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In	dit	fraai	uitgevoerde	boek	worden	ver-
schillende	thema’s	met	betrekking	tot		
kevers	in	afzonderlijke	hoofdstukken	be-
handeld.	Ieder	hoofdstuk	heeft	een	tekst	
van	ruim	driehonderd	woorden	en	is	geïl-
lustreerd	met	fraaie	foto’s.	De	inhoud	
sluit	goed	aan	bij	de	belevingswereld	van	
kinderen	van	elf	jaar	en	ouder,	maar	is	
zeker	niet	vervelend	voor	volwassenen.

Het	thema	soortenrijkdom	komt	op	
aansprekende	wijze	aan	de	orde.	Bijvoor-
beeld	door	te	vermelden	dat	er	meer	
soorten	snuitkevers	zijn	dan	gewervelde	
diersoorten,	en	dat	er	alleen	al	in	het	Am-
sterdamse	Bos	bijna	duizend	keversoor-
ten	zijn	geteld.	De	soortenrijkdom	wordt	
door	het	hele	boek	geïllustreerd	door	de	
duidelijke	foto’s	van	allerlei	soorten.

Op	eenvoudige	wijze	worden	aan	de	
hand	van	een	foto	van	een	meeltor	de	
verschillende	onderdelen	van	het	kever-	
lichaam	getoond.	Ook	de	verschillen	met	
wantsen	wordt	duidelijk	in	eenvoudige	
woorden	beschreven.	Omdat	het	aantal	
woorden	per	thema	beperkt	is,	wordt	een	
bepaald	onderdeel	soms	elders	nog	eens	
uitgediept.	Zo	staat	bij	de	meeltor	ge-
schreven	‘hoe	een	kevermond	precies	in	
elkaar	zit	is	niet	makkelijk	te	zien.’	Maar	
verderop	in	het	boek,	na	enkele	heel	an-
dere	onderwerpen	zoals	‘heilige	kevers	
en	helse	torren’	en	‘geinige	kevers	en	
dure	torren’	worden	die	onderdelen	van	
de	mond	wel	gedetailleerd	beschreven.	
Dat	maakt	het	boek	heel	afwisselend	en	
toch	redelijk	diepgaand.	

De	levenscyclus	wordt	uitgelegd	aan	
de	hand	van	duidelijke	tekeningen	van	
het	zevenstippelig	lieveheersbeestje.	Ver-
der	worden	door	middel	van	fraaie	foto’s	
de	larven	van	enkele	soorten	getoond.	
Die	larven	krijgen	in	het	boek	overigens	
niet	veel	aandacht.

Schade	en	nut	worden	als	één	thema	
beschreven.	Dat	is	kort,	maar	bijna	aan	
het	einde	van	het	boek	komt	het	onder-
werp	nogmaals	aan	bod	bij	het	thema	
‘tuin-	en	huisgenoten’,	waarin	bij	de	
houtworm	aangegeven	wordt	dat	die	een	
nuttige	rol	vervult	in	de	natuur,	maar	dat	
de	aanwezigheid	van	houtwormen	in	
huis	‘minder	leuk’	is.	Bij	de	meeste	foto’s	
van	uitheemse	kevers	wordt	aangegeven	
in	welk	land	ze	leven.	Het	bevreemde	me	
dat	er	bij	de	Coloradokever	vermeld	
wordt	‘Verenigde	Staten’.	Gelukkig	wordt	
elders	uitgelegd	dat	deze	keversoort	te-
genwoordig	op	veel	plaatsen	waar	aard-

appelen	geteeld	worden	kan	voorkomen	
en	dan	ook	als	schadelijke	soort	bestre-
den	wordt.

