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Het determineren van boktorren heb ik 
geleerd uit de eerste druk van ‘Die Bock-
käfer Mitteleuropas’ van Bernhard Klaus-
nitzer en Friederich Sander (1978). Voor 
mij ligt nu de derde, sterk bewerkte en 
uitgebreide druk. De uitgave bestaat uit 
twee delen. Het eerste deel bevat een  
inleiding met achtergrondinformatie 
over de familie en tabellen tot de soorten. 
Het tweede deel bestaat uit soortbespre-
kingen.

Het boekwerk is wat de titel zegt:  
een algemeen en breed overzicht van  
de boktorren van Midden-Europa. Deze 
regio wordt hier gedefinieerd als Duits-
land, het oosten van Frankrijk, de Bene-
luxlanden, het zuiden van Denemarken, 
het westen van Polen en geheel Tsjechië. 
Het is veel meer dan een determina-
tiewerk: er is bijna geen onderwerp te 
verzinnen gerelateerd aan boktorren dat 
niet behandeld wordt. Daar ligt mijn in-
ziens ook de kracht van dit werk. De tabel 
beslaat maar een tiende van het boek en 
deel een is daarom veel te dik om gemak-
kelijk in het veld te gebruiken. 

In het eerste deel staan inleidende 
hoofdstukken over de systematiek, de 
morfologie, de verspreiding, de levens-
wijze, vijanden en relatie met de mens. 
Na de inleiding behandelt het tweede 
hoofdstuk de verwantschappen tussen 
boktorren en andere keverfamilies  
en binnen de familie zelf. Helaas is  
de gedachtevorming over indeling in 
(monofyletische) subfamilies binnen de 
boktorren nog onvoldoende uitgekristal-
liseerd. Het derde hoofdstuk behandelt 
de morfologie van het imago en is rijk 
geïllustreerd met foto’s, pentekeningen 
en fraaie elektronenmicroscoopplaatjes. 
De tekst gaat expliciet in op variabiliteit, 
een onderwerp dat vaak gemakshalve 
onder het tapijt geveegd wordt. Mij is 
niet duidelijk waarom de morfologie 
van de larve ook niet in dit hoofdstuk 
behandeld wordt (maar in hoofdstuk 5). 
Het vierde hoofdstuk behandelt de ver-
spreiding van boktorren. Terecht wordt 
ingegaan op de sterke relatie tussen 
bosbouw en het voorkomen van soorten. 
Veel belangrijke soorten broedbomen 

komen van nature niet in Midden- 
Europa voor; dat is in ons land nog  
sterker dan in Duitsland. Het betreft  
belangrijke soorten als den, spar en 
beuk. Het hoofdstuk besluit met een 
overzicht van het voorkomen van de 
soorten per deelstaat.

De hoofdstukken vijf tot en met  
negen gaan uitgebreid in op de biologie, 
geordend naar levensfase (ei, larve, pop, 
imago). Voor de larven wordt ook een 
rijk geïllustreerde determinatietabel tot 
de genera gegeven (exclusief Lamiinae). 
De levenswijze van de larven wordt uit-
voerig behandeld. Niet alleen worden de 
verschillende voorkeuren voor waard-
planten/bomen in beeld gebracht, maar 
ook wordt uitvoerig stil gestaan bij de 
plekken waar de waard bewoond wordt. 
Diegenen die naar larven gaan zoeken 
zullen hier zeer bij gebaat zijn. Ook de 
levenswijze van de imagines wordt uit-
voerig behandeld. Het caleidoscopische 
karakter wordt goed geïllustreerd door de 
paragrafen over schoonheid van boktor-
ren (weinig wetenschappelijk, toch zeer 
op zijn plaats), het eten van boktorren en 
boktorren op postzegels. Alles is uitvoerig 
geïllustreerd.

De hoofdstukken tien en elf, de laat-
ste twee van het eerste deel, gaan over 
het determineren van boktorren. De de-
terminatietabel is zeker voor het gedeelte 
tot aan de genera klassiek van opbouw en 
zal daardoor voor de beginner niet altijd 
gemakkelijk te hanteren zijn. Geen woord 
wordt gewijd aan het ondubbelzinnig her-
kennen van een boktor als zodanig. Toch 
zal het niet voor iedere beginner evident 
zijn dat Spondylis wel een boktor is, en 
Donacia en Oedemera dat niet zijn. Wat ik 

fijn vind is dat op verschillende plaatsen 
kleurvormen onderscheiden worden die 
het herkennen vergemakkelijken (bijv. 
bij Stenurella, Anastrangalia). Omgekeerd 
wordt er ook niet moeilijk gedaan als 
dat niet nodig is: Aromia is gewoon ge-
heel metaalkleurig (ook al is dat buiten 
Midden-Europa niet waar). Prettig is dat 
het invasieve genus Anoplophora dat veel 
schade in tuinen kan veroorzaken, op-
genomen is met twee soorten. De tabel 
is rijkelijk geïllustreerd met eenvoudige 
maar doeltreffende pentekeningen.

