalogue of families and 

genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera): 1-315. Entomopraxis, 
Barcelona. Hfl 205,-  ISBN 84-605-9994-9 

 
Een verzorgde catalogus die de zeer omvangrijke groep van de snuitkevers 
behandelt. Waarschijnlijk om redenen van historische aard worden de Scolytidae 
en Platypodidae overgeslagen, hoewel deze sinds enige tijd meestal als 
onderfamilie van de Curculionidae worden beschouwd. Binnen de Curculionidae 
worden 18 families onderscheiden. De volgende daarvan zijn ook in ons land 
vertegenwoordigd: Nemonychidae, Anthribidae (incl. Urodontidae), Rhyn-
chitidae, Attelabidae, Apionidae, Nanophyidae, Dryophthoridae (met het genus 
Sitophilus), Erirhinidae (Stenopelmus, Tanysphyrus, Procas, Tournotaris, 
Notaris, Thryogenes en Grypus) en Curculionidae. Het leven wordt er dus niet 
makkelijker op... Het voorkomen van deze catalogus is van laag allooi (slappe 
kaft en gebrocheerd, niet gebonden) en staat in geen verhouding tot de kwaliteit 
van de inhoud. Om over de prijs nog maar te zwijgen. 

 
BUNALSKI, M., 1999. – Die Blatthornkäfer Mitteleuropas Coleoptera, Scarabaeidae; 

Bestimmung - Verbreitung - Ökologie: 1-80. Frantisek Slamka, Bratislava. 
Hfl 47,-  ISBN 80-967540-6-8 
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Een leuk plaatjesboek. Op 13 kleurenplaten zijn alle Midden-Europese 
bladsprieten te vinden. De fraaie foto’s werden vervaardigd van netjes 
geprepareerde en prima uitgelichte opgezette dieren. Van het lastige genus 
Onthophagus zijn ook opnames en profile van kop en borststuk van zowel 
mannetjes en als vrouwtjes opgenomen. Op een 17-tal platen zijn bovendien 
(enigszins schetsmatige) tekeningen van de mannelijke genitalen van alle 205 
behandelde soorten opgenomen. Een aanrader. 
 

BOWESTEAD, S., 1999. A revision of the Corylophidae (Coleoptera) of the West 
Palaearctic region. Instrumenta Biodiversitatis 3: [i-iv], 1-203. Muséum 
d’histoire naturelle Genève, Genève. Hfl 105,-  ISBN 2-88139-006-4 
 
Een zeer degelijke en waarlijk rijk geïllustreerde revisie van deze verwaarloosde 
familie van micro-Coleoptera. Deze revisie behandelt 45 soorten, en heeft daar 
203 pagina’s voor nodig. Het is inderdaad een zeer uitgebreid en grondig werk. 
De zeer goede tekeningen (56 pagina’s) maken het voor iedereen (mits in het 
bezit van een goede binoculair) mogelijk deze lastige diertjes op naam te 
brengen. 
 

HANSEN, M., 1999. – Hydrophiloidea (Coleoptera).  World Catalogue of Insects 2: 1-
16. Apollo Books, Stenstrup. Hfl 205,-  ISBN 87-88757-31-5 
 
Wederom een zeer grondig werk. Vergelijkbaar met deel 1 in deze – optimistisch 
getitelde – serie waarin dezelfde auteur de familie der Hydraenidae behandelde. 
De catalogus behandelt alle 2803 soorten van de superfamilie Hydrophiloidea, 
die de volgende families omvat: Helophoridae (183 soorten), Epimetopidae (27), 
Georissidae (77), Hydrochidae (164), Sperchaeidae (16) en Hydrophilidae 
(2336). Naast naam en eventuele synoniemen wordt ook het verspreidingsgebied 
van elke soort samengevat. Op pagina 51 wordt van de gelegenheid gebruik 
gemaakt om de genera Deepakius, Amrishius en Rishwanius met Hydrochus te 
synonymiseren. Michael Hansen is helaas op 26 oktober 2000 overleden. Hij 
werd slechts vierenveertig. 
 

INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE, 1999. – International 
code of zoological nomenclature; Fourth edition: i-xxix, 1-306. The International 
Trust for Zoological Nomenclature, London. Hfl 145  ISBN 0-85301-006-4 
 
Een naar en nauwelijks leesbaar boek. Onmisbaar voor elke serieuze 
systematicus! Zie ook www.iczn.org/code.htm.  
 

KLAUSNITZER, B., 1999. – Die Larven der Käfer Mitteleuropas 5. Band Polyphaga 
Teil 4: 1-336. Gustav Fischer Verlag, Jena. Hfl 200,-  ISBN 3-437-35398-5 
 
Wederom een compilatie van bestaande literatuur. Ditmaal worden de families 
Sphaeritidae, Histeridae, Derodontidae, Nosodendridae, Alexiidae, Endo-
mychidae, Coccinellidae, Mycetophagidae, Colydiidae, Cisidae, Tetratomidae, 

http://www.iczn.org/code.htm�
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Melandryidae, Ripiphoridae, Meloidae, Anthicidae, Oedemeridae en Aderidae 
behandeld. 
 

SPARACIO, I., 1999. – Coleotteri di Sicilia, parte terza: 1-191, [20 pl]. L'Epos, Palermo. 
Hfl 40,-  ISBN 88-8302-111-8 

 
Derde en laatste deel van een serie aardige veldgidsjes die de Siciliaanse 
keverfauna behandelt. Geen echt determinatiewerk, want tabellen (en veel 
soorten) ontbreken. Door de vele lijntekeningetjes toch een handige hulp. Als 
toegift 20 pagina’s foto’s met kevers in het wild. Deze zijn niet altijd even 
scherp. 

 
Ledenlijst 
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Aangeboden 
 
Deel 9 van Freude, Harde & Lohse’s Die Käfer Mitteleuropas. Dit is het deel over de 
boktorren en haantjes. Tegen ieder redelijk bod. 

Kees Alders, 026-3811336 
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Kevers uit mollennesten 

Marc Lodewijckx 
 
In de winterperiode levert het bekijken van mollennesten soms mooie kevers op. 
Tijdens een zonnige februaridag heb ik een nest bovengespit. Het was een nest van gras 
die ik dan uitgezeefd heb. In het zeefsel zaten veel vlooien, teken en twee 
kortschildkevers. Het nest zat naast een weipaal, de schrikdraad spande een 
ondergelopen wei af, waarin ’s zomers paarden lopen. De wei lag lager dan de rand met 
palen. Ze ligt naast een manege in Woensdrecht (Noord-Brabant). De waarneming 
gebeurde op 14 februari 2001 en de coördinaten zijn UTM 31 U ES94214/98871. 
 De eerste Staphylinidae die ik zag was een Achenium humile (Nicol.). De soort 
heb ik vroeger nog eens gevangen. Twee exemplaren zijn toen gezeefd uit een 
mollennest (Lodewijckx & Keukelaar). De waarneming gebeurde nabij het plaatsje 
Wilhelminadorp in de buurt van Goes (Zeeland) op 22 december 1988. De andere was 
een Oxypoda longipes Muls. & Rey. Het exemplaar is een mannetje, een dissectie van 
de aedeagus was noodzakelijk voor de determinatie. 
 Mijn erkenning gaat uit naar Mr. H . Bruge die zorgde voor de determinatie van 
de twee eerste exemplaren van A. humile, zodat ik de exemplaren uit Woensdrecht 
vergelijkend kon determineren. 
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