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In memoriam Dr. Dirk Cornelis Geijskes

Mijn eerste kennismaking met dhr. Geijskes vond ongeveer tien jaar

geleden plaats in het museun in Leiden. Ik herinner me dat ik niet goed

wist wat ik tegen zo'n bekende libellenman moest zeggen. Dat bleek echter

geen enkel probleem. Bij het binnenkomen in zijn kamer voelde je je

direkt op je gemak. Dhr. Geijskes was een ontzettend vriendelijke en

hartelijke man, die naast dat hij veel kennis bezat ook op een boeiende

wijze kon vertellen over hetgeen hij in zijn leven had moegemaakt.

Toen ik dhr. Geijskes vroeg of wij hem voor dit nummer mochten

interviewen, omdat "veel libellenonderzoekers van nu niet weten hoe je

vroeger - zonder hulp van tabellen, binoculairs en goed vervoer

onderzoek deed" antwoordde hij: "Ach, wat moet ik vertellen, dat deed je

gewoon. Jullie mogen best komen hoor, maar ik kan niets bijzonders

zeggen." Toen ik even bleef zitten kwamen er wel verhalen over de

spannende ontmoeting met Lieftinck die hij op 17-jarige leeftijd had,

nadat ze enkele jaren met elkaar gecorrespondeerd hadden. Hij schreef

hierover in Odonatologica 13 (1 ) bij do tachtigste verjaardag van Dr.

M.A. Lieftinck.

Dhr. Geijskes woonde zoveel mogelijk alle libellenbijeenkomstenbij.

Hij was ook op de laatste Nederlandse libellenbijeenkomst in Utrecht aan-

wezig. In Parijs, op het 8ste Internationale Symposium was hij de eerste

spreker na de openingsceremoniën met een voordracht over het leven van

Dr. Maurits Anne Lieftinck. Dit verhaal maakte indruk op de aanwezigen,

en zeker ook op de aanwezige familieleden van Lieftinck.

De meesten zullen zich Dirk Geijskes blijven herinneren als een man

die tot het einde van zijn leven belangstelling bleef tonen voor libellen

maar bovendien een man met veel belangstelling voor mensen in zijn

omgeving. We zullen hem missen.

Op 27 september j.l. overleed onverwacht Dirk Geijskes op 78-jarige

leeftijd.

Ik denk dat iedereen die in libellen geinteresseerd is de naam

Geijskes kent. Ook degenen die hem nooit ontmoetten zullen zijn naam ken-

nen van het boek “De Libellen van Nederland”, dat hij samen met Jan van

Tol schreef. Dirk Geijskes was tot op het laatst toe aktief op

libellengebied. Na zijn pensionering bleef hij doorgaan met zijn werk in

het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden.



ContactBl. ned. LibellenOnderz. No. 10. Nov. 19853

Marian Verdonk Floralialaan 47, 1402 NJ Bussum