De nomenclatuur is geheel gebaseerd 
op de ‘Catalogue of Palaearctic Coleoptera’ 
(Löbl & Smetana 2010). Het is logisch een 
gezaghebbende naamlijst te volgen, maar 
het leidt wel tot het vergaand opsplitten 
van genera. Gelukkig worden ook in de 
tabel de belangrijkste synoniemen reeds 
gemeld, zodat de gemiddelde lezer niet 
al te snel zal verdwalen. Op de laatste 
pagina gaan de auteurs in op de mo-
gelijkheden om boktorren van foto’s te 
herkennen. Leuk is het te zien dat het 
Nederlandse systeem van herkenbaar-
heidsklassen overgenomen en uitgebreid 
(in soorten) is. 

Het tweede boekdeel omvat de lijvige 
soortbespreking met goede veldfoto’s van 
nagenoeg iedere besproken soort. Soms 
zijn er meerdere foto’s per soort, bijvoor-
beeld met verschillende kleurvormen. 
Omdat het veldfoto’s betreft, zijn ze niet 
gestandaardiseerd. Ze kunnen dus alleen 
gebruikt worden om de determinatie te 
bevestigen (of verwerpen), maar zijn niet 
zonder te tabel te gebruiken voor deter-
minaties. Een voordeel van het splitsen 
in twee delen is dat de foto’s naast de 
tabel gelegd kunnen worden.
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Per soort geeft de tekst de weten-
schappelijke en doorgaans ook de Duitse 
naam, gevolgd door een etymologie. 
Daarna volgt een korte beschrijving.  
Helaas komt deze beschrijving in som-
mige gevallen niet één op één overeen 
met de tabel: zo mag het dekschild van 
Phymatodes testaceus van de tabel niet 
bruin zijn, van de tekst wel. Dan volgt 
een beschrijving van de verspreiding in 
Midden-Europa met het accent op Duits-
land. De gegevens voor Nederland zijn 
niet actueel: soorten die na ‘De Neder-
landse boktorren’ (Zeegers & Heijerman 
2008) in ons land zijn gevonden, worden 
niet voor Nederland vermeld. Maar bij-
voorbeeld ook van enkele soorten die al 
wel in dit werk vermeld zijn, zoals Corto-
dera humeralis, wordt expliciet gemeld dat 
die in ons land zou ontbreken. Tenslotte 
wordt per soort uitgebreid de biologie 
besproken en daar ligt voor mij de kracht 
van dit werk.

Wat is er nu veranderd ten opzichte 
van de eerste druk uit Honeckers Oost-
Duitsland? Om te beginnen is het vier 
keer zo dik geworden. Vervolgens is de 
kwaliteit van het papier en van de illus-
traties naar moderne standaard gebracht. 
Opvallend is dat er in de nieuwe druk 
minder soorten staan dan in de oude. 
Waar je voorheen echt ver de Balkan op 
moest om een boktor te vinden die niet 
behandeld werd, lukt dat tegenwoordig al 
in het noorden van Hongarije (Stenopterus 
flavicornis). Verdwenen is de tabel tot de 
genera in pictogrammen, die ik zelf wel 
leuk vond. Wat gebleven is, is het aan- 
stekend enthousiasme en de gedegen 
vakkennis van de auteurs.

Samenvattend: wie alleen een boktor 
wil determineren, raad ik de Europese 
tabel van Bense (2004) aan (uitverkocht!) 
of natuurlijk de Nederlandse voor de 
inheems fauna (Zeegers & Heijerman 
2008). Wie op zoek is naar een handboek 
dat nagenoeg alle aspecten van de Mid-
deleuropese boktorren beschrijft, kan ik 
Die Bockkäfer Mitteleuropas van harte 
aanbevelen.
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Cicaden en wantsen behoren nu niet  
bepaald tot de meest populaire groepen 
in entomologenland, laat staan bij niet-
entomologen. Groepen als witte vliegen, 
bladluizen en bladvlooien roepen in  
eerste instantie de neiging op om ze  
subiet te bestrijden. De uitgave van een 
populariserend boek met een overzicht 
van deze groepen in het Franse taal- 
gebied is dan ook een uitdaging. Geïn- 
teresseerden houden zich meestal bezig 
met één van deze groepen en het beperkte 
aantal recente populaire boekjes is gericht 
op óf wantsen óf cicaden.

