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In Keverjongen wordt het verhaal verteld 
van Darkus die op zoek gaat naar zijn 
vader die plotseling is verdwenen. Zijn 
vader is dr. Bartholomew Cuttle, een 
keverspecialist. De politie staat voor een 
raadsel en gelooft niet dat hij nog leeft. 
Daarom wordt er geen zoektocht opgezet. 
Zijn moeder is vijf jaar eerder overleden 
en nu zijn vader verdwenen is komt 
Darkus bij zijn oom Max terecht. Naast 
het huis van oom Max wonen twee excen-
trieke neven die altijd ruzie met elkaar 
maken. Hun woning, het breipaleis, zit 
tjokvol met rommel en is vies. Darkus 
ontdekt dat daar heel veel verschillende 
soorten kevers zitten. Met één daarvan, 
een neushoornkever (Oryctes nasicornis) 
raakt hij bevriend. Die kever begrijpt wat 
Darkus zegt en antwoordt hem in ‘geba-
rentaal’. 

Met zijn oom gaat Darkus naar het 
museum waar zijn vader werkt om meer 
te weten te komen over de verdwijning 
van hem. Het museum heeft een aparte 
zaal waarin een kevercollectie van Lucretia 
Cutter is ondergebracht. Darkus hoort 
dat in die zaal enkele lades met kevers 
open stonden toen zijn vader verdween. 
In die lades zitten geen kevers meer. Er 
lopen echter wel geheimzinnige geel-
zwart gestreepte lieveheersbeestjes rond 

die zich vreemd gedragen. Oom Max en 
Darkus denken dat Lucretia Cutter iets 
met de verdwijning van Darkus’ vader te 
maken zou kunnen hebben. Hij zou zijn 
ontvoerd omdat zij de wetenschappelijke 
kennis van de vader van Darkus nodig 
had om de kevers zodanig te veranderen 
dat zij iets voor haar kunnen doen. 

Op zijn nieuwe school is Darkus be-
vriend geraakt met een meisje, Virginia, 
en een jongen, Bertolt. Samen gaan ze 
op speurtocht naar de vader van Darkus 
en maken plannen om hem te bevrijden 
en Cutter uit te schakelen. Dat worden 

bijzonder originele, spectaculaire en 
gevaarlijke acties. Daarbij helpt ook de 
Novak, dochter van Cutter, waarmee 
Darkus bevriend raakt. De kevers in het 
breipaleis helpen hen daarbij door ge-
bruik te maken van hun kenmerken als 
het bezit van klauwen en kaken of hun 
eigenschappen als mest kunnen rollen  
of blaartrekken. 

De vader van Darkus wordt bevrijd. 
Cutter uitschakelen lukt niet, zij ont-
snapt. Er is iets vreemds met haar aan  
de hand. Ze heeft opeens facetogen en 
loopt heel raar met behulp van stokken. 
Onder haar kleding komen geen benen en 
voeten te voorschijn maar twee zwarte 
klauwen. Hoe dat kan en wat dat betekent 
wordt niet duidelijk maar komt wellicht 
aan de orde in een boek dat als vervolg 
inmiddels is verschenen. 

De auteur van dit boek, M.G. Leonard, 
is geen entomoloog. Zij studeerde Engelse 
letterkunde en specialiseerde zich in 
Shakespeare. Vervolgens hield zij zich 
met allerlei activiteiten bezig die niets 
met de entomologie te maken hebben. 
Zij moet zich behoorlijk hebben verdiept 
in de entomologie en de kennis over de 
eigenschappen van kevers. De diverse 
soorten kevers worden redelijk goed 
beschreven en de wetenschappelijke 
soortnamen van de kevers worden zelfs 
italic afgedrukt. Een enkele keer wordt er 
een fout gemaakt. Een pissebed wordt bij 
voorbeeld een insect genoemd.

