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De man achter die libellencollectie bleek de Belgische 
baron Edmond de Selys Longchamps te zijn, die leef-
de van 1813 tot 1900. Samen met zijn familie woonde 
hij ’s zomers in zijn kasteel op het landgoed Long-
champs in Waremme en ’s winters in zijn herenhuis in 
Luik (Wasscher & Dumont, 2013). We weten veel over 
zijn leven uit zijn gepubliceerde dagboeken (Cau-
lier-Mathy & Haesenne-Peremans, 2008). Deze geven 
een beeld van Selys als prominent politicus, als echte 
familieman en als beroemd libellenonderzoeker.

30.000 libellen
Vanaf jonge leeftijd had Selys interesse voor de na-
tuur. Hij ving zijn eerste libel op elfjarige leeftijd en in 
de loop van zijn leven heeft Selys uiteindelijk onge-
veer 30.000 libellen uit de hele wereld verzameld. On-
geveer 1200 daarvan zijn type-exemplaren waarop de 
eerste wetenschappelijke beschrijving van een soort 
is gebaseerd. Hij verzamelde ze zelf in België en de 
rest van Europa. Ook kreeg Selys libellen uit de hele 
wereld van collegaonderzoekers en hij kocht ze van 
handelaren en beroepsverzamelaars. Twee beroemde 
natuuronderzoekers, Henry Bates en Alfred Wallace, 
hebben libellen voor hem verzameld in Zuid-Ameri-
ka en Azië. Selys’ zeer waardevolle libellencollectie 
maakt nu deel uit van de collectie van het KBIN. 

Beschrijven
Selys is een belangrijke figuur in het libellenonder-
zoek. Hij heeft veel artikelen en boeken over de clas-
sificatie van libellen en de libellenfauna van landen en 
gebieden gepubliceerd. Hij schreef een boek met een 
overzicht van de Europese libellen (Selys, 1840) en 
op hoge leeftijd presenteerde hij een classificatie van 
libellen waarbij alle soorten die hem bekend waren, 

werden ingedeeld bij een van zijn zes sous-familles – 
een soort superfamilies (Selys, 1896). 
In 1854 kondigde Selys aan dat hij van plan was om 
monografieën te schrijven van alle zes sous‐familles 
en deze combineren in een iconisch boek met de titel 
“Histoire des insects odonates” over alle libellensoor-
ten van de wereld. Hoewel Selys veel van de geplande 
monografieën heeft gepubliceerd, is zijn overzicht 
van alle libellensoorten van de wereld nooit versche-
nen. 

Historische libellenaquarellen als informatiebron
In 2002 werd in een kast op het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 
(KBIN) in Brussel een bijzondere ontdekking gedaan. Na bijna honderd jaar verborgen te zijn 
gebleven, kwam een omvangrijke verzameling van 1256 libellenaquarellen aan het licht.

Jaar eerste be-
schrijving Selys

Wetenschappelijke soort-
naam door Selys

Nederlandse naam

1839 Anax parthenope zuidelijke keizerlibel

1840 Erythromma lindenii kanaaljuffer

1840 Gomphus pulchellus plasrombout

1840 Sympetrum fonscolombii zwervende heidelibel

1841 Sympetrum depressiusculum Kempense heidelibel

1841 Sympetrum meridionale zuidelijke heidelibel

1850 Coenagrion ornatum vogelwaterjuffer

Selys’ 
sous-familles

bijbehorende Neder-
landse libellenfamilies 

Aantal 
aquarellen 

Libellulines korenbouten 0

Cordulines glanslibellen 97

Gomphines rombouten,
bronlibellen

283

Aeschnines glazenmakers 128

Calopterygines beekjuffers 242

Agrionines pantserjuffers
waterjuffers
breedscheenjuffers

506

Eerste beschrijving van de zwervende heidelibel (Sympetrum 
fonscolombii) door Selys in 1840.
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Niemand heeft meer libellensoorten beschreven dan 
hij. Uiteindelijk heeft hij er meer dan zevenhonderd 
voor het eerst beschreven en een wetenschappelijke 
naam (in het Latijn) gegeven. Zeven van de libellen-
soorten die in Nederland voorkomen, zijn door Selys 
beschreven, zoals te zien is in de tabel linksonder.

Illustreren
De in 2002 gevonden aquarellen zijn grotendeels ge-
baseerd op libellen in Selys’ eigen collectie, en waren 
bedoeld voor zijn nooit verschenen boek over de li-
bellen van de wereld. Selys maakte zelf de aquarellen 
van de juffers en instrueerde Guillaume Severin om 

Historische libellenaquarellen als informatiebron

Baron Edmond de Selys Longchamps.

Aquarel van Gomphus fruhstorferi, tegenwoordig Burmagomphus 
williamsoni javicus (Go66a in collectie KBIN).

