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‘That´s one small step for men, one giant 
leap for mankind’. De beroemde woorden 
van astronaut Neil Armstrong schoten 
vaak door mijn hoofd bij het doorlezen 
en gebruiken van de nieuwe Fotogids lar-
venhuidjes van libellen. In relatie tot dit 
boek is het eerste deel van zijn zin vast 
niet erg van toepassing: de auteurs heb-
ben namelijk een enorme berg werk ver-
zet. Het tweede deel van zijn zin is de 
beste beschrijving van deze prachtige  
publicatie: het gebeurt me niet vaak dat 
ik zo van mijn stoel val van een boek over 
libellen. Deze prachtige publicatie is met 
recht een nieuwe mijlpaal in de Neder-
landse odonatologie.

Het boek is wat het is: een gids ofwel 
determinatiesleutel van larvenhuidjes 
van libellen (laatste stadium, dus zoals  
je ze aan de waterkant kan vinden).  
Het is met dit boek voor het eerst dat alle 
soorten van Noordwest-Europa op naam 
gebracht kunnen worden. Tot nu toe was 
het altijd een beetje behelpen met Duitse, 
Franse en Zweedse tabellen die geen 
van allen compleet zijn. De auteurs heb-
ben met hun jarenlange ervaring en een 
uitstekend netwerk van Europese specia-
listen vele nieuwe kenmerken gevonden 
en deze met reeds bekende informatie 
samengebracht in wat een bijzonder 
complete en bruikbare tabel is geworden. 
De tabel is minutieus door enkele erva-
ren gebruikers getest. Bij de paar soorten 
waarmee ik de tabel heb gebruikt heb ik 
geen foutjes of onduidelijkheden kun-
nen ontdekken. Ik werd daarbij in hoge 
mate geholpen door het uitmuntende 
illustratiemateriaal. Dat bestaat uit vele 
foto´s van complete larvenhuidjes en de-
tailopnamen. De foto´s zijn gemaakt met 
behulp van fotostacking: een techniek 
waarbij van een object vele foto´s worden 
gemaakt met een steeds iets verschui-
vende scherpstelling. Van elke foto wordt 
met digitale techniek het scherpe deel er 
uit geknipt en vervolgens aan de scherpe 
delen van andere foto´s geplakt. Op deze 
wijze kan dus een compleet scherp beeld 
worden geconstrueerd van een object. 
Het resultaat is verbluffend en bijzonder 
bruikbaar voor determinaties (zie de af-
gebeelde pagina’s). De auteurs schrijven 
zelf dat voor deze gids naar schatting 
70.000 foto´s zijn gemaakt: lang leve het 
digitale tijdperk!

De auteurs hebben gezamenlijk een 
enorme veldervaring. De ‘jonge honden’ 

Christophe Brochard en Ewoud van der 
Ploeg hebben de afgelopen jaren heel 
Europa rondgereisd om aan het juiste 
materiaal te komen en de soorten ook 
echt in hun natuurlijke habitat te leren 
kennen. Dick Groenendijk en Tim Ter-
maat hebben daar hun grote kennis en 
ervaring aan toegevoegd. Dit heeft zich 
uitbetaald in een compleet en evenwich-
tig boek. Hoewel de determinatiesleutel 
de kern van het boek is, hebben de au-
teurs het er zich in het overige deel van 
het boek bepaald niet gemakkelijk van 
af gemaakt. Van elke soort is een aparte 
beschrijving van twee pagina´s gemaakt 

(zie de afgebeelde pagina’s van de sma-
ragdlibel). Hier worden dorsale, ventrale 
en laterale habitusfoto´s gepresenteerd 
en vele detailfoto´s van voor die soort 
belangrijke kenmerken. Informatief en 
innovatief zijn de foto´s van de leefge- 
bieden waarin met rode bolletjes is aan-
gegeven waar de larvenhuidjes gevonden 
kunnen worden. Dat geeft meteen een 
mooi zoekbeeld waar je moet zoeken in 
het veld: voor rivierrombouten (Gomphus) 
op de zandige oevers, voor smaragdlibel 
(Cordulia aenea) hoger in de vegetatie. Het 
is een compliment waard dat de auteurs 
niet in de val zijn getrapt om overcom-
pleet te zijn door al goed toegankelijke 
informatie over de ecologie van de soor-
ten over te schrijven. Alle informatie in 
het boek is gericht op helpen vinden en 
determineren van larvenhuidjes. Dat 
geldt in het bijzonder voor de bondige 
inleidende hoofdstukken. In een hoge in-
formatiedichtheid wordt op een leesbare 
manier uitleg gegeven aan de anatomie 
van larvenhuidjes, het aanleggen van een 
verzameling, het gedrag van libellen en 
larven en de aanpak van veldwerk. 

