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21 auguslus j. is de vemaadê ibellen,
kennêr dr Jean Be e op 80-jarige leeftjjd
oveÍleden in zijn woonplaats Velp. Na
[4aus LieÍlinck en D]ft Geijskes (beide
oveÍlêdên ln 1985), was hjj de jongsle
van de oude generaie Nêderlandse odo
naiologen, die een bêlangrilke bijdrage
hebbên geleverd aan de ibellenÍaxonomle
in de twiniigstê eêuw Jean Be e was een
experl op het gebied van de roÍnbolten
(Gomphidae), met name die van Zuid- en

De eerste keeÍ dai Jeên Belle in conlact
kwam met libellen, was in zijn gêboode-
land, het toenma igê Nederlandsind è. Hj
weíd geboren in Sukabumi op Zuidwesl
Java, in een familie die al geneÉlies op
Java woonde. Zljn eerste ontmoei ng met
libelen was overgens niet visueel, maar
cllinair Zoals wel gebÍuikeik in dit dee
van Azié heen hij in zjn jêLrgd sefrituurde
libelen gegelen.

De basis voor zijn kenns van libele|]
lêgde Belle tijdens zijn veÍblijÍ in Surname
van 1953 tot 1965. n Paramaribo, waar
hij as wiskundelercaÍ werkte, leêrde hij
Dift Geljskês kennen. De grote libellencol
ectie dle deze laatsle as diÍecteur van

het SuÍinaanrs Museum had veízamêld,
bracht hem op het idee eveneens libellen
te gaan besiudeÍen. Zowel Geljskes als
de Amerikaanse odonalologen waarmee
hj corÍespondeerde, wezen hêm op de
grole lacune in de kennis van de Gomp-
hldae van dat gebiêd. Zín vêÍzaíneltoch
ten zouden hem vooÍal langs de rvieÍen
en beken in het Surinaamse oeMoud
leiden. De fedên waarom de Gomphidae
daár zon astige groep zijn, is omdat
ze meeslal hoog in de bomen zitten en
slechts zelden daadwêrkelijk bÍ het waleí
komen. Dt is ook de rêdên waafom eÍ
vaak maar één of slechts enkele indiv-
duen beschikbaarzijn voor het beschrijven
van eên nieuwe sood. Hoe aslig het
is om deze soorten in het oeMoud te
vangen blÍkt uil de volgende anêkdote:
Dirk Geískês was op êen êxcurse in
hel Íegenwoud van Suriname (waar Jear
Belle overigens niel bij was). Hel lukte
hem niet om een bepaalde rcnrboul mel
zÍn net te vansen. DaaÍop verloor GeÍs-
kes zijn seduld, pakte zin sêweer en
schoot op de libel. Hj raakte het der,
maar schoot hem in tweeën: hel achteflijf
dwarrelde naar beneden, de Íest vloog

Vanaí 1963 pubiceerde Jean Belle over
ibellen. Een belansrik besn was zjn
píoeischifl n 1970r "Sludiês on South
Amercan Gomphldae (Odonata) with spe-
cia íêference 1o the speces irom SuÍi
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uit de periode 19661971, de iaÍen dat hi
net lerug was uit suriname. Er wordl bij-
voorbeeld melding gemaakt een populatie

van de Gewone bronlibel (Cordulegasier
bo/tonl,) in een zijbeekje van de Domínel
aan dê zuidkanl van de Malpie (die daaÍna
vêfdwenen s) en van een zweruende
Hoogveenglanslibel \Sonatochlora arcti'
ca) brj het Íllelicketuen in de Meinweg.

