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De eerste briefwisseling

V,

tussen D.C. Geijskes en

wereld heefr LieÍlinck uitgebreid gecor-

M.A. Lieftinck
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''Zoo vlug mogelijk lvil ik Uwe nieuws
gierigheid bewtdigen. Na.lat ik van beide
exemplarcn hct achtedijf nog eens goed

heb bekelcn ben il( cr van overtrigd
dat her OrygdÍ,? rí,1iri is, áangczicn dit
nict ovcrccnkomt mer Uw ftekeningctjc
Wat mijn teckcning aangaat, deze is zoo

respondeerd. Voor Nederland is natuurlijk
de briefwisselins met DÍ. D.C. Geijskes bijzondeÍ inleressant, aangezien deze ondeF
zoekers elkaar meer dan 60 jaar hebben
geschreven. U it dit archief zal ik de komende lijd zekef een paar mooie bÍieven
kunnen halen. Dat is vooÉl aardig omdat
beide aÍchieven in lVuseum NatuÍalis woÍden bewaard, en er zo een heel volledig
beeld onlstaai. Uit de periode tol 1940 zijn
in hei aÍchief 72 briêvên ên brieíkaaÍten
van Geijskes aan LieÍtinck aanwezig, en
56 van Lieftinck aan Geijskes. Na de ooÊ
log is de bÍiefwisseling minder compleet
bewaard, maaÍ was ook zeker mindeÍ
intensief in die pedode.

nauwkeurig mogeliik weeryegeven, én rvat ldeur én wat vorm

bctrcft. Ziehier het achrerlijf
van opzii gezien. Ik hoop dat
ook U tot deze conclusie zult
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mogcn konen. Het is werkeliik

zcer intcrcssant. Daar ik 2 ex.
bezit wil ik één daarvan toczendcn zoo U wilt natuurlijk."
Bovenstaande teksl, overigens
na de aanheÍ Geachte HeeÍ",
werd dooÍ D.C. GeÍskes op
2l juli 1925 aan [,{.4. Lieftinck
geschreven. Zulkê bÍieven en
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aantêkêningen geven de Nederlandse libellenlieÍhebbeÍ aan het
bêgin van de 21e eeuw een

dl-

prachtig beeld van onderzoek
van de eerste sedeuze ondeÍzoekers van Odonata in ons

land. In hei weienschappelijk
archief van het lvuseum Naluralis te Leiden zÍn lalloze stukken pÍoza in de bÍieven te vinden die het verdienen na 75
jaaÍeens in druk te veÍschijnên.
Het ligt in mÍn bedoeling zo
nu en dan êens het Naturalis
aÍchieí in te gaan om te zoe- Figuur
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ken naar brieven met bijzon- Dc tckst van eer brierkáarr van D.C. Geiiskes aan M.A. Lierderheden over libellen of over tinck (21 juni 1925), nlct daarnr ccn schetsjc van het achteflijÍ
libellenonderzoekerc. Vooral het

vá. O!,gdÍd .lrlisii in ziiàanzicht.

aÍchief van Dr. M-4. Lieftinck
(1904-1985) is zeer Íijk aan
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bÍieven en aantekeningen, l\,let
alle bêkende onderzoekers ter

26
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C.ijskcs to M.A. Licfin k at Jutc
tuldnn l yg'utts r.f Ory91srra
.rttisii itl l1t. lticN. Thh Nas thcft\t r..ohlaJthis spui.siotTlt.

tuÍt o.la pastcanl s.rt
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rvrarloc hij bchoorr, is dic dcr (i,nfhi
n('tr, ;rllem{al nict gcNonc dicrcn_ Het

Lalêr in dezê seÍe kunnên we rnisschien
ook gaan puíen uit de brieven van en
naar buitenlandse onderzoeke.s; uiteraard

opgczonden dicr hccr Crmphu! nl!.uisï
,r'r L. (2 nrànncrics).n is re kcnncn.... .
Duidêlijk was e6n zsnding vooÍaÍ gegaan,
maaÍ waaÍschijnliik was dit inderdaad dê
eerste brieÍ van Lieftinck aan Geiskes.
EÍ moest meer volgen. want Lieffinck
schreef in heEelÍde bÍiefe: ' ... Vxtr een
volg!nd zendir\ki. ho!(l ik nrij retr hoog-

zullên geen b even van levende odo,
nalologen zonder toestemming worden
gec[eerd.

H6t eeÍste briêÍe in de colleclie is van Lief-

tinck aan Geiiskesi Zccr g.acht( hccrl
Ik hrrst nri' onr Uw v,iendcliikc zcnding
cvcn (. vemnt\1nndcn. Zecr nriin drnkl

stc &nbcvolcn', wáarbij "ten

hoogste"

liêfsl tweemaal werd onderstreept. En er

Hct uarcn 1 !.$chilletrdc soor.tcn, Nro.
I('!r ni.t zccr rlg(m.cn. lk hcb dczc (2
.\(mdnren) schorid(n in (1. ho(,p dàr

zou nog veel meêÍ komên_ Het eerste
schÍtven van Geijskes is van 7 oktober
1923, waaÍ ht schÍijí -Gerchr. lteer

groep

Hierbii rend ik u c,rnigc opgezc(en cxcm
plàien .. ". Uil een latere zin btijkl
dat Geijskss inderdaad al eerder
heeÍt gescheven, u/ant hij infoÍmeert oí Lieftinck de zending van

(Lrt goed

is Dc

nn1, konom

d.r.

. :'a,tt-

juliook ontvangen heeft.
Liefrinck had toen juist zijn êerste
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publicaties oveÍ libellen doen ver,
schijnen. Bêgin 1922 wêden dooí

hem in de eeÍste jaargang van
"Amoebe" lwee korte anaketen
gepubliceêrd oveÍ de Grcte kei

zedibel (Anax inpemtal. lk weet
niel zêker of Geijskes die teksien
kende, wanl haj is nooit lld geweest
van dê NJN. Lieftinck was de eeF
ste redacteur van Amoeba. Hel
is wel waarcchÍnlÍk dat Geiiskes
het artikel van Lieftinck in Natura
van 15 epril 1923 "lvedewerking
gevraagd! heeft gezien. Ov€Íigens
had Lietlinck, die toen 19 jaar oud
was, in 1923 ook alde weg gevonden naar ds wetenschappelijke tijdschriften, want van zÍn hand veÊ

\'*'

schenen in dál jaar artjkslen in
zowel Entomologische BeÍichlen
als in hel ïrjdschÍiÍt voor Enlomorogre.

verdeÍ in de iaren '2o
In 1923 en 1924 deed ceijskes

schft.n,n

de

vrn libLllcn r( illustÍeÍen (llr(fva.2
Li.iinrck n I).C. (iciisl(s).
Slt

de eerste odonatologische ontdek-

boun.n h(hoenring r.n d( ondcdelcn

t.ln!.fiM r htt.r (tn. 2 te26)

D.C. Qijr*6 n, ilnrttrn

h

!,t

m|\'hologt,

juri

1\,

kingen rond zijn woonplaats BeÍti-

t92ó vrn M.A.

M.A.

LiítrÁ

dtrl klitnltogy

oí

h,

ttd

cum n Brabent. "Op dc papi$rics
waar Bcrlic(m op sraar ziin hii de
Aa gelanger, de anderen op dc

we,at (l juni

llntthttn,1(2): 26.2E

192.{).
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De Nederlandse libellenwereld verandert
wanneer het eêrsie deel van Odonata
Nêerlandica" verschijnt (LrEFfrNcK 1925).
Op 18 november 1925 zendt GeÍskes een
bedankkaartje mel een pos?egel yar 7%

ceni. Hierbij miin hadelilken dank vool
het begczondcn bock. t ls een warc
veÍassing voor lne. Hct liikt mc cen zeer
bruikbàar boel( en zie hieÍnee dan ook
reikhalzend het l(oncnde s€rmc seizoen