De	keverkenner	die	aan	het	woord	
komt	in	het	boek	is	Oscar	Vorst.	Hij	ver-
telt	over	soorten	die	nieuw	zijn	voor	de	
wetenschap.	Het	is	bijzonder	aardig	dat	
we	op	de	begeleidende	foto’s	Oscar	aan	
het	werk	zien	tijdens	het	opsporen	van	
kevers	in	mest	en	achter	schors.	Oscar	is	
niet	de	enige	keverkenner	die	betrokken	
is	bij	dit	boek.	Ook	Frank	van	Nunen	
heeft	advies	gegeven.	Waarschijnlijk	
hebben	Oscar	en	Frank	er	ook	voor	ge-
zorgd	dat	er	een	duidelijke	verwijzing	
naar	de	website	van	onze	vereniging	is	
opgenomen.	Dat	is	natuurlijk	goed	en	
kan	zeker	bijdragen	aan	het	vasthouden	
van	een	ontluikende	interesse.	Onze	
website	biedt	tegenwoordig	waardevolle	
informatie	voor	beginnende	entomolo-
gen,	maar	voor	de	zeer	jeugdigen	die	na	
het	lezen	van	dit	boek	graag	aansluiting	
zoeken,	zou	overwogen	kunnen	worden	
om	speciaal	voor	deze	groep	een	speciaal	
plekje	op	de	NEV-website	te	ontwikkelen.

Na	de	behandeling	van	een	aantal	
thema’s	(onder	meer	‘rennen,	vliegen	en	
zwemmen’,	‘bedreigd	en	beschermd’	en	
‘zelfverdediging’),	worden	enkele	soorten	
besproken.	Bij	deze	soorten	(lieveheers-
beestje,	vliegend	hert,	meikever,	geelge-
rande	watertor,	driehoornmestkever	en	
groene	zandloopkever)	worden	naast	een	
tekst	met	diverse	wetenswaardigheden	
(bijvoorbeeld:	in	verhouding	kan	een	
zandloopkever	twee	en	een	half	maal	
sneller	rennen	dan	een	jachtluipaard!)	
telkens	de	wetenschappelijke	naam,	de	
activiteitsperiode	en	de	lengte	vermeld.	
Vervolgens	wordt,	iets	korter,	nog	een	
aantal	vertegenwoordigers	van	verschil-
lende	keverfamilies	behandeld.	Daarmee	
worden	niet	alleen	de	verschillen	tussen	
de	afzonderlijke	soorten,	maar	ook	de	
overeenkomsten	tussen	soorten	van	één	
familie	aangegeven.

Het	boek	wordt	afgesloten	met	de	be-
handeling	van	een	aantal	‘wereldkevers’:	
de	goliathkever,	de	girafkever	en	de		

harlekijnkever	en	een	stel	fraaie	foto’s	
van	andere	exoten.	

Omdat	het	boek	bedoeld	is	om	op	
eenvoudige	wijze	te	informeren	over		
allerlei	zaken	omtrent	kevers,	is	het	evi-
dent	dat	niet	alle	uitzonderingen	be-
schreven	worden.	Zo	wordt	gesteld	dat	
van	de	lampyride	die	bij	ons	het	meest	
voorkomt	alleen	het	vrouwtje	licht	geeft.	
De	soort	die	behandeld	wordt	is	Lampyris 
noctiluca	en	bij	deze	soort	geven	naast	de	
vrouwtjes	ook	de	eieren,	larven,	poppen	
een	mannetjes	licht.	Dat	wordt	echter	
niet	vermeld.	Voor	de	gebruiker	van	dit	
boek	is	deze	informatie	op	het	moment	
van	kennismaking	met	de	wereld	van	de	
kever	niet	echt	noodzakelijk.	Dergelijke	
details	komen	later,	als	de	aspirant	ke-
verkenner	zich	meer	gaat	verdiepen.	

Ik	heb	het	boek	samen	met	m’n	elf-	
jarige	dochter	Astrid	gelezen,	en	we	wa-
ren	beide	enthousiast:	de	uitleg	is	helder,	
de	woordkeuze	sluit	aan	bij	kinderen	in	
de	laatste	jaren	van	het	basisonderwijs	
en	is	daardoor	ook	absoluut	niet	kinder-
achtig.	Ook	volwassenen	zullen	er	veel	
plezier	aan	beleven.	Dit	boek	nodigt	uit	
om	enthousiast	te	worden	voor	keveron-
derzoek.	Dit	soort	initiatieven	verdient	
volop	steun	omdat	ze	zeker	bijdragen	
aan	plezier	in	entomologie	bij	jonge	
mensen.	Wie	de	keverkriebels	nog	niet	
heeft,	krijgt	ze	vast	na	het	lezen	van	dit	
boek!	

