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Agenda

Door Covid-19 zal de Entomologendag 
waarschijnlijk bestaan uit een online 
korte serie presentaties op vrijdag 18 
december. In ieder geval willen de organi-
satoren de winnaar van de PhD thesis en 
MSc thesis prijs vragen om een voordracht 
over hun werk te geven. De winterbijeen-
komst zal zeer waarschijnlijk op digitale 
wijze georganiseerd worden. Informatie 
hierover ontvangt u via e-mail en zal op 
de NEV-website geplaats worden.

18 dec Entomologendag
8 feb  Digitale winterbijeenkomst + 

besturenberaad
16 apr Lentevergadering

het onderzoek in Nederland en een bespre- 
king van de lichaamsbouw. Van alle soor-
ten zijn er soortbesprekingen, fenologie-
diagrammen en verspreidingskaarten 
opgenomen. Deze laatste twee zijn geba-
seerd op een uitgebreid gegevensbestand 
dat voor deze publicatie bijeengebracht 
werd door de eerste auteur, die hiervoor 
het materiaal uit museumcollecties en 
een aantal privécollecties reviseerde, aan-
gevuld met controleerbare waarnemingen 
van Waarneming.nl. De stippenkaarten, 
waarop twee perioden worden gehanteerd 
met 1997 als grensjaar, maken in een 
oogopslag duidelijk dat nogal wat soorten 
(sterk) achteruitgegaan zijn. 

De veelheid en de kwaliteit van het 
beeldmateriaal zijn opmerkelijke zaken 
aan deze publicatie. De foto’s, vervaardigd 
door de tweede auteur, zijn van een opval-
lende schoonheid. Zelfs voor iemand die 
het niet zo op kevers heeft, zal het door-
bladeren van de vele fotoplaten geen straf 
zijn. Naast zeven platen met de gebrui-
kelijke habitusafbeeldingen van volwas-
sen, geprepareerde exemplaren van alle 
behandelde soorten, is er achterin nog een 
37-tal aanvullende platen opgenomen. 
Hierop zijn onder meer imago’s in zij- en 
onderaanzicht te vinden, maar ook allerlei 
opnamen van losse keveronderdelen als 
halsschilden, dekschilden (van boven, 
maar ook van onderen bezien), monddelen, 
poten, genitalen en elytrale hechthaar- 
velden. Fascinerend zijn de 22 keverkoppen 
die op groot formaat, twee per pagina, de 
lezer meer of minder nors aankijken.

Leden kunnen zich gratis abonneren 
op deze op onregelmatige tijdstippen 
verschijnende reeks via de ledenpagina 
van de verenigingswebsite.

Oscar Vorst

Natuurtijdschriften.nl

Natuurtijdschriften.nl is een platform voor 
online toegang tot Nederlandse tijdschrif-
ten over biodiversiteit en geodiversiteit, 
voor en door verenigingen en soortenor-
ganisaties. In totaal vind je er bijna 70.000 
artikelen uit meer dan 70 tijdschriften. 

Een aantal van onze Sectiebladen is 
al op Natuurtijdschriften.nl te vinden, 
maar Entomologische Berichten ontbreekt 
nog. Natuurlijk staan recente nummers 
op onze website en zijn de oudere delen 
beschikbaar via Biodiversity Heritage 
Library, maar het zou mooi zijn als EB ook 
via natuurtijdschriften te raadplegen zou 
zijn. De ontsluiting is hier op artikelniveau 
waardoor de site makkelijk te doorzoeken 
is en ook goed vindbaar via zoekmachines.

Om dat voor elkaar te krijgen zoeken we 
de hulp van vrijwilligers. De werkzaamhe-
den bestaan uit [1] het opknippen van PDF-
bestanden van oude nummers in individuele 
artikelen, en [2] het noteren van gegevens 
over die artikelen (zoals titel, auteur, pagine-
ring, etc.). Mocht je willen meehelpen of heb 
je een vraag? Neem dan gerust contact op. 

Oscar Vorst, bibliothecaris@nev.nl

Naturalis Biodiversity Center

Op 9 augustus 2020 is het 200 jaar geleden 
dat koning Willem I ‘s Rijksmuseum van 
Natuurlijke Historie oprichtte. Wat ooit 
begon met de persoonlijke collectie van de 
koning, groeide in twee eeuwen uit tot één 
van de omvangrijkste en meest toonaan- 
gevende collecties ter wereld. Een natuur-
historische schat met maar liefst 42 miljoen 
objecten; de basis van het wetenschappelijk 
onderzoek van Naturalis, en een inspiratie- 
bron voor jong en oud. Van toen, voor nu 
en voor onze toekomst. Onder de titel ‘Van 
onschatbare waarde - 200 jaar Naturalis’ 
viert Naturalis vanaf dinsdag 29 september 
200 dagen feest.

De NEV heeft historisch een belangrijke 
band met Naturalis en zijn zoölogische 
voorgangers het Rijksmuseum van Natuur-
lijke Historie, het Zoölogisch Museum 
Amsterdam en de collectie van het Labora- 
torium voor Entomologie (Wageningen). 
Veel beheerders van de entomologische col-
lecties kwamen uit de kringen van de NEV. 
Ook speelden onze leden een belangrijke 
rol in het bijeenbrengen van de insecten-
collecties van deze instituten. Zo bezat de 
vereniging in de beginjaren een eigen ver-
zameling, die via de Wageningse collectie 
uiteindelijk in Naturalis belandde.

Momenteel worden er op veel vlakken 
met Naturalis samengewerkt, zoals het digi-
taliseren van collecties en ontsluiten van de 
Maleisische dagvlinders. Daarnaast biedt 
Naturalis onderdak aan onze bibliotheek en 
geven we gezamenlijk het tijdschrift Ento-
mologische Tabellen uit.

Nieuwe ET: Aaskevers

Onlangs verscheen ‘De Nederlandse aas-
kevers (Silphidae)’, het elfde deel in de 
reeks Entomologische Tabellen, uitgegeven 
door de vereniging in samenwerking met 
Naturalis en EIS. In deze aflevering behan-
delen de auteurs, Ed Colijn en Theodoor 
Heijerman, alle 21 Nederlandse vertegen-
woordigers van deze familie, die in twee 
subfamilies wordt ingedeeld: Silphinae 
en Nicrophorinae. Tot deze laatste groep, 
in het Nederlands doodgravers geheten, 
behoren in ons land acht soorten alle 
in het genus Nicrophorus. Kern van deze 
Entomologische Tabel vormt de determi-
natietabel voor zowel imago’s als larven, 
waarbij wel aangetekend moet worden dat 
de larven van de genera Thanatophilus en 
Nicrophorus niet tot op soortniveau deter-
mineerbaar zijn. De vele originele foto’s  
in de determinatietabel vereenvoudigen 
het gebruik en maken deze ook voor de 
minder ervaren entomoloog geschikt.

De gebruikelijke inleiding geeft onder 
meer informatie over de biologie (dood-
gravers kennen een vorm van broedzorg), 
aanwijzingen voor de studie van deze 
kevers, een korte historische schets van  


