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tera. Het beroemde werk van Tutt (1901-
1905) getiteld Practical hints for the field 
lepidopterist heeft Ben Smart mede geïn-
spireerd de zoektips van Tutt op te volgen 
en van alle door hem gevonden soorten 
rupsen op een glasplaat te fotograferen. 
De gevonden soorten zijn in dit boek, van 
bescheiden omvang, weergegeven. Alle 
soorten zijn gevonden in de graafschappen 
Cheshire en Lancashire.

Het boek start met een korte inlei-
ding waarin wordt ingegaan op enkele 
primaire kweektips, waarbij de auteur 
als eerste de essentie benadrukt van het 
kweken: namelijk dat het soms noodza-
kelijk is voor het verkrijgen van een stuk 
zekerheid bij de determinatie. Bovendien 
wordt er een knipoog gegeven richting de 
natuurfotograaf, met als tip dat een pas 
uitgekomen vlinder niet alleen prachtige 
foto’s oplevert maar ook nog eens beter 
wil ‘poseren’. In de kweektips wordt in-
gegaan op de wijze van overwinteren, 
het kweken van rupsen op mossen en 
de soorten die bladmijnen maken. Voor 
beginners zou het goed zijn als er voor 
bepaalde families verwijzingen naar 
kweekliteratuur zouden zijn opgenomen; 
deze ontbreken. 

Het sterke deel van dit boek is dat een 
eenvoudig overzicht van de rupsen met 
een korte toelichting van een twintigtal 
veel gevonden micro’s is samengesteld, 
zodat de gebruiker van dit boek een aan-
knopingspunt heeft bij de determinatie 
van rupsen. Voor beginners is dit handig, 
immers je wordt bij de determinatie van 
rupsen veelal in het diepe gegooid en dan 
zijn aanknopingspunten met betrekking 
tot het uiterlijk van de rups welkom.  

Elders in het boek worden nog eens der-
tien platen getoond van rupsen die in 
een bepaalde periode van het jaar met 
regelmaat worden gevonden. De gebrui-
ker wordt geattendeerd op de verwarring 
met diverse andere ordes, zoals de larven 
van bladwespen, vliegen en kevers. Het 
overzicht is trouwens niet compleet voor 
alle families. Voorts is de topografie van 
de rups toegelicht en in de teksten wor-
den uitsluitend de rupsonderdelen ver-
meld die ook in de topografie aan bod ko-
men. Een overzicht van de verschillende 
soorten vraatsporen helpt de lezer scherp 
te blijven. Zo is het aantal vraatsporen bij 
microvlinders zeer uiteenlopend: er zijn 
bladvouwen, bladrollen, spinsels, kokers, 
holtes, mijnen en vruchtaantastingen. 
Ook hier wordt weer kort het onder-
scheid uitgelegd met de door de andere 
ordes veroorzaakte mijnen.

Het boek bevat een zoekkalender met 
zoektips per maand. In totaal bevat het 
boek zoektips voor 197 soorten micro’s 
met een vermelding van de rupsentijd, 
vliegtijd, de zoektip geïllustreerd (illus-
traties van vraatbeelden, gallen, mijnen, 
enzovoort), het uiterlijk van de rups en 
eventuele verwante soorten. Bij de ge-
spleten eikenblaasmijnmot Ectoedemia 
subbimaculella wordt bijvoorbeeld het  
verschil aangegeven met de oostelijke  
eikenblaasmijnmot E. heringi; twee soor-
ten die gevonden kunnen worden in zo-
genaamde ‘groene eilanden’. Dit zijn de 
groene plekken op de doorgaans afgevallen 
bladeren waarin zo’n larve nog enige tijd 
kan overleven. Het is een van de weinige 
boeken die de verklaring achter de groene 
eilanden (een Wolbachia-bacterie) beschrijft. 
De diagnostiek heeft betrekking op de 
aan elkaar verwante vraatsporen; iets 
wat tot nu toe nauwelijks aan bod is 
gekomen in de literatuur. Tevens is voor 
het eerst een poging gedaan de rupsen 
en vraatsporen van de purpermotten 
(Eriocranidae) aan de hand van een fraai 
overzicht samen te brengen in een boek 
waardoor men ook de rupsen van deze 
soorten in het veld kan determineren. 
Elders wordt regelmatig de eigen kennis 
aangevuld met de literatuur waarbij een 
bronvermelding aanwezig is, waardoor 
de kennis niet eenzijdig blijft. In alle ge-
vallen is vermeld waar en wanneer een 
soort werd aangetroffen. Verderop in het 
boek worden nog zo’n 119 soorten afge-
beeld zonder een verdere beschrijving. In 
totaal worden dus 316 rupsen behandeld 
en dat is toch al ruim 20% van de Neder-
landse micro’s. Slechts vijf soorten zijn 
geïllustreerd die (nog) niet uit Nederland 
bekend zijn. Het boek bevat een schat 
aan (nieuwe) informatie en fraai in kleur 
gepresenteerd beeldmateriaal van soms 
niet eerder geïllustreerde soorten.