De schrijfster is bij haar werk geholpen 
door de entomoloog dr. Sarah Beynon. 
Zij verricht wetenschappelijk onderzoek 
en bezit een insectenboerderij. Zijn pro-
beert mensen enthousiast te maken om 
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Summary

Allecula rhenana, a new darkling beetle 
for the Netherlands (Coleoptera: Tene-
brionidae)

In 2014 Allecula rhenana was found in the 
Netherlands for the first time. One female 
was collected on July 15, by beating dead 
branches in a forest edge near Noorbeek, 
province of Limburg, close to the border 
with Belgium. 
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meer over insecten te weten te komen. 
In het boek wordt volop gefantaseerd, 
want mensen kunnen natuurlijk niet 
met kevers communiceren en kevers 
kunnen geen taken voor hen uitvoeren. 
Toch lijkt het de bedoeling van het boek 
om de interesse voor kevers bij kinderen 
op te wekken. Ongetwijfeld was dat het 
motief van Beynon om aan het boek mee 
te werken. 

Het boek bevat voor kinderen (en 
soms ook volwassenen) veel onbekende 
entomologische vaktermen en begrip-
pen. Dat probleem is opgelost door aan 
het boek een woordenlijst met woorden 
als stridulatie, satae en cephalon toe te 
voegen, of onderwerpen als taxonomie 
en een wetenschappelijke naam te ver-
klaren. 

Keverboek wordt beschreven als een 
kinderboek voor jongeren vanaf 10 jaar. 
Ik deel mijzelf graag in bij die doelgroep 
want ik heb het met ‘rode oortjes’ gele-
zen. Ik beleef dit boek als een entomo-
logische detective. Ook heb ik genoten 
van de illustraties die Julia Sarda heeft 
gemaakt. De snede van het boek is zelfs 
versierd met kevers en duizendpoten. 

In zijn column in Entomologische 
Berichten 63, nr. 5 (uit 2003) zegt Marcel 
Dicke dat insecten en vakantie onlosma-
kelijk bij elkaar horen. Hij bespreekt in 
dat artikel een aantal boeken die geschikt 
zijn om mee te nemen. Leesplezier kan 
hij dan combineren met literair-entomo-
logische ontdekkingen. Ik deel dat lees-
plezier met Marcel en kan iedereen, oud 
en jong, aanraden dit keverboek mee te 
nemen als vakantielectuur. 

Rinny E. Kooi
Instituut Biologie Leiden 
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Op de Hymenpterologen- Tagung Stutt-
gart in 2010 schafte ik de ‘Feldbestim-
mungsschlüssel für die Hummel Öster-
reichs, Deutschland und der Schweiz’ 
aan. Het is een overdruk uit de Linzer 
Biologische Beitrage 42/1 van 30 juli 2010 
met een zeer aantrekkelijke, kleurige om-
slag van schematisch getekende hom-
mels met hun kleurige banden. Dit werk 
is uitgegeven door het Biologiezentrum / 
Oberösterreichische Landesmuseen. Doel 
van de sleutel is om levende hommels in 

het veld, of klem gezet in een glazen buis, 
aan de hand van hun kleurenpatronen te 
herkennen. Eerlijkheidshalve moet ik 
zeggen dat ik de tabel nauwelijks heb ge-
bruikt, een kopie van bladzijdes 40 en 41 
uit de ‘Field Guide to the bumblebees of 
Great Britain & Ireland’ (Edwards & Jen-
ner 2009) voldeed tot nu toe goed in het 
veld.

Uitgeverij Quelle & Meyer heeft al 
enkele veldgidsen op insectengebied 
uitgegeven. Kort geleden brachten ze nog 
het fenomenale Taschenlexicon der Wild-
bienen Mitteleuropas (Scheuchl & Willner 
2016, zie de boekbespreking in EB 77, nr 1) 
op de markt. Nu hebben ze de hierboven 
genoemde hommeltabel met wat kleine 
aanpassingen opnieuw uitgegeven. Een 
subtiele aanpassing is de landenvolgorde 
in de titel.

