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Bestuur van de sektie 
 
Oscar Vorst (voorzitter)  
Ruud Jansen (secretaris) – everts@nev.nl 
Anton Threels (penningmeester)  
Jan Wieringa (nieuwsbrief)  
Albert Dees (bijeenkomsten)  
 

Overige Info 
 

Lidmaatschap € 7,50 per jaar, NL95INGB0004058536, Sektie Everts. 

Sektie Everts Info Verschijnt 4 keer per jaar in een digitale en gedrukte leden-
versie én een webversie. De ledenversies zijn alléén voor 
leden en mogen niet verder worden verspreid. 

Website nev.nl/secties/kevers/ 

 
 
 

 

Overleden 
 
Op 2 september 2022 overleed Jan Krikken, één van de oprichters van de sektie (zie 
verderop in deze info). 
Op 11 oktober is ons lid Meindert Hielkema overleden (zie volgende info). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Sektie Everts van de Nederlandse Entomologische Vereniging werd opgericht in 1988 en richt 

zich op de studie van de (Nederlandse) kevers. Zij is vernoemd naar de grondlegger van de 
vaderlandse coleopterologie jonkheer Edouard Everts (1849-1932). 
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Agenda 
 
26 nov 2022 Najaarsbijeenkomst Tilburg 

4 maart 2023 Voorjaarsbijeenkomt Schoonrewoerd 

13 mei 2023 Voorjaarsexcursie, hopelijk Wierden (OV) 

24 juni 2023 Extra excursie Hoeksche Waard (ZH) 

(7)8-10 sept 2023 Jubileumweekendexcursie Schiermonnikoog (FR) 

nov 2023 Najaarsbijeenkomst Maastricht (?) 

 
 

Inleveren soortenlijstjes excursies 2022 
 
Draag bij aan het verslag van de excursies van vorig jaar door je soortenlijsten aan te 
leveren als Orde- of Klasse-export. Zie de contactgegevens op pagina 2. 
 
Excursies 2022 Verslag Deadline 
Erfkamerlingschap Jan Wieringa 01-12-2022 
Maasheggen Vierlingsbeek Ruud Jansen 01-02-2023 
Zuid-Beveland/Walcheren Oscar Vorst 01-05-2023 
 

Najaarsbijeenkomst Tilburg 
zaterdag 26 november  
 
Eerder stond in de planning dat de najaarsbijeenkomst in het Natuurhistorisch Museum 
in Maastricht zou zijn, maar door omstandigheden is momenteel de kevercollectie niet 
toegankelijk. We hopen dat we daar in 2023 wel terecht kunnen. Gelukkig kunnen we 
weer terecht in het Natuurmuseum Brabant te Tilburg. Het adres is Spoorlaan 434. Het 
natuurmuseum ligt schuin tegenover het NS-station Tilburg. De bijeenkomst start om 
10.30 uur. Aankomst vanaf 10.00 uur met koffie.  
Let op: de deur gaat niet eerder dan 10.00 uur open! 
 
Ochtend 
 

- Welkom door de voorzitter Oscar Vorst 
- oproep nieuwe bestuursleden 
- Verkoop van boeken Withaar (zie verderop in deze Info). 
- Bijzondere vangsten in 2022 (of 2020-2021). Alle leden die bijzondere vondsten 

hebben gedaan de afgelopen paar jaar kunnen hier kort iets over vertellen. 
Maximaal 10 minuten per persoon. Bij voorkeur van te voren contact opnemen 
met de voorzitter. Aan hem kan ook alvast een presentatie worden gestuurd, anders 
gelieve deze meenemen op een datastick. 
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Middag 
 

- Een entomologische reis naar Socotra – Ron Felix 
- Expeditie achtertuin – Jan Wieringa 
- De keverkamer van…… – Gert van Ee. 

 

 
Oproep: nieuwe bestuursleden gezocht 
  
Begin 2023 loopt de bestuurstermijn van Anton Threels af. Omdat daarnaast Albert te 
kennen heeft gegeven dat hij zijn functie wil neerleggen, zijn we op zoek naar twee 
nieuwe bestuursleden van de sektie. Over de invulling van de vacante functies kan 
overlegd worden. Daarom vragen wij met klem aan leden die een bestuursfunctie zouden 
willen bekleden om zich te melden bij de voorzitter, Oscar Vorst. 

 
 
Boeken uit de erfenis van Withaar 
 
De sektie heeft een aantal keverboeken ontvangen uit de erfenis van Gerrit Withaar (zie 
Everts Info 135). Deze kunnen door onze leden worden gekocht voor het bedrag dat 
achter het werk staat. Je kunt je wensen kenbaar maken op de najaarsbijeenkomst, of 
deze daarvoor mailen aan de voorzitter. Bij meerdere geinteresseerden zal er worden 
geloot. 
 