De kenner weet dat met behulp van 
dit boek inderdaad zeer veel behandelde 
soorten gevonden kunnen worden door 
alleen al in de juiste tijd op een speci-
fieke plant naar een bepaald vraatbeeld 
te zoeken. Op deze manier wordt al sinds 
lange tijd gezocht naar bladminerende 
soorten, maar deze bespreking toont aan 
dat je met hetzelfde gemak ook vele an-
dere soorten kunt vinden. De tips kunnen 
de Nederlandse faunistiek zeker bevorde-
ren doordat men op een andere manier 
geactiveerd wordt om uit te kijken naar 
bepaalde soms weinig gevonden soorten 
microvlinders. Dat kan praktisch in elke 
maand, ook wanneer het landschap in 
bepaalde maanden dor en troosteloos 
oogt.

Het boek was al binnen enkele maan-
den uitverkocht. In 2019 is een tweede 
druk verschenen. Nadrukkelijk moet ge-
zegd worden dat dit boek geen determi-
natiewerk betreft, enerzijds omdat het bij 
lange na niet compleet is en bovendien 
de soorten niet op taxonomische volg-
orde maar op rupsenperiode zijn gerang-
schikt. Het determineren van rupsen van 
microvlinders is bovendien bepaald geen 
sinecure. Toch kan het boek hier en daar 
een hulpmiddel zijn bij determinatie-
doeleinden, omdat er nou eenmaal nog 
een gebrek is aan rupsenliteratuur, zeker 
met betrekking tot de microvlinders. De 
auteur zou in een volgende editie ervoor 
kunnen kiezen eenvoudigweg meerdere 
(door het boek verspreide) platen kun-
nen clusteren, wat veel onnodig geblader 
voorkomt en men het boek, indien het 
enigszins mogelijk is, voor de determi- 
natie kan gebruiken.

Met Micro-moth field tips stimu-
leert de auteur in ieder geval de nodige 
bewustwording dat er heel wat leven 
schuilgaat in stengels, wortels en andere 
plaatsen (zelfs in houtzwammen) die 
men lang niet altijd associeert met plaat-
sen waar je rupsen zou verwachten. Met 
een schappelijke prijs is het een absolute 
aanrader voor iedere potentiele speur-
neus die op een geheel andere wijze nog 
wat leuke soorten wil vinden die norma-
liter aan de aandacht ontsnappen!

Tymo Muus
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Handboek voor de keververzamelaar

Querido’s Kinderboeken Uitgeverij, Amster-

dam. 160 pp. ISBN 978-90-451-2178-9. € 14,99 

Dit is een ontzettend leuk boek gemaakt 
voor de jonge én wat oudere lezer. Elk 
kind met een kleine tot grote interesse 
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in de natuur zou dit in zijn of haar begin-
nende boekenkast moeten hebben. Het 
boek neemt je mee door de wondere  
wereld van kevers en al het moois dat 
deze te bieden heeft. Wat erg leuk is, is 
dat een heel groot deel van het kever-
spectrum besproken wordt. Van de heel 
grote, bont gekleurde, stinkende, aas-
etende tot de behendige keversoorten. 
Het is als losstaand boek te beschouwen, 
maar hoort ook bij de kinderromanserie 
van dezelfde schrijver over een groep 
vrienden die het opneemt tegen een 
dame die over de wereld wil heersen 
door gebruik te maken van genetisch 
gemanipuleerde kevers en door zichzelf 
in een kever te veranderen (Leonard 2016, 
2017, 2018) (zie ook de besprekingen van 
deze boeken in EB 77-5, 78-2 en 78-6). 
De hoofdpersoon van dit boek, Darkus 
Cuttle, gebruikt het ‘Handboek voor de 
keververzamelaar’ om informatie over 
kevers op te zoeken. Als toegift op deze 
serie is dan ook het hier besproken boek 
uitgegeven.

Het begint met een inleiding van de 
schrijver. Zij neemt je mee in haar erva-
ringen en interesses in deze mooie groep. 
Hierna volgt algemene informatie. De 
levencyclus, hoe een kever gebouwd is en 
hoe je eigen bevindingen kunt vastleggen.  
Dan komt een informatief gedeelte over 
wat een entomoloog allemaal in zijn rug-
zak heeft zitten. Hoe je kevers kan zoe-
ken, vangen en goed bekijken en hoe je 
zelf netten en exhausters kan maken. 

