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Inleiding

In het eerste deel van Entomologische Berichten verscheen op 
1 januari 1903 een bijdrage van D. van der Hoop over de kort-
schildkever Velleius dilatatus (Fabricius) (figuur 1). Van der Hoop 
beschrijft hoe hij in de omgeving van Ellekom ‘14 Velleius’ waar-
nam, waarvan hij er twaalf ook wist te bemachtigen. De meeste 
exemplaren werden door inblazen van tabaksrook in een nest 
van de hoornaar, Vespa crabro Linnaeus, daaruit verdreven en 
vervolgens met een net gevangen. Uit zijn artikel valt nog op 
te maken dat de soort in Nederland zeldzaam is, maar Van der 
Hoop verwijst niet naar enige literatuur. In onze bijdrage willen 
we nagaan wat er rond 1900 al bekend was over het voorkomen 
van deze soort in Nederland, en hoe onze kennis sindsdien is 
toegenomen.

Velleius dilatatus is een vertegenwoordiger van de Staphy-
linidae of kortschildkevers, de grootste keverfamilie van Ne-
derland. Met meer dan 1000 soorten vormen ze 25% van de uit 
ons land bekende kevers (Vorst 2010a, 2010b). De belangstelling 
van Nederlandse coleopterologen voor deze groep staat echter 
in geen verhouding tot het aantal soorten, waardoor de kennis 
over veel kortschildkevers nog steeds relatief gering is. Een uit-
zondering vormen wellicht de vertegenwoordigers van aantal 
eenvoudig te herkennen genera zoals Stenus en Philonthus, maar 
ook een aantal grotere soorten trekt de aandacht. De grootste 
Nederlandse kortschild Ocypus olens (Müller) kan tot wel 3 cm 
lang worden en wordt regelmatig waargenomen (Cuppen 1992, 
Waarneming.nl). De soort leeft als actieve rover op de bodem 
en is te verzamelen door het omdraaien van hout, stenen, stuk-
ken plastic en dergelijke. Ook kan hij efficiënt met behulp van 
potvallen worden bemonsterd. Iets dergelijk gaat ook op voor de 
andere grote soorten uit het subtribus Staphylinina.

Quedius dilatatus (Fabricius) is een soort die veel kever- 
kenners zullen kennen, zeker onder de tot voor kort gang- 
bare naam Velleius dilatatus. Het is een opvallend dier, dat 
door zijn afmetingen (15-24 mm), brede bouw, het grote sterk 
gewelfde halsschild en de gezaagde sprieten nauwelijks 
met een andere kever te verwisselen is (figuur 2). Weinigen 
zullen hem echter in levende lijve gezien hebben, hetgeen 
voornamelijk aan de zeer verborgen levenswijze te wijten is. 
Quedius dilatatus ontwikkelt zich namelijk uitsluitend in de 
nesten van de hoornaar Vespa crabro, de grootste inlandse 
plooivleugelwesp.

