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Auguste Lameere (°Elsene, 12 juni 1864, †Brussel, 6 mei 1942) was een 

Belgische bioloog, insectenkundige en hoogleraar dierkunde aan de 

Université Libre de Bruxelles. Lameere was in het bijzonder gefasci-

neerd door insecten en vestigde zijn internationale reputatie vooral 

door zijn onderzoek omtrent de Prioniden, een onderfamilie van ke-

vers uit de familie van de boktorren. Hij was tevens één van de belang-

rijkste Belgische verdedigers van het darwinisme en publiceerde zijn 

visie op de classi�catie van het dierenrijk in de reeks ‘Précis de zoolo-

gie’  (1928-1942).  

 

Lameeres belangstelling voor evolutionaire kwesties leidde tot zijn 

belangrijkste bijdrage aan het marien onderzoeksveld: zijn studies 

omtrent de Dicyemida, minuscule parasieten die in de nieren van be-

paalde inktvissen leven. Ook in de belangrijke overzichtswerken Précis 

de zoologie’ (1928-1942) en ‘Manuel de la Faune de Belgique’ (1895-

1907) verzamelde Lameere gegevens over de kust- en zeefauna in 

België. 

Levensloop 
 

Auguste Alfred Lucien Gaston Lameere 

werd op 12 juni 1864 geboren in Elsene 

als zoon van Alfred Lameere en Zoé 

Convert. In 1872 werd het gezin vervol-

ledigd met een tweede zoon, Eugène. 

Auguste groeide op in een milieu van 

juristen en magistraten, maar toonde 

van kindsbeen af vooral een grote be-

langstelling voor de natuur. Zijn eerste 

verkenningstochten vonden, onder aan-

moediging van zijn ouders, plaats in de 

eigen tuin, waar hij de bloemen maar 

bovenal de insecten die deze aantrok-

ken onder de loep nam. Tijdens zijn tie-

nerjaren verenigde Lameere vervolgens 

een groepje van amateur-

insectenonderzoekers, die samen het 

bescheiden tijdschrift ‘Le Scarabée’ op-

richtten. Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich ook aan bij de Société Entomologique de Belgique 

(vereniging betreAende insectenkunde), waarvan hij meer dan 60 jaar lid zou blijven en later tot ere-

voorzitter zou benoemd worden [1]. 
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Portret van een oudere Auguste Lameere (Brien, 1968). 

Auguste Lameere (links met vlindernet) en zijn collega’s van de 

Société Entomologique de Belgique (De Bont, 2008). 

http://www.vliz.be/wetenschatten/beeldbank.php?album=4557&pic=102404
http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_belge_d'entomologie
http://www.vliz.be/wetenschatten/beeldbank.php?album=4557&pic=102405
http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_belge_d'entomologie
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Lameere doorliep zijn lagere school aan de Ecole Primaire Charles Buls te Brussel, waar de latere Belgi-

sche dierkundige Paul Pelseneer één van zijn medeleerlingen was. Hun gedeelde passie voor natuurwe-

tenschappen vormde de grondslag voor een levenslange vriendschap. Na zijn secundaire studies Grieks

-Latijn schreef Lameere zich in aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar hij in 1887 afstudeerde. 

Vervolgens trok hij, om zijn biologische vorming nog verder bij te spijkeren, naar de Université de Liège. 

Daar rondde hij in 1890, onder begelei-

ding van de befaamde professor zoölo-

gie (dierkunde) Edouard Van Beneden, 

zijn tweedelige doctoraatsthesis over 

de cytologie (celbiologie) van raderdier-

tjes (Rotifera) en bladluizen door par-

thenogenese (maagdelijke voortplan-

ting) af [2]. Het eerste volume van dit 

werk (‘À propos de la maturation de l’oeuf 

parthénogénétique’) leverde Lameere de 

overwinning op in het interuniversitaire 

‘Concours de l’Enseignement supérieur’ 

voor het schooljaar 1888-1889 [1]. 

 

Onmiddellijk na het behalen van zijn diploma van geaggregeerd doctor in 1890, werd Lameere door de 

Brusselse universiteit gerekruteerd als docent van de nieuwe cursus systematische dierkunde aan de 

Faculteit Wetenschappen en van de cursus biologie aan de aan de ULB verbonden Ecole des Sciences 

Sociales. Nadat hij ondertussen ook het lessenpakket vergelijkende anatomie voor zijn rekening had 

genomen, werd Lameere in 1909 uiteindelijk titularis van de leerstoel zoölogie aan de ULB, waarna hij 

verantwoordelijk was voor alle cursussen dierkunde aan de Brusselse universiteit [3]. Van 1906 tot 1908 

werd hij tevens rector van ULB. Als jonge professor raakte hij bovendien ook nauw betrokken bij de wer-

king van de Société Royale Malacologique de Belgique (vereniging betreAende weekdierkunde), waar-

van hij in de periode 1900-1902 voorzitter en vanaf 1934 ere-voorzitter werd. Op zijn voorstel breidde 

deze vereniging haar interesseveld ook verder uit en veranderde in 1903 haar naam in de Société Royale 

Zoologique et Malacologique de Belgique [2]. 

 

In 1895 verscheen het eerste volume van 

Lameeres befaamde driedelige ‘Manuel de la 

Faune de Belgique’, dat hem de prestigieuze 

Edmond de Selys Longchampsprijs - uitge-

reikt door de Academie Royale de Belgique 

aan een originele publicatie over de actuele 

of fossiele fauna van België - zou opleveren. 

Lameere had met dit werk de ambitie om 

een allesomvattend overzicht van het Belgi-

sche dierenrijk bijeen te schrijven, weliswaar 

met duidelijke grenzen: van de naar schat-

ting meer dan 15.000 (op dat moment ge-

kende) diersoorten zou hij enkel deze bespre-

ken die werkelijk inheems waren en die door onderzoekers regelmatig aangetroAen werden. In het eer-

ste deel van dit gigantische werk concentreerde Lameere zich op zo’n 2.500 soorten ‘animaux non insec-

tes’. Volume twee, dat in 1900 werd gepubliceerd, behandelde 3.106 soorten lagere insecten, terwijl in 

het derde en laatste deel (1907) 3.151 soorten hogere insecten aan de beurt kwamen. