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Als je in kevers geinteresseerd bent zul je 
al gauw naar dit boek grijpen als het er-
gens in een kast staat of op een verkoop-
tafel ligt. Maar ook wie zich met andere 
velden van de entomologie bezighoudt 
zal de verleiding om even te kijken niet 
gemakkelijk kunnen weerstaan. De 
kleurrijke stofomslag met prachtige  
kevers nodigt daar haast dwingend toe. 
En ga je eenmaal aan het bladeren... 
maar ik loop op de dingen vooruit. Laat  
ik bij het begin beginnen. 

Patrice Bouchard, als onderzoeker 
en curator verbonden aan de Canadese 
Nationale Collectie van Insecten, Arch-
niden en Nematoden in Ottawa, is de 
hoofdauteur van een recent gepubli-
ceerde catalogus van familiegroepnamen 
(Bouchard et al. 2011). In deze lijst hebben 
de auteurs 4887 namen van familiegroe-
pen uit de keverliteratuur onderworpen 
aan een vergelijkende analyse. Op grond 
daarvan komen zij tot een catalogus van 
de Coleoptera van de wereld, bestaand 
en uitgestorven, met de namen van 24 
superfamilies (-oidea), 211 families (-idae), 
541 subfamilies (-inae), 1663 tribes (-ini) 
en 740 subtribes(-ina). Zo’n lijst maken 
betekent heel veel literatuur doorploe-
gen. Geen wonder dat Patrice Bouchard 
daarna er kennelijk behoefte aan had nu 
weer eens de kevers zelf onder ogen te 
krijgen. Namen zijn nuttig, maar de echte 
dieren veel leuker. Het resultaat is The 
book of beetles.

Als je dit boek voor het eerst in han-
den neemt valt je het gewicht op: het is 
een tamelijke turf van 2157 gram. En door 
het formaat van 184 × 277 × 45 mm moet 
het wel op de plank voor de grotere boe-
ken. Het telt 656 pagina’s en is gedrukt op 
stevig glad papier. De band is van glim-
mend papier in de kleur beige, met op 
de borden vóór en achter één afbeelding 
van een mooie kever in kleur. Op de rug 
zorgen de titel en een afbeelding ervoor 
dat het boek gemakkelijk terug te vinden 
is in de boekenkast. En zoals reeds aan-
gegeven: de stofomslag is bezaaid met 
afbeeldingen van talloze kevers. De taal 
van het boek is het Engels. Het werk is tot 
stand gekomen met bijdragen van Yves 
Bousquet, Christopher Carlton, Maria 
Lourdes Chamorro, Hermes E. Escalona, 
Arthur V. Evans, Alexander Konstantinov, 
Richard A. B. Leschen, Stéphane Le Tirant 
en Steven W. Lingafelter. De gegeven prijs 

is een benadering, op internet zijn name-
lijk leveranciers te vinden met verschil-
lende prijzen.

De inhoudsopgave voorin is handig 
voor de kennismaking met het werk. Na 
de inleiding, waarover zo meer, wordt 
in acht korte hoofdstukken allerlei we-
tenswaardigs over kevers besproken. Het 
eerste, onder de titel ‘Wat is een kever?’, 
geeft in zes pagina’s een zeer geconcen-
treerde samenvatting van de morfologie 
van de Coleoptera. De overige inleidende 
hoofdstukken beslaan elk maar twee 
pagina’s. Behandeld worden achtereen-
volgens: classificatie en naamgeving, 
evolutie en diversiteit, communicatie en 
voortplanting en ontwikkeling, verdedi-
gingsmethodes, voedingsgedrag, kevers 
en natuurbescherming, en de rol van 
kevers in de samenleving. De teksten zijn 
ruim gedrukt en doorregen met mooie 
plaatjes, wat maakt dat de informatie 
die wordt gegeven maar heel summier 
en globaal kan zijn. De inhoud van deze 
artikelen is dan ook eerder anekdotisch 
dan volledig. 

In de er aan voorafgaande inleiding 
wordt, eveneens heel kort, het belang van 
de kevers als onderdeel van het dieren-
rijk aangegeven. Eén op de vijf soorten 
van planten en dieren op aarde is – zo 
wordt gezegd – een kever. Er zijn al meer 
dan 400.000 soorten beschreven, en aan-
genomen wordt dat er nog miljoenen 
onbeschreven soorten te vinden zijn. 
Uit die onmetelijke schatkamer heeft de 
samensteller 600 soorten in zijn boek 
opgenomen, die volgens hem represen-
tatief zijn voor heel de keverwereld. De 
selectiecriteria waren: wetenschappelijk 

belang, bijzondere eigenschappen, cultu-
reel of economisch belang, zeldzame of 
bijzonder bedreigde soorten, of indruk-
wekkend uiterlijk. De ondertitel van het 
boek poogt met de vermelding dat het 
gaat om ‘juweeltjes der natuur’ vooral de 
aandacht te trekken met kevers met een 
zeer opvallend, vaak bizar uiterlijk. Zo 
ook de stofomslag.

De toonaard van dit eerste deel van 
het boek doet vermoeden dat de samen-
steller vooral de geïnteresseerde leek op 
het oog heeft gehad. Voor hem of haar ge-
ven deze hoofdstukken een vlotte spoed-
cursus inleiding op de Coleopterologie. 
Maar voor wie een beetje in die wereld 
thuis is, is het meeste dat hier geboden 
wordt niet alleen zeer bekend, maar ook 
wel erg fragmentarisch. Toch heeft het 
boek ook wetenschappelijke kwaliteit.  
Enkele bijlagen aan het eind van het  
boek geven diepgaandere informatie.  
Een uitgebreide verklarende woordenlijst 
kan uitstekend dienen als repertorium 
voor de terminologie van de (Engels- 
talige) coleopterologische literatuur. En 
het overzicht van de classificatie van  
de Coleoptera, gebaseerd op de boven- 
genoemde publicatie van Bouchard et al. 
van 2011, geeft de coleopteroloog een 
zeer bruikbaar referentiekader, zeker als 
zijn belangstelling wereldwijd gericht is.

Het grootste deel van het boek 
wordt in beslag genomen door de soort-
beschrijvingen van de 600 ten tonele  
gevoerde keversoorten. Deze worden  
gepresenteerd in een raamwerk geba-
seerd op hun evolutionaire verwant-
schappen: de taxonomische indeling.  
De bespreking van de kevers per fami-
lie en subfamilie wordt voorafgegaan 
door een (heel) korte beschrijving van 
de suborde. Op dit niveau is het boek 
behoorlijk compleet: van de 178 fami-
lies in de lijst van 2011 worden er 162 in 
dit boek besproken. Zie de tabel waarin 
een vergelijking wordt gegeven van de 
publicatie van Bouchard et al. (2011) en 
The book of beetles voor wat betreft het 
aantal families en soorten.

Elke soort wordt op één pagina in 
een vaste lay-out voorgesteld. Je vindt 
er als meest opvallend element van de 
bladzijde een messcherp uitvergrote 
foto en in grote letters de volledige we-
tenschappelijke naam (compleet met 
auteursnaam en jaartal), en zo mogelijk 
ook de populaire engelse naam. De kop 
van de bladzijde wordt gevormd door 
een staatje met een samenvatting van 
wat er bekend is over de classificatie van 
de besproken soort, verspreiding, habitat 
en voedingsgewoontes. Daarnaast een 
kaartje ter indicatie van de globale ver-
spreiding. Verder tref je op elke pagina 
een kleine habitustekening aan en een 
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aanduiding van het lengteverloop in 
inches en mm. In drie korte paragrafen 
worden wat algemene bijzonderheden 
over de soort, informatie over verwante 
soorten en een meer specifieke soortbe-
schrijving gegeven. Meestal vindt je bij il-
lustraties van insecten een maatstreepje 
dat de werkelijke grootte aangeeft, maar 
voor dit boek is men op het aardige idee 
gekomen een plaatje op ware grootte op 
te nemen. Ik heb niet de moeite geno-
men om dat voor elke soort te contro-
leren, al was daar voor mijn gevoel wel 
reden toe. Dat kleine plaatje confron-
teerde me namelijk met een interessant 
gegeven uit de psychologie van de waar-
neming. Een klein kevertje op een kar-
tonnetje aan een speld ziet er veel groter 
uit dan een even groot plaatje ervan op 
een bladzijde in een groot boek. 

Ter afronding van de beschrijving van 
The book of beetles moet nog vermeld 
worden dat achter de reeds genoemde 
woordenlijst en het overzicht van de 
classificatie van de Coleoptera ook nog 
een (summier) overzicht gegeven wordt 
van relevante literatuur, veldgidsen, we-
tenschappelijke tijdschriften, coleopte-
rologische studieverenigingen en nuttige 
websites. Voor de Nederlandse lezer is 
deze opsomming wel wat erg eenzijdig 
op het Noord-Amerikaanse continent en 
op Australië gericht. Een korte beschrij-
ving van de medewerkers aan het boek, 
met vermelding van hun bijdrage eraan, 
een index op de soorten en families in 
het boek en een dankwoord en verant-

woording van de herkomst van de foto’s 
sluiten het boek af.

Wat hierboven gezegd werd over de 
beperkingen van de informatie in de 
inleidende hoofdstukken, gaat onvermin-
derd op voor de informatie bij de soortbe-
schrijvingen. Het is allemaal nogal anek-
dotisch en fragmentarisch. The book of 
beetles is dan ook meer een kijkboek, dan 
een werk/studieboek. Wie van kevertjes 
houdt, wie in de natuur geïnteresseerd 
is, wie van mooie plaatjes wil genieten, 
vindt in dit boek veel van zijn gading. 
Voor de wetenschappelijk gerichte co-
leopteroloog kan dit plaatjesboek hoog-
stens interessant zijn als illustratie bij de 
voor hem veel belangrijker publicatie van 
deze auteur, de lijst van 2011. Het heeft 
geen zin om commentaar te leveren op 
de keuze die de auteur gemaakt heeft 
voor de 600 soorten die hij opnam. Dat 
zou alleen maar leiden tot slappe betwe-
terigheid.

Tijdens de voorbereiding op deze 
boekbespreking heb ik een overzicht ge-
maakt (voor geïnteresseerden: stuur een 
mailtje aan sjoerd.tiemersma@naturalis.
nl) van de in The book of beetles opgeno-
men genera en soorten die bekend zijn 
in de Nederlandse fauna, aan de hand 
van de Catalogus van de Nederlandse ke-
vers (Vorst 2010). Het zijn 137 genera, en 
daarvan iets meer dan de helft (71) aan 
soorten. Mij viel op dat de afbeeldingen 
van de uitheemse soorten waarvan het 
genus ook in ons land voorkomt in de 
meeste gevallen een goed bruikbare illus-

tratie bieden voor de herkenning van de 
Nederlandse soorten van dat genus. Zo te 
zien heeft Patrice Bouchard goede keuzes 
gemaakt.
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Het boek ‘Staren naar een maagd, evo- 
lutiebiologie in het dagelijks leven’ bevat 
een serie columns van Nico van Straalen 
die eerder verschenen in de dagbladen 
van de Holland Media Combinatie. De  
lezers van Entomologische Berichten (EB) 
kennen Van Straalen al van zijn columns, 
die de laatste jaren in EB verschenen. 
Daarin stond vanzelfsprekend de ento-
mologie centraal. In de 116 columns in 
dit boek wordt echter slechts 22 keer 
aandacht geschonken aan een insect  
of aan insecten in het algemeen. Daar-
mee toont Van Straalen dat zijn belang-
stelling veel breder is. Dat hoeft entomo-
logen er niet van te weerhouden dit 
boek op te pakken en de voor hen vaak 
nieuwe teksten te lezen. De columns be-
vatten veel aardige anekdotes, soms ook 
heel persoonlijke. Ik geef een paar voor-
beelden.

Van Straalen liet zich ooit tijdens de 
koffiepauze verleiden tot het eten van 
een stroopwafel. Daarvoor werd hij aan 
het einde van de dag, tijdens het fietsen, 
afgestraft omdat het glucosegehalte in 
zijn bloed te hoog was geworden. Hij 
moest slap, zwetend en trillend van de 
fiets afstappen. Die ervaring was voor 
hem aanleiding om te schrijven over 
noodzakelijke regelsystemen in het  
lichaam, dus ook die voor het glucose- 
gehalte in het bloed. 

Zilvervisjes – ondere andere het 
echte zilvervisje, het ovenvisje en het 
papiervisje – kunnen voor ‘aardige’ ver-
rassingen zorgen, want zij houden van 
papier. Nico vertelt over hun mooi uit-
gevoerde balts. Maar ondanks dit mooie 

Tabel met (a) de subordes en superfamilies van de Coleoptera; (b) het aantal families uit de 
publicatie van Bouchard et al. (2011); (c) het aantal families dat niet in The book of beetles  
is opgenomen; (d) het aantal soorten uit Bouchard et al. (2011); en (e) het aantal soorten in  
The book of beetles.

 a b c d e

Archostemata 5  40 8
Myxophaga 4  109 4
Adephaga 10  45.734 62
Polyphaga    
 Hydrophiloidea 4  7.712 24
 Staphylinoidea 6  62.220 51
 Scarabaeoidea 12 5 31.507 60
 Scirtoidea 4  1.025 8
 Dascilloidea 2  150 5
 Buprestoidea 2  14.707 38
 Byrrhoidea 13  4.162 16
 Elateroidea 17 2 24.075 40
 Derodontoidea 3  100 4
 Bostrichoidea 4  3.974 14
 Lymexyloidea 1  70 2
 Cleroidea 11 1 10.235 30
 Cucujoidea 36 1 21.401 48
 Tenebrionoidea 28 7 33.026 60
 Chrysomeloidea 7  63.384 64
 Curculionoidea 9  61.851 62

  178 16 385.482 600