Historie

De Deen Johann Fabricius (1787) is de eerste die de soort, als 
Staphylinus dilatatus, beschrijft in zijn Mantissa insectorum. 
Korte tijd later wordt de soort nogmaals gepubliceerd door 
Franz von Paula Schrank (1798) in zijn overzicht van de fauna 
van Beieren en wederom door Thomas Marsham (1802) in een 
werk over de Britse kevers, respectievelijk als Staphylinus  
serraticonis, breitschultriger Luderkäfer, en S. concolor. De eerste, 
handgekleurde, afbeelding is te vinden in Sowerby’s British 
miscellany (Sowerby 1806, figuur 3), weliswaar onder de naam 
S. concolor, maar daarbij niet onvermeld latend dat hiermee ver-
moedelijk dezelfde soort bedoeld wordt als met S. dilatatus van 
Fabricius. Al in 1810 is het Gyllenhal die beschrijft dat S. dilatatus 
te vinden is in nesten van de hoornaar: ‘In nido Vespae crabo-
nis, intra Quercus truncum cavum, prope villam meam Höberg, 
semel decem specimina legi’. [= Ik vond ooit tien exemplaren 
in een hoornaarnest in een holle eikenstam niet ver van mijn 
buiten Höberg].
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In het eerste deel van Entomologische Berichten wordt in 1903 bericht  
over de vangst van de kortschildkever Velleius dilatatus. In dit artikel  
geven we een overzicht van de ontdekking en biologie van deze kever,  
die inmiddels de naam Quedius dilatatus heeft. Deze kever ontwikkelt zich 
uitsluitend in de nesten van de hoornaar Vespa crabro. De levensstadia van 
de soort wordt door middel van foto’s geïllustreerd en de thans bekende 
verspreiding wordt in een kaart gepresenteerd. Na een periode van veertig 
jaar zonder waarnemingen, wordt de kever de laatste decennia weer vaker 
gevangen. Deze recente toename komt overeen met de toename van de 
hoornaar, en met het gebruik van bepaalde vallen. De meeste individuen 
zijn namelijk gevangen met vallen die kevers lokken met een mengsel van 
ethanol, water, glycerol en azijnzuur; een mengsel met een geur die lijkt op 
de geur van vers dood hout.
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Het opvallende uiterlijk van deze soort doet Leach besluiten 
het genus Velleius op te richten (Samouelle 1819).

In de decennia die volgen wordt de soort in verschillende 
Europese landen en ook in Japan ontdekt (Sharp 1874). Maar 
in Nederland lijkt hij te ontbreken, wat Everts tijdens de win-
tervergadering van de NEV in 1884 doet besluiten de volgende 
oproep te doen: ‘Opmerkelijk is het dan ook dat [V. dilatatus], 
een der grootste Staphyliniden, nog nergens in Nederland werd 
waargenomen, terwijl zij langs de geheele Belgische en Duitsche 
grenzen, ja zelfs in de onmiddellijke nabijheid van Nederlandsch 
grondgebied werd gevonden. ... [spreker] noodigt zijn medeleden 
uit, ... om, natuurlijk met de noodige voorzorgen, de prachtige 
wespennesten van Vespa Crabro gedurende den broedtijd te 
doorzoeken, en zelfs de holle boomen, waarin zich de nesten be-
vinden, na te zien, omdat de kevers wel eens de nesten verlaten 
...’ (Everts 1884). De voorzichtigheid waartoe Everts maande was 
vermoedelijk op eigen ervaring gebaseerd. Anekdotisch is zijn 
poging om Velleius te verzamelen in het Harzgebergte, waarbij hij 
‘belaagd werd door hoornaars en zich met zijn vangnet om zich 
heen slaand uit de voeten maakte, tot allergrootste verbazing 
van de dorpsbewoners, die meenden met een waanzinnige te 
doen te hebben’ (Reclaire 1951, Van Stuivenberg 1992).

Al een paar jaar later, op de zomervergadering van 1887, 
weet hij te melden dat de soort door J. Roelants gevangen werd 
op het landgoed Oranje-Nassau bij Wageningen (Everts 1888, 
1889). Enkele jaren later verzamelde de myrmecoloog Wasmann 
een exemplaar in zijn woonplaats Exaeten (Limburg) in mei 
(Everts 1889, 1893). Dan volgt de ontdekking van een hele serie in  
Ellecom door David van der Hoop, effectenmakelaar te Rotterdam 
(Huijbregts & Tiemersma 2010), waarover hij berichtte in het eerste 
deel van Entomologische Berichten (Van der Hoop 1903, kader 1). 
De soort wordt ook dan nog als zeer zeldzaam beschouwd.

Toen ter voorbereiding van deze publicatie het collectiema-
teriaal werd opgenomen, bleek dat maar liefst elf van de twaalf 
exemplaren waarvan hij rept behouden bleven en langs een of 
andere route in de openbare collecties van Naturalis Biodiver-
sity Center en het voormalige Zoölogisch Museum Amsterdam 

terecht waren gekomen. Een teken dat de opeenvolgende eige-
naren er met zorg mee omgingen.