Ron	Beenen
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Het	hieronder	besproken	tweede	deel	in	
de	serie	Research	on	Chrysomelidae	is	
het	elfde	boek	over	bladkevers	waarbij	
Pierre	Jolivet	als	auteur	of	redacteur	be-
trokken	is.	Het	is	daarom	interessant	om	
eens	wat	extra	aandacht	aan	deze	bijzon-
dere	man	te	besteden.	Ik	doe	dat	aan	de	
hand	van	een	bespreking	van	zijn	eigen	
memoires	die	niet	zo	lang	geleden	in	
boekvorm	verschenen	zijn.	Maar	eerst	
bespreek	ik	het	boek	Research	on	Chryso-
melidae	2.

Research	on	Chrysomelidae	2

Dit	boek	is	het	tweede	deel	van	een	nieu-
we	serie	die	uitgeverij	Brill	publiceert.		
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Het	eerste	deel	is	uit	2008.	In	deze	serie	
verschijnen	artikelen	over	bladkevers:	
vertegenwoordigers	van	de	keverfamilies	
Chrysomelidae,	Megalopodidae	en	Orso-
dacnidae.	Het	tweede	deel	bevat	veertien	
onderzoeksartikelen	waarvan	er	tien	ge-
presenteerd	werden	tijdens	het	Zevende	
Symposium	over	Chrysomelidae	dat	in	
2008	als	onderdeel	van	het	22ste	Interna-
tionale	Entomologiecongres	in	Durban	
gehouden	is.	Een	apart	hoofdstuk	be-
schrijft	dit	symposium	en	introduceert	
de	symposiumbijdragen.	Het	boek	bevat	
een	voorwoord	van	May	Berenbaum	uit	
Illinois	(VS)	en	een	inleiding	van	de		
redacteuren.	Er	zijn	drie	indexen:	op		
onderwerp,	op	dierennamen	en	op	
plantennamen.

De	behandelde	onderwerpen	zijn	di-
vers.	Er	zijn	biogeografische	hoofdstuk-
ken	over	de	Kleine	Sunda-eilanden	door	
Mohamedsaid	en	over	Nieuw	Caledonië	
door	Jolivet	en	Verma	en	meer	faunisti-
sche	hoofdstukken	door	Furth	over	de	
aardvlooien	van	de	Sierra	Tarahumara		
in	Mexico	en	door	Vig	over	de	bladkevers	
van	het	Mecsek-gebied	in	Hungarije.		
Flint	c.s.	informeren	over	de	fenologie	
van	adulte	Chrysomelidae	in	een	Atlan-
tisch	regenbos	in	Brazilië	bij	verschillen-
de	hoogtelagen.	Morfologische	onderwer-
pen	komen	aan	de	orde	in	bijdragen	van		
Verma	en	van	Heidenreich,	Schmitz	en	
Schmitt.	De	eerste	gaat	uitgebreid	in	op	
de	misverstanden	die	er	bestaan	over	het	
verschijnsel	dat	in	de	internationale	lite-
ratuur	aangeduid	wordt	met	de	term		
‘retournement’.	Dat	is	draaiing	van	de		
aedaeagus	om	z’n	eigen	as	tijdens	de	
ontwikkeling	van	de	kever	(ontogenie).	
Dit	is	een	onomkeerbaar	proces	en	wordt	
vaak	verward	met	de	draaiing	van	de		
aedaeagus	tijdens	de	copulatie.	Dat	laat-
ste	is	wel	omkeerbaar:	tijdens	iedere	co-
pulatie	vindt	die	draaiing	plaats	en	na	de	
copulatie	draait	de	aedaeagus	weer	terug.	
Heidenreich	c.s.	beschrijven	hun	studie	
naar	lichtreceptoren	in	de	hersenen	van	
Criocerinae	in	relatie	tot	de	karakteris-	
tieke	x-vormige	groeven	op	de	kop	van	
deze	echte	haantjes.	De	lichtgevoelige	
cellen	worden	in	detail	beschreven		
waarbij	geconcludeerd	wordt	dat	de	ver-
meende	functie	van	de	groeven	als	licht-
doorlatende	structuren	niet	waarschijn-
lijk	is.	Mogelijk	spelen	deze	groeven	een	
rol	bij	het	vergroten	van	de	mechanische	
weerstand	die	nodig	is	bij	het	uit	de	pop	
kruipen	van	de	nog	niet	volledig	gescle-
rotiseerde	jonge	kevers.	

Fylogenie	wordt	niet	diepgaand		
behandeld.	Grobbelaar	beschrijft	de		
morfologie,	biologie	en	fylogenetische	
positie	van	de	Afrikaanse	Donaciacasta 
goeckei	binnen	de	Donaciinae,	maar	een	
discussie	over	de	classificatie	van	de		

subfamilies	binnen	de	Chrysomelidae	
ontbreekt	in	dit	boek.	Dat	is	vreemd	om-
dat	direct	nadat	Reid	(1995)	goede	argu-
menten	presenteerde	voor	een	beter	on-
derbouwde	classificatie	van	subfamilies	
binnen	de	blad-	en	zaadkevers,	er	een	se-
rieuze	discussie	losbarste	over	deze	clas-
sificatie.	Hoewel	het	er	op	lijkt	dat	deze	
discussie	nog	niet	beëindigd	is,	maakt	
deze	geen	onderdeel	uit	van	het	boek.	Som-	
mige	auteurs	van	Research	on	Chryso-
melidae	2	volgen	de	classificatie	van	
Reid;	maar	zeker	niet	allen.	We	zien	nog	
steeds	auteurs	die	de	Alticinae	als	zelf-
standige	subfamilie	behandelen,	terwijl	
anderen	ze	onderdeel	laten	zijn	van	de	
Galerucinae.	Hetzelfde	geldt	voor	de	
zaadkevers:	sommigen	beschouwen		
de	Bruchidae	als	zelfstandige	familie	ter-
wijl	anderen	ze	als	een	subfamilie	van	de	
Chrysomelidae	behandelen.	

Ik	zal	niet	alle	hoofdstukken	in	het	
boek	benoemen.	Alleen	over	een	hoofd-
stuk	dat	mij	bijzonder	trof	zal	ik	wat	
meer	schrijven.	Desurmont	bestudeert		
de	galerucine	kever	Pyrrhalta viburni.	Het	
is	bekend	dat	vrouwtjes	van	deze	soort	
gewoonlijk	eieren	afzetten	in	zelf	uitge-
knaagde	holtes	in	jonge	twijgen	van		
Viburnum-struiken.	Desurment	toonde	
echter	aan	dat	een	deel	van	de	vrouwtjes	
bij	voorkeur	eieren	afzet	in	oudere	twij-
gen	en	dan	bij	voorkeur	twijgen	waarin	
tijdens	het	voorgaande	seizoen	ook	al		
eieren	waren	gelegd.	Zulke	informatie	
komt	vreemd	genoeg	niet	beschikbaar	in	
West-Europa	waar	Pyrrhalta viburni	in-
heems	is.	Deze	keversoort	is	per	ongeluk	
in	1924	in	Noord-Amerika	geïntroduceerd	
en	sindsdien	een	serieuze	plaag	gewor-
den.	Om	deze	plaag	te	keren	vindt	er	in	

Noord-Amerika	veel	onderzoek	plaats,	
waaronder	dat	van	Desurmont.

Hoewel	de	inhoud	van	dit	boek	zon-
der	meer	uitstekend	te	noemen	is	en	er	
ook	prima	uitziet,	komen	er	wel	wat	fout-
jes	in	voor.	Zo	worden	in	de	inhouds-	
opgave	de	bijdragen	aan	het	zevende	
Chrysomelidae	Symposium	opgesomd	
onder	het	kopje	‘proceedings	of	the	6th	
international	symposium	on	the	Chryso-
melidae’.	Verder	is	er	geen	eenheid	in	
spelling	en	komen	we	bijvoorbeeld		
‘Brazil’	en	‘Brasil’	als	schrijfwijze	tegen.	
In	een	boek	met	een	dergelijke	weten-
schappelijke	inhoud	mag	je	ook	een	hoge	
kwaliteit	aan	afbeeldingen	verwachten.	
En	inderdaad	zijn	de	meeste	afbeeldin-
gen	van	goede	kwaliteit.	Maar	sommige	
foto’s	zijn	niet	scherp	en	andere,	bijvoor-
beeld	die	met	groepen	wetenschappers,	
niet	noodzakelijk	in	verband	met	het	on-
derwerp	van	het	betreffende	hoofdstuk.	
Overigens	zijn,	net	als	in	het	eerste	deel	
van	deze	serie,	de	kleurenfoto’s	niet	ge-
plaatst	bij	de	hoofdstukken	waar	ze	bij	
horen,	maar	zijn	ze	gebundeld	aan	het	
einde	van	het	boek.	Dat	draagt	niet	bij	
aan	het	lezersgemak,	maar	is	ook	weer	
niet	onoverkomelijk.

Het	boek	is	kostbaar,	maar	de	infor-
matie	is	het	zeker	waard.	Het	zou	in	geen	
enkel	entomologisch	instituut	waar	seri-
eus	onderzoek	aan	bladkevers	gedaan	
wordt,	mogen	ontbreken.	Het	derde	deel	
is	reeds	aangekondigd	en	zal	de	presen-
taties	van	het	Bladkeversymposium	dat	
in	2010	In	Hongarije	gehouden	werd	gaan	
bevatten.	Ik	kijk	nu	al	uit	naar	nieuwe	en	
interessante	onderwerpen	met	betrek-
king	tot	deze	diverse	en	economisch		
belangrijke	keverfamilie(s).	

Mémoires	Entomologiques	–	
Paramémoires	d’un	timarchophile

Pierre	Jolivet	is	geboren	in	1922	in	het	
Franse	Normandië.	Hij	schrijft	dat	hij	tij-
dens	vakantie	bij	z’n	grootouders	in	Man-
che	gefascineerd	raakte	door	bladkevers	
van	het	genus	Timarcha,	een	fascinatie	
die	z’n	hele	leven	zou	duren.	Hij	studeer-
de	in	Rennes,	waar	hij	ondermeer	een	
studie	maakte	van	de	biologie	van	Timar-
cha.	Het	onderzoek	voor	z’n	beide	proef-
schriften	(gebruikelijk	in	die	tijd	in	Frank-
rijk)	deed	Jolivet	in	Brussel,	maar	hij	pro-
moveerde	aan	de	Sorbonne	in	Parijs.	De	
ene	is	een	monumentale	publicatie	over	
de	vleugels	van	Chrysomelidae;	de	ande-
re	een	faunistisch	overzicht	van	de	blad-
kevers	van	de	Balearen.	Direct	na	z’n	pro-
motie	keerde	Jolivet	terug	naar	Brussel	en	
benutte	de	mogelijkheid	om	een	jaar	in	
Belgisch	Congo	onderzoek	te	doen,	waar	
hij	het	Ruwenzorie-gebergte	bezocht	en	
ook	daar	bladkevers	bestudeerde.	Naast	
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bladkevers	onderzocht	Jolivet	nog	andere	
organismen,	waaronder	de	Gregarina,	pa-
rasitaire	protozoa	in	ondermeer	Arthro-
poda.	Ook	hierover	heeft	hij	vooral	sa-
men	met	andere	onderzoekers	
gepubliceerd.

Als	Jolivet	vervolgens	voor	de	Wereld-
gezondheidsorganisatie	onderzoek	kan	
doen	naar	muggen	en	malaria	in	Iran,	
breekt	een	periode	aan	van	onderzoeks-
mogelijkheden	op	vrijwel	alle	continen-
ten.	Tussen	1956	en	1985	verblijft	Jolivet	
in	landen	als	Taiwan,	Zuid-Korea,	Thai-
land,	de	Filippijnen,	Nieuw-Guinea,	Viet-
nam,	Mauritius,	Madagaskar,	Burkina	
Faso,	Senegal,	Ethiopië,	Soedan	en	Kaap-
verdië.	En	op	al	deze	plaatsen	heeft	hij	
ook	de	mogelijkheid	om	bladkevers	te	be-
studeren.	Deze	man	heeft	daarmee	een	
onwaarschijnlijk	grote	kennis	kunnen	
opbouwen	over	vegetaties	en	de	erbij		
behorende	insecten	over	vrijwel	de	hele	
wereld.	Zijn	uitstekende	contacten	met	
deskundigen	op	het	gebied	van	planten	
en	insecten	in	al	die	landen	hebben	hier	
zeker	aan	bijgedragen.	In	de	laatste	jaren	
van	de	20ste	eeuw	zijn	vooral	de	reizen	
naar	Brazilië	en	Nieuw-Caledonië	van	be-
lang.	Van	Nieuw-Caledonië	bestaat	geen	
overzicht	van	de	Chrysomelidae.	Jolivet	
heeft	samen	met	lokale	onderzoekers		
diverse	onderzoeksreizen	in	Nieuw-	
Caledonië	volbracht	en	een	scala	van	
bladkeveronderzoekers	geënthousias-
meerd	om	dit	materiaal	te	bewerken.		
Binnenkort	zal	er,	dankzij	de	inzet	van		
Jolivet,	een	catalogus	van	de	bladkevers	
van	Nieuw-Caledonië	verschijnen.	

Hoewel	er	natuurlijk	wel	hier	en	daar	
wat	slordigheidjes	zijn	aan	te	wijzen		
(bijvoorbeeld	de	ontmoeting	met	Ernst	

Jünger	had	plaats	in	Stuttgart	zoals	Jo-
livet	zelf	in	de	tekst	schrijft,	maar	in	het	
onderschrift	bij	de	foto	wordt	Frankfurt	
vermeld)	is	het	een	bijzonder	lezens-
waardig	boek.	Het	is	op	een	gemakkelijke	
manier	geschreven,	onder	vermelding	
van	talloze	interessante	en	minder	inte-
ressante	wetenswaardigheden,	zoals	de	
onderlinge	verhoudingen	tussen	perso-
nen	op	instituten,	over	regimes	en	be-
stuurders	(communistisch	regiem	in	Viet-
nam,	ontmoeting	met	Haile	Selassi),	en	
zo	veel	meer.	Het	boek	is	voorzien	van	fo-
to’s,	deels	in	zwart-wit	en	deels	in	kleur,	
waarop	diverse	bekenden	uit	de	wereld	
van	de	entomologie	zijn	te	zien	(bijvoor-
beeld	het	echtpaar	Jan	en	Bohumilia	Bé-
chyné	en	de	schrijver-entomoloog	Ernst	
Jünger).	

De	laatste	jaren	zijn	er	meer	biogra-
fieën	verschenen	van	bekende	entomolo-
gen.	Een	voorbeeld	is	het	boek	‘Natura-
list’	van	ons	erelid	Edward	O.	Wilson	uit	
1994.	Dit	boek	van	Jolivet	past	daar	goed	
bij.	Jolivet	is	een	bekende	entomoloog	die	
op	het	gebied	van	bladkevers	en	de	rela-
tie	tussen	insecten	en	planten	zijn	spo-
ren	heeft	verdiend.	Voor	een	ieder	die	wat	
meer	van	de	achtergronden	van	de	uitge-
breide	kennis	en	de	netwerken	van	deze	
onderzoeker	wil	weten	is	dit	boek	een	
echte	aanrader.
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In	2008	verscheen	deel	1	van	de	fauna	
van	de	Verenigde	Arabische	Emiraten.	Op	
respectievelijk	31	maart	2009	en	31	maart	

2010	verschenen	deel	2	en	3	van	dit	in-
drukwekkende	seriewerk.	Alleen	al	de	
publicatiedata	wijzen	op	een	strenge	re-
dactie	en	goede	planning.	De	massieve	
boeken	(ze	zijn	respectievelijk	786	en	700	
pagina’s	dik)	zijn	het	resultaat	van	het	
lobbywerk	van	de	Nederlander	Tony	van	
Harten,	die	tientallen	internationale	spe-
cialisten	wist	te	mobiliseren	om	ter	plek-
ke	onderzoek	te	komen	doen	of	materiaal	
te	bewerken.	Ook	Nederlandse	specialis-
ten	zijn	goed	vertegenwoordigd.	In	totaal	
bevatten	beide	delen	86	artikelen,	die	ie-
der	een	taxonomische	groep	behandelen,	
vaak	een	familie,	soms	een	orde.	In	de		
tabel	staan	alle	behandelde	groepen	van	
de	drie	verschenen	delen	opgesomd.	In	
totaal	heeft	de	serie	nu	meer	dan	400	
nieuwe	soorten	voor	de	wetenschap	
opgeleverd!	


