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De	vorige	‘Monografie	van	de	Neder-
landse	Entomologische	Vereniging’	was	
in	1983	uitgegeven.	Na	17	jaar	is	er	einde-
lijk	weer	een	opvolger:	de	langverwachte	
Kevercatalogus.	De	hoofdmoot	van	de	
catalogus	is	een	tabel	die	van	elke	soort	
het	voorkomen	per	provincie	aangeeft.	
Een	verantwoording	die	terugverwijst	
naar	individuele	exemplaren	is	op	CD		
bijgevoegd.	Het	boek	bevat	verder	een	
historisch	overzicht	van	de	keverstudie	
in	Nederland,	openbare	kevercollecties	
en	biografische	gegevens	van	280	Neder-
landse	keverkenners	uit	de	afgelopen	
eeuwen.	Behalve	de	inheemse	soorten	
zijn	er	aparte	lijsten	van	verdwenen		
soorten,	ooit	foutief	vermelde	soorten		
en	niet	ingeburgerde	dwaalgasten.

Met	deze	catalogus	is	na	te	gaan	
welke	kevers	de	afgelopen	150	jaar	in	
Nederland	geleefd	hebben.	Er	zijn	nu	
4163	keversoorten	bekend	uit	Nederland.	
Met	name	de	betrouwbaarheid	bij	de	

opgevoerde	waarnemingen	is	groot;	bij	
elke	waarneming	van	een	soort	in	een	
provincie	werd	collectiemateriaal	gecon-
troleerd.	Voor	deze	catalogus	zijn	dan	ook	
meer	dan	22.000	‘collectiekevers’	
opnieuw	bestudeerd.	Op	deze	wijze	kon	
het	voorkomen	in	de	twaalf	provincies	
worden	weergegeven,	waarmee	een	
beknopt	beeld	wordt	gegeven	van	de	ver-
spreiding.	Limburg	is	de	meest	soorten-
rijke	provincie,	gevolgd	door	Gelderland	
(3212	soorten)	en	Noord-Brabant	(2990	
soorten).	Van	Flevoland	(1005	soorten)	en	
Groningen	(1647	soorten)	zijn	de	minste	
soorten	bekend.	516	Soorten	zijn	slechts	
in	één	enkele	provincie	gevonden,	waar-
van	340	uit	Limburg.

Ook	zijn	de	waarnemingen	verdeeld	

in	twee	perioden	(vanaf	1967	en	daar-
voor),	waardoor	ook	de	potentiële	achter-
uitgang	zichtbaar	wordt.	Sinds	de	vorige	
catalogus	uit	1966	(van	P.J.	Brakman	-	
Monografieën	van	de	Nederlandse	Ento-
mologische	Vereniging	no.	2)	is	ons	land	
333	soorten	kevers	rijker.	Voor	een	deel	
zijn	dit	echte	nieuwkomers,	zoals	het	
veelkleurig	Aziatisch	lieveheersbeestje.	
Maar	er	zijn	in	het	verleden	ook	veel	
soorten	over	het	hoofd	gezien.	Andere	
soorten	waren	zelfs	nog	geheel	onbekend	
en	zijn	pas	onlangs	wetenschappelijk	
beschreven.	In	het	verleden	zijn	ook	fou-
ten	gemaakt	in	de	herkenning	van	kever-
soorten.	Maar	deze	toename	van	soorten	
betekent	nog	niet	dat	het	goed	gaat	met	
de	biodiversiteit	van	kevers:	475	soorten	
zijn	namelijk	sinds	1966	nooit	meer	
waargenomen,	zoals	de	juchtleerkever,	
de	eenhoorn-mestkever	en	diverse	soor-
ten	truffelkevers.	Er	zijn	dus	meer	kever-
soorten	verdwenen	in	Nederland	dan	er	
bij	zijn	gekomen!

De	groep	van	15	deskundigen	die	
gegevens	hebben	verzameld	in	alle	uit-
hoeken	van	Nederland	en	dat	hebben	
gebundeld	in	de	catalogus	verdienen	veel	
lof	voor	de	totstandbrenging	van	dit	zeer	
waardevolle	standaardwerk.
Bestellen	van	de	catalogus	kan	door	NEV-
leden	door	overmaking	van	€	30	(€	25	voor	
het	boek	+	€	5	verzendkosten)	aan	bank-	
rekening	116395	van	de	Nederlandse		
Entomologische	Vereniging,	Amsterdam	
onder	vermelding	van	uw	lidnummer.		
Bij	gelijktijdige	betaling	kan	men	de	Brak-
man-catalogus,	waar	de	nieuwe	catalogus	
op	aansluit,	bijbestellen	voor	de	weggeef-
prijs	van	€	5.	Het	over	te	maken	bedrag	
wordt	dan	dus	€	35.	Voor	bestelling	door	
niet-leden	zie	www.nev.nl.

