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Klaas-Douwe B. Dijkstra (illustraties Richard 
Lewington) 2008. Libellen van Europa. Veldgids 
met alle libellen tussen Noordpool en Sahara. 
Tirion Natuur, Baarn. 320 p. Prijs € 39,95. 
 
Dit boek is de Nederlandse vertaling en bewerking 
van het in 2006 gepubliceerde boek Field Guide to 
the Dragonflies of Britain and Europe van 
dezelfde auteur. Hiermee ligt een prachtig boek 
binnen bereik van de libellenliefhebbers. Hun 
aantal zal zeker groeien door deze fraaie 
publicatie! 
Het boek van Dijkstra & Lewington is werkelijk 
een juweeltje. Dat komt niet alleen door de mooie, 
evenwichtige lay-out, maar vooral door de 
sublieme kwaliteit van de tekeningen. Behalve 
tekeningen van het gehele insect zijn ook zeer veel 
detailtekeningen opgenomen. Bovendien zijn bij 
sommige soorten prachtige foto’s geplaatst. Echte 
kenners zullen misschien hier en daar iets zien, 
waarmee ze niet kunnen instemmen, maar voor een 
leek op dit gebied zoals recensent, maakt het 
allemaal een verpletterende indruk. Wat een 
verschil met het boek van Bos & Wasscher 

(Veldgids Libellen, 1997). Daar werden de 
beschrijvingen alleen ondersteund door een foto 
waarop de genoemde kenmerken soms in het 
geheel niet te zien waren. Het verschil is wellicht 
tekenend voor de vlucht die de bestudering van 
libellen de laatste tien jaar genomen heeft. 
In het boek worden alle soorten van Europa en 
Noord-Afrika besproken. Handig als je tijdens de 
zomervakantie in Frankrijk of Griekenland een 
mooie libel ziet, die je graag op naam wilt brengen. 
Een voordeel hierbij is dat het boek in elke rugzak 
past (14 x 22 cm). Maar de blik op Europa is ook 
handig vanwege de groter wordende kans, dat we 
in ons land steeds meer soorten zullen zien die nu 
alleen nog maar ten zuiden van ons land te vinden 
zijn. De verspreiding wordt met een kaartje 
getoond en in de tekst wordt meegedeeld of de 
soort in Nederland en België voorkomt met 
vermelding van de graad van zeldzaamheid.  
Natuurlijk vormen de pagina’s over de herkenning 
van de vele soorten de hoofdmoot van dit boek. 
Merkwaardig is, dat dit deel van het boek niet 
direct vooraf wordt gegaan door het bijzondere 
hoofdstuk “Herkenning van subordes, families en 
genera”. Hiertussen zit het interessante hoofdstuk 
“Libellenregiogids” met bijna 30 dichtbedrukte 
pagina’s. Zelfs gebieden in Noord-Afrika 
ontbreken niet. Natuurlijk zijn het vooral 
waterrijke gebieden die de revue passeren. Dat dit 
in veel gevallen ook goede gebieden voor vogels 
en planten zijn bewijzen bekende namen als de 
Möckelmossen op Öland en de Neusiedlersee in 
Oostenrijk. Per land of groep van landen zijn 
auteurs aangetrokken, die de betreffende regio 
goed kennen. 
Trouwens ook bij de soortbeschrijvingen werd af 
en toe hulp van specialisten ingeroepen. 
In dit voortreffelijke boek is jammer genoeg 
vrijwel niets over libellenlarven te vinden. Ons 
wordt meegedeeld, dat die larven in het water 
leven, maar niet één tekening laat zien welke 
monstertjes dat eigenlijk zijn. Het aardige van het 
nieuwe boek over Nachtvlinders (Waring & 
Townsend, 2006, zie Strandloper december 2006) 
was onder meer dat er ook veel aandacht besteed 
werd aan de rupsen. Een gemiste kans om ons ook 
kennis te laten maken met de eerste levensfase van 
deze bijzondere insecten.  
Wellicht dat misschien alleen een specialist in 
libellenlarven hierdoor het boek niet zal willen 
aanschaffen. 
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