In 1S26 gaai GeÍskes aan de slag mei
"het boek", maarhei gebÍuik blijkt niet mee

te vallen. op 5 mei 1926 schÍijÍt hij ... t
Is misschien niet erg slin vàn mc, dat
ik ef nog nict achtcr ben gelomen, ha{f
onr veryissnrgen cn onnaurvkeurigheden
te voorkom.n, v'?ag ik mlaÍ direct. Hct
is het volgende: Wat vcrstaat men ondef

't

verhaal d:t ic gcdaàn hcbt van ccn
LeucorrhiDia soorr in Oisterwijk. Zou dit
sons L. caudnlis gewcest zijn? jammcr
gcnocg vcrdween dit dier spoedig oveÍ

de boomen en kwr.n nier krug. Làtcl
ben ik mei een kiiker gewapend nog
vcNchcidenc malcn gcwccst maar helaas
zondef Íesultnat. Zo.r het L. caudalis is
gewecst, is ook de vliegdàtum zeeÍ laat

In de volgênde correspondentie gaan de
beide jonge odonatologen aan hel werk
mei kweken en hel doen van biologische
waamemingen, onder meer aan de Houl
panlseduÍfer Gesles yl,ld,it. Hiêrvan hoop
ik in een volgende aflevedng een samenvattrng tê gêvên-

artchumerzlc cn h(nerale stÍepen (ik

ldk nn

Muvn

vermoed wal het is maar zckcdrcid heb il(

nict). Wordr met prothorax hct gcdcclte

tusschcn kop en thorax bedoeld? ... en
zo nog een flink lijstje, waama hij eindigt
mel "Zooals ge zict hcb ik vcel te vEgen,

t is toch beter

dat ik hct vraag
als verkeed dctcrminccren, niet?' Jawel,
voor iedeÍeen is hêt begln moeilijk, en
duidelijk blijkt dat Odonata NeeÍlandica

maaf

geen eenvoudig werk is om mee te beginnen. De tekêningêtjês die Lieflinck als
ántlvooÍd stuude in eên brief van 2 juni
1926 (opnieuw verstuurd op 12 juni 1926)
zijn hier als íguuÍ 2 opgenomen.
GeÍskes gaal meteen slevig door in de
omgeving van zijn woonplaats, maar ook
bijvooÍbeeld in LimbuÍg. Hij meldt in een
brieí van 6 êugustus 1926 dal hij vodge
week" in Zuid-Limburg is geweest. Als
bijzonderheid veÍneld il( je dc vangst van

Ccrcion lindeni, $aarmee

ik natuu,lijl(

zeeÍ ve$eugd was. Dat bccst vloog boven

dc gracht van her kàsteel lchaloen len
oostên van Valkenburcl cn hcb daarna
gccn mccrSezien. ln diezelfde briefstaat:
''Vàn meer bclang is misschien de wàarneming ged:ràn op de wambcrs [nabij
Berlicuml bij de vijveÍ wàar ik op 23 Juli
een zec. sncl dicr zag vliegen en zeer

in r oog viel door een wittc vlck op 1
àchtcrlijfvlak achter de vleugels (of berer
thord). 't Leek net ofer ccn wit papierrie
tot haltuLx t achterliif ove$een geplakt
was.
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Summary
J. van Tol, 2000. Dear Lieftinck: the
first corresponden@ bêtwêên D.C. G€i-

jskês and M.A. Liêfrinck. Brachylron
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The cor€spondence oí boih Dr.

M.A.

Liejfnck and Dr. D.C. Geijskes is kepl in
the archives of the Nalional Museum oí
NaturalHisiory Nátu€lis at Leiden. Especially Lieitinck was an ac ve conespondenl wiih all odonarologisls of that time.
The coÍrespondence belween Geijskes
and Lieftinck slartêd as êarly as 1925,
and consists of 72 letters and €rds frcm
GeÍskes to Liefiinck, and 56 Íom Liefiinck
ro Geijskes. In rhe p€senl paper examples from thêir first lêtlers are provided,
especially dealing wilh odonalological discove es oí GeÍskes in the suÍroundings

of his home at Berlicum, provincê ot

OnÍniddcl!liik schoot me te binnen
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