En de koek is ook na al deze infor-
matie niet op. Het boek eindigt met zo´n 
twintig pagina´s waarin alle soorten op 
ware grootte zijn afgebeeld, waarin de 
kleurvariatie binnen een soort wordt 
gepresenteerd en ook nog eens alle vang-
maskers en achterlijfsaanhangselen van 
relevante soorten. En dan volgen ook  
nog eens prachtige foto´s van alle laatste-
stadiumlarven. Het boek is een nieuwe 
standaard waar veel entomologische 
boeken langs zullen worden gelegd. 
Want de gebruikte fototechniek leent 
zich bijvoorbeeld ook in hoge mate voor 
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de determinatie van kevers: het wachten 
is op nieuwe toepassingen in de coleop-
terologie!

Is er dan echt niets aan te merken 
over dit boek? Nou ja, één dingetje dan. 
De vormgeving van de tabel kan met een 
volgende versie beter. Het is een dicho-
tome tabel, maar vaak moet je voor de 
tweede mogelijkheid van een vraag naar 
de volgende pagina doorbladeren; dat 
is niet handig. Maar met enige schroom 
breng ik dit naar voren, want laat het 
niets af doen aan het grote belang van 
deze publicatie. Een must voor iedereen 
die libellen onderzoekt, een aanrader 
voor elke entomoloog. Chapeau!

Robert Ketelaar
Vereniging Natuurmonumenten

Ger Bogaers, Theo M.J. Peeters & Rob  
Vereijken (eds) 2012 
75 Jaar KNNV-afdeling Tilburg. Veran-
deringen in natuur en natuurstudie
GEWADRUPO, Arendonk (België). 192 pp.  

ISBN 978-90-9027009-8. € 5,-

 
Iedereen kent de KNNV, oftewel de Ko-
ninklijke Nederlandse Natuurhistorische 
Vereniging. De club heeft 8500 leden en 
52 afdelingen verspreid over Nederland. 
Een daarvan is de afdeling Tilburg; en dat 
is niet zomaar een afdeling. In Entomolo-
gische Berichten konden we bijvoorbeeld 
al vaak lezen over het uitgebreide onder-
zoek dat plaatsvindt in De Kaaistoep. 
Maar de afdeling doet meer. Het is alle-
maal te lezen in dit boekje dat is uit- 
gegeven ter ere van het 75-jarige be-
staan.

Een flink aantal hoofdstukken van 
telkens enkele pagina’s geeft luchtige be-
schrijvingen van de geschiedenis, enkele 
belangrijke personen, het onderzoek, 
de inventarisaties, de excursies en de 
buitenlandse reizen. Insecten en aanver-
wante dieren komen ruim aan bod, zelfs 
meer dan de vogels, planten, mossen 
of paddenstoelen. De afdeling Tilburg 
kent dan ook een zeer fanatieke insec-
tenwerkgroep. Theo Peeters schrijft over 
insectendiversiteit, enkele vangmetho-
den die in De Kaaistoep zijn gebruikt en 
de fauna rond zijn huis op de zestiende 
verdieping van een flat. Paul van Wielink 
beschrijft foresie door mijten, Laboul- 
beniales op kevers, kreeften in de Oude 
Ley, het onderzoek aan de loopkever Calo-
dromius bifasciatus en het voorkomen van 
Harmonia axyridis op licht. De insecten-
werkgroep boft dat het wekelijks in het 
Natuurmuseum Tilburg aan de slag kan 
met het determineren. Het Natuurmu-
seum Tilburg boft dat de insectenwerk-

groep werkt aan haar collecties en inmid-
dels ook enkele vrijwillige conservators 
heeft opgeleverd.

Er is in de publicatie veel ruimte gere-
serveerd foto’s. Er zijn mooie platen van 
paddenstoelen, vogels, planten en insec-
ten. Ook worden er veel onderzoekers en 
excursiegangers afgebeeld. Op de voor-
kant van de kaft zien we Ron Felix een 
poging ondernemen om een zandloopke-
verlarve te vangen en op de achterzijde 
is een excursiebegeleidende Theo Peeters 
te bewonderen. Een flink aantal NEV’ers 
dat De Kaaistoep ooit heeft bezocht kan 
zichzelf terugvinden in de uitgave.