Omdat de habitus van soorten van het genus Velleius niet 
essentieel verschilt van die van het Quedius subgenus Micro-
saurus en de taxonomisch belangrijke beborsteling van de 
aedeagus bij beiden niet verschillen, worden Velleius-soorten 
tegenwoordig in het genus Quedius geplaatst (Solodovnikov 
2012a, 2012b). Deze opvatting wordt bovendien ondersteund 
door een op moleculaire kenmerken gebaseerde fylogeneti-
sche analyse (Chatzimanolis et al. 2010). Vervelende bijkom-
stigheid is wel dat Velleius Leach, 1819 eigenlijk prioriteit heeft 
over de jongere naam Quedius Stephens, 1829 en alle Quedius-
soorten dus Velleius zouden moeten heten. Solodovnikov 
(2012a) is voornemens dit aan de Internationale Commissie 
voor Zoölogische Nomenclatuur voor te leggen en suggereert 
om in ieder geval tot die tijd het gebruik van de naam Quedius  
te handhaven.

Biologie

Hoewel Q. dilatatus voor zijn ontwikkeling strikt gebonden is 
aan de nesten van de hoornaar, wordt de soort ook wel daarbui-
ten aangetroffen. Zo weet Chevrolat (1833) te melden dat in Fon-
tainebleau Velleius onder eikenschors leeft en slechts ’s nachts 
tevoorschijn komt, en processierupsen en hoornaars vreet. 
Diverse bronnen vermelden ook het voorkomen aan uitvloeiend 
boomsap (Kraatz 1858, Reitter 1908). Inmiddels is de levenswijze 
een heel stuk beter bekend, met name door de onderzoe- 
kingen van Rouget (1873) en vooral Zur Strassen (1957), die  
beiden kweekexperimenten uitvoerden.

Overwinterende hoornaarkoninginnen worden doorgaans 
vanaf mei actief en beginnen dan met de bouw van het nest  
in boomholten, gebouwen of vogelnestkasten (figuur 4) (Smit  
et al. 2004). In dezelfde periode sluipt ook de nieuwe generatie 
van Q. dilatatus uit. Nadat de nestbouw begonnen is kan het  
nest al snel, binnen 5-9 dagen, door Q. dilatatus bewoond ra- 
ken. De soort vliegt goed en weet, klaarblijkelijk aangetrokken  

1. Het artikel ‘Velleius dilatatus F.’ door  
D. van der Hoop uit 1903 zoals versche-
nen in nummer 9 van het eerste deel  
van Entomologische Berichten.
1. The article ‘Velleius dilatatus F.’ by  
D. van der Hoop as it appeared in 1903 
in number 9 of the first volume of 
Entomologische Berichten.
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door de geur, de nesten zeer doeltreffend te vinden. Zur Stras-
sen (1957) meldt de aanwezigheid in ongeveer een kwart van 
de onderzochte nesten in de omgeving van Frankfurt. Het 
aantal kevers dat in een nest kan worden aangetroffen varieert 
van één tot een tiental. Afgaand op de observaties van Zur 
Strassen is een dichtheid twee exemplaren per nest de meest 
voorkomende situatie.

In de nestholte vormen niet de raten van de hoornaar, 
maar de op de bodem onder de raten aanwezige vochtige af-
valhoop het werkelijke habitat van de soort, die hier voorna-
melijk van de aanwezige vliegenmaden leeft. De vochtigheid 
van de afvalhoop is een gevolg van de vloeibare excrementen 
van de hoornaars. De soort leeft niet van de hoornaars of hun 
broed en is dus niet als parasiet van de hoornaar te beschou-
wen. Hoewel hij daarvoor soms nog steeds gehouden wordt 
(Smit et al. 2004).

Na de paringen worden de relatief grote eieren een voor een 
in de afvalhoop afgezet verspreid over een periode van meer- 
dere dagen. Een vrouwtje legt in het totaal 9-64 eieren, die na  
8 tot 15 dagen uitkomen. Er zijn drie larvenstadia, waarvan het 
eerste zo’n acht dagen duurt, het tweede 12-13 dagen en het 
laatste 7-9 maanden (figuur 5). Fraaie afbeeldingen van het 
laatste larvenstadium zijn al te vinden in het werk van Schiødte 
(1864) over keverlarven (figuur 6).