Deze veldgids sluit aan bij de trend 
insecten zoveel mogelijk levend of als 
foto op naam te brengen. Door het for-
maat en de dikte gaat de gids gemak-
kelijk in de excursietas. Ze omvat de 47 
hommelsoorten die ooit in de drie landen 
zijn waargenomen en waarvan er vier in-
middels uitgestorven zijn. Alle 26 Neder-
landse soorten, inclusief de zes verdwe-
nen soorten, komen in de tabel voor.

In de inleiding wordt het doel van de 
tabel nog eens geformuleerd: een levende 
hommel op naam brengen aan de hand 
van kleurkenmerken, eventueel aange-
vuld met morfologische kenmerken, die 
met een 10x-loep te zien zijn. Hoewel, 
van een tegenstribbelende hommel vast-
stellen of zij of hij 12 of 13 antenneleden 
heeft lijkt me geen sinecure. 

Biologie en systematiek is een nogal 
zware titel voor een paragraaf waarin heel 
summier de jaarcyclus van de sociale hom-
mels en die van hun koekoeken wordt 
verteld. Wat betreft de systematiek gaat 
het alleen om de koekoekshommels, die 
vroeger in het genus Psithyrus werden ge-
plaatst. Dat heeft nu de status van een sub-
genus gekregen binnen het genus Bombus.

Hoe bepaal je of een bij tot het genus 
Bombus behoort? Vaak gebeurt dat intuï-
tief met het risico dat harige sachembijen 
of dikke houtbijen voor hommels worden 
aangezien. De drie even grote cubitaal-
cellen in de voorvleugel en de ocellen, die 
op één lijn liggen, geven de doorslag. En 
hoe onderscheid je een hommelvrouwtje 
van een koekoekshommelvrouwtje? Door 
te letten op de aan- of afwezigheid van 
het korfje (corbicula) op de scheen van de 
achterpoot. Dat koekoekshommels vaak 
getinte vleugels hebben en een dunnere 
beharing op het achterlijf blijft onvermeld.

In de Soortenlijst staan alle 47 Bombus 
soorten met hun subgenus en de auteurs-
naam. Ook is aangegeven in welk van de 
drie landen de soort is waargenomen.

Dan volgt de tabel; die is in principe 
dichotoom, maar soms wordt daarvan 
afgeweken en zijn er drie tot vier alter-
natieven. Meer mogelijkheden bijeen 
maakt het, vooral voor de beginner, ge-
makkelijker een goede keus te maken. In 
deze paragraaf staan ook een paar goede 
tips. Bijvoorbeeld dat het raadzaam is je 
met gevonden dode hommels de mor-
fologie van de hommel eigen te maken. 
Daartoe zijn vijf pagina’s met duidelijke 
tekeningen van het gehele dier en van 
afzonderlijke onderdelen, zoals de kop, 
de antenne en dergelijke opgenomen. 
Een andere tip is hoe je een met het net 
gevangen hommel immobiliseert door 
het dier in een nauwe buis met een prop 
papier naar de bodem te duwen. De mo-
gelijkheid het dier te koelen in een ther-
mosfles met ijsklontjes of een koelmeng-
sel (of dit thuis te doen in de koelkast) 
wordt niet genoemd. Ook het gebruik van 
een vlinderkijker, die scherp stelt tot op 
een halve meter, blijft onvermeld.

Na het dankwoord en de morfolo- 
gische tekeningen volgen de sleutels. In 
de overzichtssleutel (één pagina groot) 
maakt de gebruiker, op grond van de cor-
bicula en aantal antenneleden, de keus 
tussen werksters en koninginnen ener-
zijds en koekoekskoninginnen en darren 
anderzijds. In beide categorieën bepaalt 
de kleur van de beharing van de clypeus 
naar welke van de vijf volgende sleutels 
men gaat. Een sleutel leidt op grond van 
de kleur(en) van het achterlijf naar een 
soortenlijst. In een soortenlijst staat van 
elke soort links een schematische hom-
mel met zijn kleurenpatroon en rechts 
een beschrijving, soms aangevuld met te-
keningen van morfologische kenmerken. 
Onderdeel van de beschrijving zijn ook 