Het is een leuk en inspiratievol boek-
werkje dat laat zien dat collega-NEV’ers 
ook heel goed werk doen binnen een 
andere vereniging. Wie het thuisgestuurd 
wil krijgen, kan € 7,50 (kostprijs + ver-
zendkosten) overmaken op rekening-
nummer 3853702 ten name van penning-
meester KNNV afd. Tilburg in Goirle.

Jinze Noordijk
KNNV afdeling Wageningen e.o.

David Hubble 2012

Keys to the adults of seed and leaf  
beetles of Britain and Ireland
FSC occasional publication 156, Telford.  

136 pp. ISBN 1978 1 908819 08 6. £ 8,50

Dit is een eenvoudig en goedkoop boekje 
in een Britse serie waarin moeilijk te de-
termineren groepen van planten en die-
ren behandeld worden (Aids to Identifica-
tion in Difficult Groups of Animals and 
Plants - AIDGAP). De uitvoering is in 
zwart-wit met 366 lijntekeningen die over 
het algemeen duidelijk zijn. Wel vind ik 
het opvallend dat vrijwel alle habitusteke-
ningen iets te breed worden afgebeeld. 

Het boekje omvat tabellen volgens 
de laatste inzichten voor het determi-
neren van alle blad- en zaadkevers, dus 
Chrysomelidae, Megelopodidae en Or-
sodacnidae. Ik vond het wel vreemd dat 
in de volgorde van de tabellen nog een 
beetje de ouderwetse systematiek ge-
volgd wordt – eerst de Bruchinae, dan de 
Megalopodidae, Donaciinae, Criocerinae, 
Cryptocephalinae en dan weer de Orso-
dacnidae, gevolgd door Chrysomelinae, 
Galerucinae en Cassidinae. Bij de sleutel 
tot de families wordt bij de Bruchinae 
vermeld dat ze aan voor-, midden- en 
achterpoten een vierledige tars hebben. 
In werkelijkheid hebben blad- en zaad-
kevers vijfledige tarsen maar omdat het 
vierde lid klein is en veelal verborgen is 
tussen de lobben van het derde tarslid 
wordt dit type tars vaak aangeduid als 
schijnbaar vierledige tars. Het is jam-
mer dat daarover in de paragraaf ‘typical 
morphology’ helemaal niets is geschre-
ven. Ook bij het onderscheid tussen het 
genus Galeruca en de andere Galerucini 
wordt het vijfde tarslid aangeduid als het 
vierde. 

Enkele zaken vielen mij op bij de 
behandelde zaadkevers: Bruchus affinis 
komt voor in ons land, maar ontbreekt 
in Groot-Brittannië. De soort die door 
veel Britse onderzoekers B. affinis werd 
genoemd is in werkelijkheid B. rufimanus. 
Ook bij Bruchus luteicornis en B. rufipes kan 
verwarring ontstaan. In ons land is alleen 
B. luteicornis gevonden; in Groot-Brittanië 
alleen B. rufipes. Deze twee soorten zijn 
echter lastig te onderscheiden. Anton 
(1994) geeft aan dat het onderscheid dat 
gegeven wordt in deel 10 van Die Käfer 
Mitteleuropas alleen van toepassing is  
op zeer grote B. rufipes en zeer kleine  
B. luteicornis!

Bij de tweekleurige Oulema-soorten  
is het oppassen geblazen. De Britse on-
derzoeker Cox heeft in 1995 de soorten  
O. rufocyanea en O. duftschmidi als syno-
niem beschouwd, waarbij O. rufocyanea de 
oudste naam is. De meeste onderzoekers 
van het vasteland van Europa (bijvoor-
beeld Warchałowski 2003, Schmitt 2010) 
hebben dit niet overgenomen en onder-
scheiden drie soorten, waarbij O. mela- 
nopus en O. duftschmidi zeer algemeen 
zijn en O. rufocyanea uitermate zeldzaam. 
Op basis van de tabel van Hubble wordt 
de zeer algemene O. duftschmidi dus aan-
geduid als O. rufocyanea. 

Het is bekend dat dieren uit de Britse 
populatie kunnen afwijken van die 
uit ons land. Een bekend voorbeeld is 
Chrysolina oricalcia, waarvan onze dieren 
meestal bronskleurig zijn, terwijl de 
Britse veelal blauw zijn. Omdat de bron-
zen kleur echter ook in de tabel genoemd 
wordt en C. oricalcia vooral op basis van 