De larven van het laatste stadium overwinteren (figuur 7a). 
Hiertoe verplaatsen ze zich in de late herfst naar de randen van 
het nest, waarbij ze zich vaak meer of minder in de vermolmde 
wand van de boomholten terugtrekken in een kleine holte, die 
in het voorjaar tot een popkamer wordt vergroot. Vervolgens 
nemen de larven een gekromde houding aan, om enkele we-
ken later, tussen eind maart en midden mei, daadwerkelijk te 
verpoppen (figuren 7b & 8). Het popstadium duurt 28-36 dagen. 

2. Quedius dilatatus, imago, in dorsaal en lateraal aanzicht, en kop. Roggebotzand, 22.viii-6.ix.2012. Foto’s: Theodoor Heijerman
2. Quedius dilatatus, adult beetle, in dorsal and lateral view, and head. Roggebotzand, 22.viii-6.ix.2012.
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De volwassen kever sluipt dan uit tussen begin mei en midden 
juni. Het uitharden van de verse kever duurt zo’n 2-4 dagen, pas 
daarna verlaat hij de popkamer om op zoek te gaan naar een 
nest van de hoornaar.

Voorkomen in Nederland

In de periode tot aan de jaren 1940 wordt de soort van tijd 
tot tijd in ons land gevangen (figuur 9). Het voorlopig laatste 
exemplaar wordt in 1951 in ’s-Graveland op het landgoed  
Boekesteijn door Van Heijnsbergen bemachtigd. Afgaand op 
het materiaal in de collecties is Q. dilatatus dan in 26 exem- 
plaren van veertien verschillende vindplaatsen in de provin-
cies Gelderland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg  
bekend (figuur 10). Op al deze locaties werd de soort slechts 
een enkel jaar waargenomen. De handlijst van Everts (Vorst 

2010b) noemt daarnaast nog Gorssel en Roermond. In de de-
cennia die volgen lijkt de soort uit Nederland verdwenen. Het 
ontbreken van waarnemingen is wel te verklaren uit de ach-
teruitgang van de gastheer. Pas als in de jaren 1980 de hoor-
naar in aantal toeneemt (Smit et al. 2004) volgen er ook weer 
waarnemingen van Q. dilatatus. Zo werd als eerste weer een 
exemplaar gevangen op een KNNV-kamp in De Lutte in 1992 
(Van Stuivenberg 1992). Dit was bovendien de eerste waar- 
neming uit de provincie Overijssel, wat in de kevercatalogus 
abusievelijk onvermeld bleef (Vorst 2010b).

Biesbosch

Op uitnodiging van Biesbosch-kenner Jac Blommaart bezocht de 
eerste auteur in oktober 2004 de polder De Dood (NB), waar een 
verlaten hoornaarnest in een holle populier (Populus) kon worden 

3. De vroegste afbeelding van Quedius 
dilatatus: een handgekleurde gravure 
uit The British Miscellany door James 
Sowerby (1806).
3. The earliest image of Quedius dilatatus: 
a hand coloured engraved plate from 
the British Miscellany by James Sowerby 
(1806).

4. (a) Vespa crabro (hoornaar), de gastheer van Quedius dilatatus.  
(b) Een nest van V. crabro in een eikenboom. Foto’s: Theodoor 
Heijerman
4. (a) Vespa crabro (hornet), the host of Quedius dilatatus. (b) A nest of  
V. crabro in an oak tree.

a

b
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5. Larve van Quedius dilatatus, met  
enkele parasitaire mijten op kop en  
thorax. De Dood, Biesbosch, 22.x.2004 
(col. J. Huijbregts). Foto: Theodoor 
Heijerman
5. Larva of Quedius dilatatus, with some 
parasitic mites on head and thorax.  
De Dood, Biesbosch, 22.x.2004 (col.  
J. Huijbregts).

6. Larve van Quedius dilatatus, habitus, kop en poot uit Schiødte (1864).
6. Larva of Quedius dilatatus, habitus, head and leg from Schiødte 
(1864).