Labels bij exemplaar van Burmagomphus williamsoni javicus 
(collectie KBIN).

de soorten van de andere sous-familles te schilderen. 
Hij voorzag de gemaakte aquarellen van wetenschap-
pelijke soortnamen en voegde soms notities in het 
Frans toe. Op een enkele na zijn deze unieke illustra-
ties nooit gepubliceerd. De afgelopen jaren hebben 
Marcel Wasscher en ik de illustraties en bijbehorende 
teksten geordend, gedigitaliseerd en geïnterpreteerd 
(Verspui, 2017; Verspui & Wasscher 2016; 2017; 2019 en 
Wasscher, Verspui & Cammaerts, 2016). Selys’ aqua-
rellen, tekeningen en teksten zijn nu ontsloten en te 
bekijken op de website van het KBIN (2019).

Speuren naar identiteit
Afgelopen jaren hebben we flink wat speurwerk 
verricht om achter de identiteit van alle afgebeelde 
libellen te komen. Wij gebruikten daarvoor de notities 
van Selys en allerlei publicaties over libellen, raad-
pleegden libellenspecialisten over de hele wereld en 
zochten naar informatie op de labels in Selys’ libel-
lencollectie. Ons onderzoek leidde ertoe dat nu 96% 
van de aquarellen waarop één soort staat afgebeeld, 
is geassocieerd met een huidige soortnaam. Hieron-
der een aantal voorbeelden van op naam gebrachte 
libellenaquarellen.

Op onderstaande aquarel van een rombout, ge-
maakt door Severin, heeft Selys de onbekende 
naam Gomphus fruhstorferi geschreven. In Selys’ 
collectie vonden we een exemplaar met een label 
met deze naam geschreven door Selys en een label 
toegevoegd door de Nederlandse libellenonder-
zoeker Maurits Lieftinck in 1939 met de soortnaam 
Burmagomphus williamsoni javicus. Zo kon uiteindelijk 
de identiteit van de rombout op de aquarel worden 
vastgesteld (Verspui & Wasscher, 2017).

Jérôm
e Constant
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Soms is het eenvoudig zoals bij de aquarel hieronder, 
die door Selys is geschilderd en waarop hij de soort-
naam Agrion lindeni heeft geschreven. In de notities 
op de aquarel kan je lezen dat hij de illustratie heeft 
gemaakt in juli 1875 op zijn landgoed Longchamps. Het 
gaat hier om een illustratie van de kanaaljuffer (tegen-
woordig Erythromma lindenii). Hij had deze soort vele 
jaren eerder beschreven (Selys, 1840) en vernoemd 
naar de Belgische libellenonderzoeker Pierre Vander 
Linden.

Aquarel van atrinuchalis, tegenwoordig Teinobasis fatakula (Ag289a in collectie 
KBIN).

Teinobasis fatakula.

Bovenstaande soort met de onvolledige naam 
atrinuchalis is geïllustreerd door Selys op 18 april 1881 
in Liège (Luik) en Selys’ notitie ‘Tonga et Eua’ geeft 
aan dat deze libel is verzameld op de Fiji-eilanden. 
Bij het raadplegen van de libellenspecialist Milen 
Marinov herkende die de libel omdat hijzelf deze 
soort had beschreven als Teinobasis fatakula (Marinov 
& Donnelly, 2013). Pas 132 jaar nadat Selys hem had 
afgebeeld, heeft deze soort een wetenschappelijke 
naam gekregen (Verspui en Wasscher, 2016).

Waarde van Selys’ libellenaquarellen
Deze negentiende-eeuwse aquarellencollectie heeft 
niet alleen artistieke en historische, maar ook weten-
schappelijke waarde. Het is een bron van informatie 
over de libellen in Selys’ collectie en over de werkwijze 
van Selys. De aquarellen leveren ook een belangrijke 
bijdrage aan het libellenonderzoek doordat de aqua-
rellen uitsluitsel kunnen geven over de identiteit van 
nu gevonden libellen als de type-exemplaren ontbre-
ken, beschadigd of verkleurd zijn. 

Tot slot mijn dank aan mijn medeonderzoeker Marcel 
Wasscher, aan het KBIN – vooral Wouter Dekoninck en 
Jérôme Constant – en aan alle geraadpleegde libellen-
specialisten, in het bijzonder Matti Hämäläinen en 
Rosser Garrison.
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Aquarel van Agrion lindeni, tegenwoordig Erythromma lindenii, 
kanaaljuffer (Ag88b in collectie KBIN).



Vlinders 4  2019 13

Tekst:

Aquarel van onbekende glazenmaker, tegenwoordig Neuraeschna dentigera (Ae12b in collectie KBIN).

Deze aquarel van een glazenmaker zonder soortnaam is gemaakt door Guillaume Severin. Dit is af te leiden uit de initialen 
GS linksonder in de afbeelding. Een publicatie van Belle (1989) leidde ertoe dat de afgebeelde libel te identificeren was als de 
Zuid-Amerikaanse soort Neuraeschna dentigera aan de hand van de achterlijfaanhangselen. Deze determinatie werd beves-
tigd door de libellenspecialist Nathalia von Ellenrieder (Verspui & Wasscher, 2019).

Tekening van de achterlijfaanhangsels van Neuraeschna dentigera 
in aquarel Ae12b (collectie KBIN) en Belle (1989).
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