‘Hémiptères de France de Belgique, 
du Luxembourg et de Suisse‘ van Romain 
Garrouste is uitgegeven in samenwerking 
met het Muséum National d’Histoire 
Naturelle in Parijs. Dit boek omvat de 
hele orde Hemiptera en staat daarmee 
in een Franse traditie. Het in 1977 ver-
schenen ‘Hémiptères de France: Atlas des 
Hémiptères - Généralités, hétéroptères, 
homoptères, thysanoptères’ van André 
Villiers is de voorganger. De opzet is  
echter wel ingrijpend gewijzigd. Met name 
het taxonomische gedeelte is compleet 
anders. De uitgave van Villiers geeft een 
groot aantal pagina’s met tekeningen van 
veel voorkomende Franse soorten. In het 
nieuwe boek is ervoor gekozen om per 
familie foto’s van slechts één of enkele 
kenmerkende soorten af te beelden en 
uitgebreid te bespreken.

De orde Hemiptera kent een mega- 
diversiteit met meer dan 100.000 be-
schreven soorten wereldwijd. In Europa 
komen hiervan ongeveer 8.000 soorten 
voor. Het voedingsspectrum is erg divers 
en in vrijwel alle biotopen komen Hemip-
tera voor. 

De ruim 80 pagina’s tellende inleiding 
van het hier besproken boek is uitgebreid 
en gaat in op de morfologie, geluidspro-
ductie, systematiek en evolutie, ecologie 
en natuurbehoud, biologische bestrijding 
en onderzoeks- en vangsttechnieken. 
Sleutels worden gegeven tot op familie- 
niveau, gevolgd door een uitgebreide 
beschrijving van de families van 80 
pagina’s.

De informatie over de morfologie is 
actueel, uitgebreid en mooi geïllustreerd. 
De andere onderwerpen worden meer 
aangestipt. Romain Garrouste heeft veel 
gepubliceerd over fossiele insecten en 
vanzelfsprekend wordt hieraan aan-
dacht geschonken in het hoofdstuk over  
Evolutie en Systematiek. De fylogene-

tisch positie van de Hemiptera binnen 
het insectenrijk krijgt aandacht, evenals 
de fylogenetische onderverdeling van de 
Hemiptera.

Dit boek biedt een kennismaking 
met de Hemiptera zonder dat er een 
duidelijke focus is voor een bepaald  
lezerspubliek. In de inleiding wordt 
aangegeven dat het boek zowel be-
stemd is voor professionele entomolo-
gen, natuurbeheerders, de agrarische 
sector en liefhebbers/amateurs. Dat 
leidt ertoe dat er nergens echt diepgang 
bereikt wordt. Bij de voorbeeldsoorten 
zijn importsoorten oververtegenwoor-
digd en dat zal ingegeven worden door 
de agrarische doelgroep. Het aantal be-
handelde en afgebeelde soorten (80) is 
te gering om van een veldgids te mogen 
spreken. 

Het is vanzelfsprekend lastig om bij 
een grote groep als de Hemiptera com-
pleet en vooral actueel te zijn over het 
voorkomen in Europa. Maar ‘Hémiptères 
de France de Belgique, du Luxembourg 
et de Suisse‘ mist soms teveel. Als voor-
beeld de superfamilie Fulgoroidea, met 
wereldwijd 21 families, waarvan er volgens 
de overzichtstabel twaalf in Europa 
vertegenwoordigd zijn. Echter, de familie 
Fulgoridae is niet-Europees. De tropische 
familie komt in Frans Guyana voor en 
wordt daarom toch vermeld. De families 
Acanaloniidae, Kinnaridae en Meenop- 
lidae komen wel in Europa voor maar 
worden als niet-Europees aangemerkt. 
In een boek met veel aandacht voor im-
portsoorten zouden de Acanaloniidae 
niet mogen ontbreken, waarvan de eerste 
vertegenwoordiger in 2004 in Italië waar-
genomen werd: de Amerikaanse import-


