DE COLLECTIE G. ROELS
Gerard Roels was afkomstig van Sint-Martens-Lierde en werd geboren in 1908 en overleed in
1992. Hij gaf les in de jongensschool te Waarschoot waar ik mijn jeugd doorbracht en zo
Gerard Roels leerde kennen. Toen ik enkele maanden geleden terug in contact kwam met de
familie van mijn vroegere mentor “Meester Roels” kwam de kevercollectie van deze
uitmuntende coleopterist ter sprake. Ik herinner mij dat ik als kleine jongen bij Meester Roels
op het matje geroepen werd omdat ik een Pterostichus soort als “kolenbrander” benoemde en
nog meer van deze fouten maakte in een collectie insecten die ik gekregen had van een oom.
Ook de manier van prepareren was een doorn in zijn oog en hij leerde mij met veel geduld
(heel veel dan) hoe je zo’n kevertje moet opkleven op een etiketje, mooi symmetrisch en zo
natuurlijk mogelijk, dat zo’n kevertje een wetenschappelijke naam heeft en zo veel meer.
Hoeveel woensdag namiddagen hebben we niet samen zitten prepareren en determineren en
gegevens uitwisselen? Zo werd stilaan mijn interesse gewekt in de insecten en dan vooral in
de kevers. Na enig aandringen bij de familie mocht ik een inventarislijst opmaken van deze
unieke collectie. Zelf had ik gehoopt op vele exemplaren van voor WOII, maar tijdens zijn
laatste jaren als onderwijzer en na de op ruststelling als onderwijzer heeft Gerard bijna zijn
volledige collectie opnieuw opgebouwd. Als ik zeg een unieke collectie dan druk ik mij
waarschijnlijk nog zachtjes uit, er zitten ongeveer 1120 soorten in deze collectie en ongeveer
6300 exemplaren verdeeld in 27 kartons, wat er echter speciaal aan is, bijna alle exemplaren
ervan zijn Belgisch, slechts enkele exemplaren komen van Frankrijk. Een volledig overzicht
geven in Atalanta heeft geen zin, geïnteresseerden kunnen voor info bij de redactie terecht,
maar we geven hier ter illustratie de lijst weer van de Apioninae, Curculionidae, een familie
die een voorliefde wegdroegen voor Gerard.
Apion limonii
Apion miniatum
Apion frumentarium
Apion marchicum
Apion affine
Apion curtirostre
Apion simum
Apion aeneum
Apion radiolus
Apion fuscirostre
Apion minimum
Apion urticarium
Apion onopordi

De Panne, 1/8/1939; Zwin, 8/6/1973
Waarschoot, 17/6/1966; Damme, 19/10/1968
Waarschoot, 17/6/1964
Koksijde, 10/7/1965; Waarschoot 18/7/1965
Waarschoot, 20/6/1965
Waarschoot, 10/5/1965; Torgny, 6/6/1968
Ursel, 5/10/1965
Koksijde, 25/8/1972
Koksijde, 10/7/1965; Wulpen, 9-8-1972
Waarschoot, 1/4/1965
Oostduinkerke, 18/7/1968; Waarschoot, 10/5/1965
Koksijde, 10/7/1965
Waarschoot, 2/8/1965; Damme, 2/6/1967

Apion penetrans
Apion carduorum
Apion ebeninum
Apion pubescens
Apion meliloti
Apion loti
Apion tenue
Apion striatum
Apion immume
Apion flavifemoratum
Apion pisi
Apion columbinum
Apion spencei
Apion punctigerum
Apion reflexum
Apion lanigerum
Apion vorax
Apion ononis
Apion simile
Apion viviae
Apion opeticum
Aion craccae
Apion cerdo
Apion pommonae
Apion virens
Apion elegantulum
Apion flavipes
Apion nigritarse
Apion ononicola

St-Jan-in-Eremo 18/8/1965; Waarschoot, 2/8/1965
Damme, 21/5/1967; Oostduinkerke 18/7/1968
Ursel, 3/10/1965
geen vindplaats
Koksijde, 25/8/1972
Waarschoot, 10/8/1966
Waarschoot, 18/7/1965
Waarschoot, 9/5/1964
Waarschoot, 1/4/1965
Torgny, 3/6/1968
Koksijde, 10/7/1965; Wulpen 9/8/1972
Valle du Rabais, 25/5/1970
Torgny, 4/6/1968
Vallee du Rabais, 25/5/1971
Torgny, 3/6/1971; Vallee du Rabais, 25/5/1970
Vallee du Rabais, 25/5/1970
Waarschoot 20/8/1962, Ville Pommereuil, 24/7/1971
St-Jan-in-Eremo, 19/7/1965
Waarschoot, 18/8/1965
St-Jan-in-Eremo 19/7/1965
Geraardsbergen, 22/7/1970
St-Jan-in-Eremo, 18/7/1965; Ursel, 5/10/1965
St-Jan-in-Eremo,
18/7/1965;
Waarschoot,
4/8/1962;
Geraardsbergen, 25/7/1970
St-Martens Lierde, 15/6/1964; Waarschoot, 6/7/1962
Waarschoot, 26/5/1965; Vallee du Rabais, 25/5/1971
Torgny, 3/6/1968; Vallee du Rabais, 25/5/1970
Waarschoot, 7/5/1965
Torgny, 24/8/1965; Waarschoot, 20/5/1965
St-Jan-in-Eremo, 19/7/1965