Reitter - Fauna Germanica I-V + verklaring van wetenschappelijke namen. €15 
Freude, Harde & Lohse. Die Käfer Mitteleuropas. Band 1-11. €500 
Picard, 1929 - Faune de France 20 Coleopteres Cerambycidae. €12 
Entomologische Arbeiten Museum Frey. Band 5(2). 1954 (diverse artikelen). €3 
Baraud, 1977 - Coléoptères Scarabaeoidea; Faune de l'Europe occidentale Belgique - France - Grande-Bretange 
- Italie - Péninsule Ibérique. 1977. €15 
Breuning, 1962 - Revision der Dorcadionini. €35 
Fisher, 1932 - New West Indian Cerambycid Beetles. €5 
Boeken, 1987 - Loopkevers van Nederland. €6 
Evans, 1975 - The Life of Beetles. €6 
Dillon & Dillon 1972. Manuel of common Beetles of eastern north America Volume I & II. €20 
Turin, 1981 - Provisional checklist of the European ground-beetles. €5 
Yasuda & Okajima, 1990 - Käfer der Welt. €12 
Hawkeswood, 1987 - Beetles of Australia. €12 
Matthews, 1980-1987 - A guide to the genera of beetles of South Australia 1, 2, 3 & 5. €8 
Bense 1995 - Longhorn beetles. €45 
Headstrom, 1977 - The beetles of America. €2 
Breuning, 1966 - Agapanthiini eurasiatisch-australischen Region. €5 
Breuning 1963 - Pteropliini australischen region. €5 
Santos-Silva, Heefern & Matsuda 2010 - Hawaiian, Australasian, Oriental & Japanese Parandrinae. €5 
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In Memoriam Jan Krikken (1944-2022) 
Hans Huijbregts 

 
Jan Krikken werd in 1944 in Groningen geboren, waar hij ook de HBS bezocht en later 
biologie studeerde aan de Rijksuniversiteit. In zijn middelbare schooltijd raakte hij samen 
met zijn klasgenoot Meindert Hielkema geïnteresseerd in kevers. Zij hadden contact met 
Piet Kuijten, verzamelaar van bladsprietkevers, die ook in Groningen woonde. Kennelijk 
is toen al bij beiden de voorliefde voor de bladsprietkevers ontstaan. Jan deed tijdens zijn 
studie een stage aan loopkevers bij Piet den Boer in Wijster en daarna een stage bij het 
toenmalige Rijksmuseum van Natuurlijke Historie (nu Naturalis) te Leiden. Daar werd 
hij direct na zijn afstuderen in 1970 als conservator van de kevers aangesteld. Toendertijd 
waren er nog twee technici die veel van het collectiewerk uitvoerden; er bleef dus veel 
tijd over voor onderzoek en publiceren. Jan heeft niet alleen veel nieuwe soorten en 
nieuwe genera beschreven maar hield zich ook bezig met de hogere classificatie. In 1943 
had het Museum de belangrijke collectie Valck-Lucassen gekocht. In deze grote 
Cetoniidae collectie waren bijna alle toen bekende genera aanwezig. Dat gaf Jan de 
mogelijkheid om een nieuwe indeling van de Cetoniidae te publiceren. 
Een van zijn andere taken was het begeleiden van biologiestudenten die een 
keveronderwerp wilden doen. Tussen 1973 en 1985 waren dat er 15, waaronder ikzelf. 
Hij nam die begeleiding serieus en ik heb dan ook veel van hem geleerd. In zijn begintijd 
heeft hij nogal wat bijzonderheden in de Leidse museumcollectie gevonden en 
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beschreven maar al snel zorgden verzamelreizen naar Indonesië (6x) en Kenya (6x) voor 
een overvloed aan materiaal. In 1980 determineerde Jan het hem toegestuurde materiaal 
van een ecologisch mestkeveronderzoek op Borneo, waarna studenten en promovendi tot 
op de dag van vandaag Leiden weten te vinden voor het determineren van hun Zuid-Oost 
Aziatische mestkevers.  
In 1987 werd Jan gekozen tot voorzitter van de NEV. Om de entomologie te promoten 
heeft hij toen een aantal entomologische voordrachten in het land gehouden. Na afloop 
van zo’n lezing over forensische entomologie kwam er een rechercheur met een buisje 
maden op hem af met de vraag wat hij daar uit af kon leiden. De vrijdag daarop kreeg ik 
dus datzelfde buisje met maden aangereikt met de vraag “Kun je daar eens naar kijken?“. 
Nu hadden noch Jan noch ikzelf ooit iets praktisch in de forensische entomologie gedaan, 
dus dat was wel een behoorlijke opgave. Het lukte om de maden op naam te brengen en 
Jan schreef er toen een mooi rapport over. Het werd al gauw een mediahype en 
uiteindelijk hebben we in 15 jaar meer dan 100 zaken onderzocht. 
 
Tot hij in 1990 als adjunct-directeur werd benoemd verscheen een constante stroom 
publicaties, vooral over Cetoniidae, Bolboceratidae, Scarabaeinae, Geotrupidae en 
bijzondere obscure mieren- en termietengasten. Daarna zakte dat snel in om pas weer na 
zijn pensioen in 2005 op gang te komen. 
De naam Krikken zal voortleven in 400 kevernamen en 120 publicaties, maar voor ons 
is natuurlijk zijn initiatief tot de oprichting van de Sektie Everts het belangrijkst. Ik geloof 
niet dat hij in 1988 al voorzien heeft dat het zo’n succes zou worden. 
 
 

Platform Publicaties / Oproepen 
 
Planeustomus palpalis (Staphylinidae) Ruud Jansen 
Wie heeft er waarnemingen van Planeustomus palpalis uit Nederland? Deze soort leeft 
op moerassige plaatsen in vochtige weilanden en bossen. In de avond is er vliegactiviteit. 
Veel waarnemingen zijn op licht gedaan. Een publicatie is in voorbereiding. 
 
Cousya nigrata (Staphylinidae) Jan Wieringa 
Wie heeft er waarnemingen van Cousya nigrata uit Nederland of het ons omgrenzende 
gebied? De soort lijkt actief in april en mei.  
 
 