De rest van het boek bestaat natuur-
lijk uit informatie over keversoorten. In 

verschillende hoofdstukken wordt per 
soort een interessante reeks feiten of  
informatie gepresenteerd. De hoofd- 
stukken zijn leuk bedacht en er zit een 
erg goede variatie in. Elk bespreekt meer-
dere soorten binnen een ‘functionele 
groep’, die dus niet op fylogenie zijn in- 
gedeeld, maar op functie, uiterlijk of 
andere eigenschappen. De gegeven infor-
matief is goed; het wordt leuk gebracht, 
inhoudelijk klopt het en het is qua hoe-
veelheid precies genoeg. Het is niet dat er 
per kever maar een enkel feitje genoemd 
wordt, maar je bent ook niet per soort vijf 
of zes pagina’s aan het lezen. Dit zorgt  
ervoor dat het boek boeiend en vooral 
ook vlot te lezen blijft. 

De opmaak is onwijs goed gedaan. Er 
zijn prachtige illustraties of foto’s en er 
tussen door staan een boel aantekenin-
gen van een kind (Darkus Cuttle dus) dat 
het al gelezen heeft. Dit maakt het erg 
speels en interactief en bovendien span-
nend voor de lezertjes die de bovenge-
noemde kinderromans hebben gelezen. 
De paginakleur zelf is ook zo gemaakt dat 
het echt een gebruikt boek lijkt. Vlekken, 
koffieringen en een gelige kleur geeft het 
een boeiend uiterlijk. De lettertypes en 
omkadering van foto’s of korte intermez-
zo's zijn goed gekozen en maken het he-
lemaal af. Allemaal prima uitnodigingen 
om te blijven lezen. 

Wat het boek voor de wat oudere lezer 
interessant maakt, is dat er voldoende 
diepgravende gegevens in staan. Alle 
soorten staan er met de Nederlandse en 
wetenschappelijke naam in. Ook wordt  
er een klein beetje jargon gebruikt en 
achterin staan deze termen uitgelegd.  
Dit zorgt ervoor dat het altijd te begrijpen 
en leerzaam is. Echt jonge kinderen  
zullen hier misschien overheen lezen, 
maar voor oudere kinderen kan dit al 
ontzettend informatief zijn. En dit maakt 
dat het boek voor (voorlezende) ouders  
stiekem ook erg interessant is. Iedereen 
kan hier wel wat van leren of wat leuks 
van op steken.

Zelf heb ik me tijdens het lezen ook 
weer ontzettend verwonderd over de 
prachtige wereld van de coleopterologie 
en is mijn interesse in kevers meer aan-
gewakkerd. Ik krijg weer helemaal krie-
bels om lekker naar buiten te gaan  
en nog meer van onze prachtige natuur 
te gaan ontdekken. Verwacht er niet mee 
te kunnen determineren of soortenlijsten 
uit te halen. Daar is dit werk niet voor 
geschreven. Maar voor inspiratie, interes-
sante weetjes en spannend leesplezier 
verdient dit boek een grote pluim. Laat 
dit boek je kinderen, kleinkinderen, familie, 
naasten en natuurlijk jezelf verwonderen 
over de prachtige keverwereld.

Literatuur

Leonard MG 2016. Keverjongen. Querido’s 
Kinderboeken Uitgeverij.

Leonard MG 2017. Keverkoningin. Querido’s 
Kinderboeken Uitgeverij.

Leonard MG 2018. Keverhelden. Querido’s 
Kinderboeken Uitgeverij.

Tjomme Fernhout

F. Beekman, H. van der Hagen, V. Kalkman,  

E. van der Meijden & C. Zuyderduyn (redactie) 

2020

Themanummer 5000-soortenjaar

Holland’s Duinen 75: 1-92 [april 2020]. Dunea, 

Duin & Water, Zoetermeer.

In 2018 werd er in het duingebied van 
het ‘vasteland’ van Zuid-Holland een 
5000-soortenjaar gehouden op initiatief 
van Dunea, Staatsbosbeheer, EIS Kennis-
centrum Insecten en Waarneming.nl. Het 
streefaantal is toen ruimschoots gehaald 
en, zoals dat gaat bij inventarisaties, 
er werden volop interessante waarne-
mingen gedaan. In 2019 werd daar zelfs 
een heel nummer van Entomologische 
Berichten over volgeschreven, het thema-
nummer ‘Nieuws uit de Hollandse Duinen’ 
(vol. 79, nr. 4). Nu is er een tweede thema-
nummer over de resultaten van het pro-
ject gemaakt, ditmaal in het tijdschrift 
Holland’s Duinen. Het geheel is mooi 
vormgegeven, goed geïllustreerd en op 
prettig papier gedrukt. Een aantrek- 
kelijk tijdschrift dus, vol met informa-
tieve artikelen.

Het eerste artikel geeft een overzicht 
van het onderzoeksgebied en de globale 