Anthocinus aedilis	(Linnaeus)	
wordt	door	de	nieuwe	kever-	
catalogus	uit	negen	provincies	
gemeld,	waarvan	slechts	uit		
drie	vanaf	1966.	Foto:	Theodoor	
Heijerman
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Verslag Lentevergadering – 
Algemene Ledenvergadering

Ondanks	wat	gestuntel	met	links	en	web-
adressen	kwam	de	boodschap	die	een	
paar	dagen	voor	de	bijeenkomst	werd	
rondgestuurd	kennelijk	toch	over.	Op	
donderdag	15	april	jl.	verzamelden	zich	
vierentwintig	leden	in	de	kantine	van	de	
afdeling	Entomologie	van	het	ZMA	in	
Amsterdam	voor	de	Algemene	leden-	
vergadering	van	de	NEV.	Daarnaast	had-
den	nog	eens	twintig	leden	per	e-mail	
met	hun	kennisgeving	van	verhindering	
ook	hun	instemming	betuigd	met	de	
jaarstukken	die	ze	op	de	speciale	leden-
pagina	hadden	aangetroffen	en	hun		
vertrouwen	uitgesproken	in	de	plannen	
van	het	bestuur.	Zo	was	er	een	voldoende	
basis	voor	overleg	en	besluitvorming	in	
deze	bijeenkomst.	

De	publicatie	van	de	stukken	op	de	
website,	zoals	we	dat	nu	een	paar	jaar	
doen,	blijkt	heel	goed	te	werken.	Geen	
lange,	monotone	voordrachten	meer,	
maar	meteen	met	doordachte	en	gerichte	
vragen	naar	de	kern	van	de	zaken.	Dat	
bevalt	goed.	Een	korte	toelichting	van	de	
penningmeester	op	de	belangrijkste	pun-
ten	van	de	jaarrekening	en	de	begroting	
zet	de	schijnwerper	op	de	dingen	waarop	
het	aankomt,	zodat	zelfs	iemand	‘die	
niets	van	cijfertjes	weet’	snel	en	duidelijk	
geïnformeerd	is.	Er	was	in	2009	een	posi-
tieve	uitkomst.	Of	wel:	we	hielden	meer	
over	dan	we	gedacht	hadden.	De	aan-	
wezigen	gingen	graag	accoord	met	de	
voorstellen	van	het	bestuur	over	hoe	dit	
geld	te	besteden	(u	kunt	ze	nalezen	in		
het	jaarboek,	dat	bij	deze	EB	wordt	mee-
gezonden).	Na	het	positieve	bericht	van	
de	kascommissie,	die	zich	bij	de	accoun-
tant	had	laten	inwijden	voor	de	financiën	
van	de	vereniging,	werden	de	penning-
meester	en	de	uitgever,	die	beiden	de	
hoofdverantwoordelijkheid	dragen	voor	
het	financiële	beleid	van	het	bestuur,	met	
ere	gedechargeerd,	zoals	dat	heet.	En	het	
bestuur	kreeg	groen	licht	om	met	de	
begroting	zoals	die	was	gepresenteerd	
voort	te	gaan	op	de	ingeslagen	weg.

Er	moest	ook	een	paar	andere	beslui-
ten	worden	genomen:	de	herbenoeming	
van	de	vice-voorzitter	Marcel Dicke,	die	
voor	een	tweede	periode	van	vier	jaar	
aantrad,	en	de	(tussentijdse)	benoeming	
van	Marlène van den Munckhof	als	lid	van	
het	bestuur	belast	met	de	coördinatie	van	
de	zaken	rond	de	Zomerbijeenkomsten	
en	de	website,	werden	beide	goed-	

gekeurd.	Er	werd	in	de	plaats	van	de	
aftredende	Gert van Ee	een	nieuw	lid	
voor	de	kascommissie	gevonden,	Jeroen 

Hoffer,	die	samen	met	het	reeds	zittende	
lid	Rudolf van Hengel	volgend	jaar	als	
representanten	van	de	leden	van	de		
vereniging	zich	de	cijfertjes	zullen	laten	
uitleggen.	Er	zijn	ook	ieder	jaar	weer	
enkele	mensen	die	na	herhaalde	herin-
nering	toch	niet	aan	hun	verplichting	als	
lid	om	contributie	te	betalen	voldoen.		
Ze	zullen	nog	eens	door	de	secretaris	
worden	aangeschreven.	Maar	van	wie	in	
gebreke	blijft	zal	het	lidmaatschap	met	
instemming	van	de	ledenvergadering	
worden	beëindigd.

Een	laatste	besluit	dat	werd	genomen	
betrof	de	vaststelling	van	het	Beleidsplan	
2010,	dat	bestaat	uit	de	zogenaamde	Jaar-
rede	van	de	voorzitter	en	een	financiële	
paragraaf.	Een	dergelijk	formeel	stuk	is	
nodig	in	het	kader	van	onze	positie	als	
Algemeen	Nut	Beogende	Instantie	(ANBI).	
Nog	geen	uur	nadat	de	Ledenvergadering	
was	geopend,	kon	hij		al	weer	worden	
afgesloten,	en	was	het	tijd	voor	entomo-
logische	zaken.