7. (a) Larve van Quedius dilatatus. (b) Een larve vlak voor de verpop-
ping. De larven zijn smerig door hun verblijf tussen het afval en de 
excrementen in het hoornaarsnest. De Dood, Biesbosch, 22.x.2004. 
Foto’s: Theodoor Heijerman.
7. (a) Larva of Quedius dilatatus. (b) A larva just prior to pupation. The 
larvae are dirty because of their stay between waste and excrements 
in the hornet’s nest. De Dood, Biesbosch, 22.x.2004.

a

b
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bemonsterd. Onder in de boomholte, die ook nog restanten van 
een oud nest van – vermoedelijk – een steenuil (Athene noctua) 
herbergde, bevond zich een grote hoeveelheid vochtige molm, 
waarin enkele tientallen grote larven van Q. dilatatus huisden 
(figuur 11). Molm en larven werden meegenomen, maar het 
lukte slechts één enkele larve (21.v.2005) uit te kweken in een 
met een katoenen lap afgesloten emmer die buiten in de tuin 
in de schaduw geplaatst werd. De meeste larven wisten name-
lijk in korte tijd te ontsnappen door de iets te grote gaten die 
in verband met de drainage in bodem van de emmer waren 
aangebracht.

In 2008 werden in het zelfde gebied acht kleine raam- 
vallen geplaatst, welke voorzien waren van een mengsel  
van ethanol, water, glycerine en azijnzuur (verhouding 
4:3:2:1) dat als lokstof en conserveervloeistof diende.  
Dit mengsel is attractief voor veel soorten houtgerelateerde 
insecten, vooral kevers (Köhler 1996) maar ook vliegen en 
soms vliesvleugeligen. In één val werd een vrouwtje  
Q. dilatatus verzameld in de periode 7.vi.-9.vii.2008, in een 
andere twee mannetjes en een vrouwtje in de periode  
9.vii.-6.viii.2008.

Meer vallen

De meest recente waarnemingen van Q. dilatatus betreffen  
wederom vangsten die gedaan zijn in vallen. In 2011 en vol-
gende jaren, zijn zogenaamde ‘bark beetle traps’ gebruikt voor 
de inventarisaties naar het voorkomen van boktorren uit het 
genus Monochamus (Heijerman et al. 2013, figuur 12). Deze val-
len waren ook voorzien van bovengenoemd mengsel. In vijf 

monsters werd Q. dilatatus aangetroffen. In een val bij Heerde  
(Ge), op het landgoed Petrea, werd één exemplaar verzameld  
(6.viii-22.viii.2012); twee vallen, opgehangen bij het Roggebot-
zand (Fl), vingen elk één exemplaar (beide 22.viii-6.ix.2012). 
In 2013 werd één exemplaar aangetroffen in een val bij Mierlo 
(NB), Molenheide (9.ix-24.ix.2013) en in 2014 werd één enkel 
exemplaar gevangen in een val bij Montfort (Li), Aan de Berg  
(12.viii-27.viii.2014).

Hetzelfde azijnzuurmengsel is door de tweede auteur ook 
vaak gebruikt als lokstof in zogenoemde flesvallen, op diverse 
locaties in Nederland toegepast voor het verzamelen van hout-
gerelateerde kevers. In 2011 hebben in bossen bij Wijlre (Li) en 
de Eyserbossen bij Eys (Li) enkele van deze vallen gehangen. 
De vallen bij Eys leverden enkele vangsten op van Q. dilatatus: in 
drie monsters werden in totaal 32 exemplaren gevangen, name-
lijk in de periode 5.vii-17.vii.2011 in twee vallen 7 en 23 exem-
plaren respectievelijk, en in een monster van 17.vii-11.viii.2011 
twee exemplaren. In een val bij Wijlre werden in één monster 
twee exemplaren aangetroffen (5.vii-17.vii.2011).