Na T97g schreeÍ Belle verdeÍ veÍschil_
lende koíê stukken ovêí Spanje, Frank_
jk, dê Britse Kanaaleilanden, de Kanái'

sche Eilanden en de Azoren. Het bêtrof
brjvoorbeeld nieuwe soorten oí heronldek
kingsn vooí een bspaald land. Zo ontdekte
hij in Spanje in 1984 de AÍrikaanse oever-

libelsooí Ofthetrun trinacriá en in 1985 de
Beekrombout \Ganphus vulgatissmus).
Verder komt ook de publicatie oveÍ de
sensationele onldêkking van de eerste
Amerikaanse soorl aan onze zijde van

dê Atlantische Oceaan van zijn hand. Oit
was de vondsl van dê gra€tullet lschnura
hasÍata op de Azoren, waaÍover hÍ in

1990 samen met Jan van Tol publiceeÍde
Het tweede unieke aspect ván de vondsl
op de AzoÍen was dat alle
tjes waren gevonden. Hieídoof ontslond
hel vermoedsn dat deze soorl zich daar
uiisluilend parihenogenelisch voortplantle
Het gegeven dat onbevruchte eitjes zich
kunnen onhíikkelen. Ínaar enkel tol vrou-
weltke ndivduen. was bii libêllen nog
niel bekend Dal er bl dêze populaliê
inderdaad spÍake rs van parthenogenese,
is zeer recent bevesligd doof AlÍonso
Cordero. die daaroveí aÍgelopen zomeÍ
(2001)een voofdracht hield op het inter
nal ona e odonatologische symposrum In

Zweden De dieren ztn besmel mel een
bactere, die brj tal van andere onge
wervelde dieren parthenogenese veroor_

Ondanks zijn hoge leeftijd en het ieit
dal hij de laatsle jaren een aanlal keren
aan zijn haÍi was gêopeÍeerd, ging Belle
nog steeds op veÍe rêizen. DaaroveÍ
publiceêrde hij ook steeds. Veder had
hij het aÍgeLopenjaar besloten een voorlo
pige lijst van dê libellên van SuÍiname lê
publiceÍen- Ds drukproeven hiervan heelt
hij helaas net niet meer kLrnnen zreh.
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nêm. Hierin beschrijfr hij veeÍilen nieuwe
sooÍten. Dil proeÍschíift zou de bas's gaan

voímen voor de beschrriv ng van T10 nreu'

we soorlen (tien procenl van de nu beken-
dê soorten van deze lamilre!) en negen

n €lwe genera van deze íamilie d e ,lean
Belle aan dê welenschap heeÍl blgedra-
gen. Maar ook uit ander€ families (Lesti_

dae, Aeshnidae en Libellulidae) beschreeÍ
hij veertien nieuwe soorlen en éen nieuw

senus (Íiglur 1). Van a deze soorten zln
momenteelzes rombouten en èen pantser-
jutier gesynonimiseeíd. De dooÍ hêm bil
eengebrachle libellencolleclie bevindl zich

nu in het Nationaal Natuuóistorisch lvluse'
um Naturalis in Leiden. Ër is één libêllen'
sooít naaÍ Belle vêrnoemd: ProgompDus
bel/eÍ Knopl & Íennessen, 1980.

Eelle heeff ook over WeslEuropese libel-
len gêpubliceêíd (zi€ de bijgevoegde bibli-
og€Íe). van zijn publicaties over N€deÊ
land is mel name een aítikel uit 1972 inte-

ressanl. Hi€rin bespreekt hij zijn vangslên
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Jean Belle was Ridder in de Orde van
de NêdeÍlandse Leêuw VeÍder had hij
een binding mel het NooÍd-Franse Baillêul
(ÍguuÍ 2), dal 25 km ten weslen vên
Riissel {Lille) igl. De stad Baill€ul heettê
vÍoeger 'Bele , al was hel niet de plaals
waaÍ zijn famiis oorspronkelijk vandaan
kwam. Hij had zijn eigen íamiliewapen:
daarin zaten behalve lwee "bellen . ook
een libel (Íiguur 3).

Slêchts enkee Nederlandse odonatoo-
gen kenden Jean Belle persoon ijk. Dil
kwam omdat hij zelden, alleen in d€ jaÍen
zeventig een paar keêÍ, libellensludleda,
gen bezochl. Ook internationale symposia
en congressen bezochl hij weinig. Toch
zal zijn kennls, Ínet name op het gebied
van de romboulen van tÍopisch AmeÍika,
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