Frits Bink	overhandigde	het	eerste	exem-
plaar	van	zijn	juist	verschenen	boek	
‘Ruimte	voor	insecten	-	een	nieuwe	visie	
op	insectenbescherming’	aan	NEV-voor-
zitter	Matty Berg,	die	ook	het	voorwoord	
heeft	geschreven.	Voor	een	bespreking	
van	dit	boek	is	dit	verslag	niet	de	juiste	
plek.	Uit	de	inleiding	van	Frits	begreep		
ik	dat	hij	met	dit	boek	zijn	brede	ento-	
mologische	ervaring	wil	overdragen	aan	
(met	name	jonge)	leken	om	ze	te	interes-
seren	voor	insecten	en	natuurbescher-
ming.	Met	deze	uitgave	(KNNV)	timmert	
de	jonge	NEV-sectie	Thijsse	geducht	aan	
de	weg.

Pièce	de	résistance	van	de	avond	vormde	
het	verhaal	van	Herman de Jong	over	
‘Forensische	entomologie	in	Nederland’.	
Forensische	entomologie	is	een	instru-
ment	voor	toepassing	van	entomo-	
logische	informatie	in	gerechtelijke	con-
text.	Te	denken	valt	aan	milieudelicten,	
commerciële	conflicten	en	gevallen	van	
verwaarlozing.	Maar	vooral	kan	de	foren-
sische	entomologie	een	rol	spelen	bij	het	
onderzoek	naar	geweldsdelicten.	Zo		
kunnen	entomologische	waarnemingen	
leiden	tot	conclusies	over	het	tijdstip	(de	
PMI:	post-mortem	interval)	of	iets	zeggen	
over	de	locatie	(en	soms	ook	de	toe-

dracht)	van	overlijden.	De	PMI-bepaling	
wordt	gebaseerd	op	de	leeftijd	van	de		
individuen	(=	lengte	van	de	larven)	van	
de	op	en	in	het	lijk	aangetroffen	ento-	
mofauna,	wanneer	er	sprake	is	van	een	
korte	termijn.	Gaat	het	om	een	langere	
termijn	dan	is	meer	van	belang	de	
samenstelling	van	de	soorten,	de	
successie.

Al	vroeg	in	de	menselijke	geschie-	
denis	werd	er	verband	gelegd	tussen	
insecten	en	ontbinding.	Zo	gebruikten	
bijvoorbeeld	de	Egyptenaren	bij	mummi-
ficatie,	vanaf	ca.	3300	v.Chr.	al	larven	voor	
het		verwijderen	van	hersenen,	en	zijn	er	
oude	mythen	bekend	die	relatie	leggen	
tussen	insecten	en	de	dood.	De	rol	van	
insecten	bij	het	onderzoek	naar	een	mis-
drijf	werd	al	in	de		13e	eeuw	gelegd	door	
de	Chinees	Sung	Tzu,	die	een	gerechtelijk	
onderzoek	beschreef	waarbij	vliegen	de	
dader	aanwezen.	Gericht	westers	onder-
zoek	begon	pas	in	de	19e	eeuw.	In	de	20e	
eeuw	verschenen	er	steeds	meer	studies	
en	handboeken.

Voor	het	forensisch	onderzoek	rele-
vante	insectengroepen	vindt	men	vooral		
binnen	de	families	Diptera	en	Coleoptera.	
Aan	sommige	genera	en	soorten	wordt	
uitgebreid	onderzoek	gedaan.	Van	de	rol	
van	veel	andere	is	nog	maar	heel	weinig	
bekend.		De	samenstelling	van	de	ento-
mofauna	op	ontbindende	overschotten	
verandert	in	de	tijd	volgens	gestructu-
reerde	patronen	en	is	afhankelijk	van	
factoren	als	de	tijd	van	jaar,	de	mate	
expositie,	het	habitattype,	microklimaat,	
geografie.	Naar	de	patronen	successie	zal	
nog	heel	veel	onderzoek	moeten	
plaatsvinden.

Voor	het	justitieel	onderzoek	is	het	
nodig	dat	de	rechercheurs	goed	geïn-	
strueerd	zijn	over	het	verzamelen	en		
het	behandelen	van	het	entomologisch	
materiaal.	Determinatie	is	vaak	een	pro-
bleem,	zeker	wanneer	er	haast	geboden	
is.	Moleculaire	identificatie	is	nog	maar	
mogelijk	van	een	beperkt	aantal	rele-
vante	soorten.	

Met	een	schets	van	de	huidige	situa-
tie	van	de	forensische	entomologie	in	de	
Nederlandse	justitiële	praktijk	en	een	
vooruitblik	op	de	mogelijkheden,	sloot	
Herman	zijn	interessante	lezing	af.	Een	
groot	aantal	vragen	gaven	blijk	van	de	
impact	van	het	verhaal	op	de	
toehoorders.