Dat Q. dilatatus aangetrokken wordt door stoffen die dood 
hout nabootsen, en daarom in de lokvallen terecht komt, is te 
begrijpen. Maar de soort werd daarnaast ook nog verzameld 
via een minder voor de hand liggende methode, namelijk met 
bodemvallen voorzien van een formalineoplossing (4%) als 
conserveringsmiddel. In een valserie in de bossen bij Eys, be-
staande uit vijf vallen, werd in de periode 11.viii-14.ix.2011, één 
exemplaar aangetroffen. Deze vangt zou geheel aan toeval ge-
weten kunnen worden, ware het niet dat twee jaar later, in 2013, 
in dezelfde valserie acht exemplaren van Vespa crabro werden 
gevangen.

a b

c

8. (a) Pop van Quedius dilatatus. (b) Donkere pop op het punt te ont-
poppen. (c) Pophuidje. De Dood, Biesbosch, 22.x.2004. Foto’s: Theodoor 
Heijerman.
8. (a) Pupa of Quedius dilatatus. (b) Dark pupa near to emergence.  
(c) Pupal exuvium. De dood, Biesbosch, 22.x.2004.
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11. Verlaten nest van Vespa crabro in holle populier, De Dood, 
Biesbosch, 22.x.2004. In het nestafval onderin werden tientallen  
larven van Quedius dilatatus aangetroffen. Foto: O. Vorst
11. Abandoned nest of Vespa crabro in hollow poplar tree, De Dood, 
Biesbosch, 22.x.2004. Several dozens of Quedius dilatatus larvae were 
found in the refuse at the bottom of the nest.

12. Azijnzuurval van het type WitaPrall Bark Beetle Trap, zoals 
toegepast bij inventarisaties van Monochamus. In deze val in het 
Roggebotzand werd op 6 september 2012 het exemplaar van Quedius 
dilatatus van figuur 1 aangetroffen. Foto: Theodoor Heijerman
12. WitaPrall Bark Beetle Trap, as used in the Monochamus survey. On 
the 6th of September 2014 the specimen of Quedius dilatatus in figure 1, 
was collected from this trap at Roggebotzand.
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9. Aantal exemplaren van Quedius dilatatus per decennium.
9. Number of specimens of Quedius dilatatus per decade.

10. Verspreiding van Quedius dilatatus in Nederland. Kleine symbolen, 
vondsten voor 1967; grote symbolen, vondsten vanaf 1967.
10. Localities of Quedius dilatatus in the Netherlands. Small symbols, 
records before 1967; large symbols, records from 1967 onwards.
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Waarneming.nl

Op de website Waarneming.nl zijn drie vondsten van Q. dilatatus 
gemeld (status op 14.xii.2014). Uit Berghuizen (Dr) werd door 
Jeanette Essink een exemplaar gemeld, dat ze binnenshuis had 
aangetroffen, op 29 augustus 2012. Bij navraag bleek dat zich in 
de nok van het huis een hoornaarsnest bevond. De twee andere 
vondsten zijn afkomstig uit Velhorst (Lochem, Ge) waar Jan Bur-
gers op 23 september 2013 en op 8 augustus 2014 een exemplaar 
vond.

Discussie

Sinds de mededeling van Van der Hoop in 1903 is er veel veran-
derd. We weten nu veel meer over de biologie en het voor- 
komen in Nederland van Q. dilatatus. De meeste exemplaren 
zijn de afgelopen tien jaar verzameld met behulp van vallen 
met lokstoffen en enkele zijn ingevoerd op Waarneming.nl.  
Als we deze laatste waarnemingen voor de vergelijking even 
buiten beschouwing laten, dan kunnen we nog steeds zeggen 
dat de soort slechts zelden in ons land waargenomen is.

In de kevercatalogus (Vorst 2010b) wordt Q. dilatatus ge-
noemd als voorkomend in vier provincies in ons land, voor 
Gelderland, Noord-Holland en Limburg gebaseerd op oude 
waarnemingen (< 1967) en voor Noord-Brabant is het voor- 
komen gebaseerd op de recente Biesbosch-waarnemingen.  
De hier gepresenteerd recente gegevens betreffen enkele nieu-
we provinciewaarnemingen: Drenthe, Overijssel en Flevoland. 
Bovendien hebben we nu recente waarnemingen voor de pro-
vincies Gelderland en Limburg, terwijl het recente voorkomen 
in Noord-Brabant wordt bevestigd.

Het toegenomen aantal waarnemingen kan eenvoudig ver-
klaard worden door het gebruik van nieuwe vangmethoden: 
met azijnzuurvallen is de vangkans nou eenmaal groter dan 
met behulp van pijp of sigaar. Daarnaast is de gastheer V. crabro 
algemener geworden in Nederland. Deze soort die ooit alge-
meen was op de zandgronden is, na een dip in de periode  
1950-1980, nu weer vrij algemeen in grote delen van het land. 
Quedius dilatatus is weliswaar afhankelijk van het voorkomen 
van V. crabro, maar dat wil niet zeggen dat overal waar de hoor-
naar voorkomt, ook Q. dilatatus kan worden aangetroffen. In  
het kader van de eerder genoemde Monochamus-inventarisaties 

zijn in totaal bijna 1400 azijnzuurvalmonsters onderzocht; in  
52 daarvan zaten één of meer exemplaren van V. crabro (185 
exemplaren in totaal) en in slechts vier daarvan werd Q. dila- 
tatus aangetroffen. Overigens, 2014 was een erg slecht wespen-
jaar met geen enkele hoornaar.

Sinds 1903 is er ook wel het een en ander veranderd in de 
manier waarop er over faunistiek gepubliceerd wordt. Toen 
Van der Hoop zijn bijdrage op papier zette waren er al enkele 
waarnemingen van de soort bekend. Hij noemt deze echter niet 
en schrijft slechts dat de soort zelden waargenomen is. De arti-
kelen die toen in het nog jonge Entomologische Berichten ver-
schenen waren doorgaans kort en minder gestructureerd dan 
nu de regel is. Het waren nog echt berichten, eerder nieuwtjes, 
dan onderbouwde bijdragen. De meer omvangrijke en grondiger 
artikelen werden toentertijd in het Tijdschrift voor Entomologie 
gepubliceerd.

Ondanks het destijds weinig pretentieuze karakter van 
Entomologische Berichten had het wel degelijk een zekere 
impact. Zo vermeldt Reclaire (1951), dat Van der Hoop ‘na het 
verschijnen van zijn publicatie van verschillende zijden uit het 
buitenland brieven met het verzoek om Velleius ontving!’ Het 
is nog maar de vraag onze publicatie in het buitenland zoveel 
weerklank zal oproepen...

Nieuwe provincievondsten

Dr Berghuizen, 29.viii.2012, [1 ex], J. Essink (Waarneming.nl)  
– Ov De Lutte, 29.viii.1992, 1 ex, KNNV kamp (Van Stuivenberg 
1992) – Fl Roggebotzand, 22.viii-6.ix.2012, 1 ex, J.T. Smit,  
Th. Heijerman & J. Noordijk (col. Heijerman) – Ge Heerde,  
Landgoed Petrea, 6-22.viii.2012, 1 ex, J.T. Smit, Th. Heijerman &  
J. Noordijk (col. Heijerman) – Li Montfort, Aan de Berg,  
12-27.viii.2014, 1 ex, Th. Heijerman & J. Noordijk (col. Heijer- 
man).

Dankwoord

Graag bedanken we Jac Blommaart voor zijn assistentie en 
stuurmanskunst in de Biesbosch. Het Monochamus-onderzoek 
werd gefinancierd door de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-
riteit (NVWA) te Wageningen.
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Summary

Some remarks on Quedius dilatatus in the Netherlands (Coleoptera: Staphylinidae)
The large rove beetle Quedius dilatatus is an enigmatic species that spends most of it life in 
nests of the hornet (Vespa crabro). A concise overview of the discovery and biology of this 
beetle is presented and illustrated with photographs of its development. Its distribution 
in the Netherlands is mapped. After an apparent absence of more than 40 years, there is 
an increasing number of records from the last decades. The recent increase coincides with 
an increased abundance of its host Vespa crabro, but also with a more frequent use of traps 
baited with an ethanol, water, glycerol, acetic acid mixture, mimicking the smell of freshly 
decaying wood.
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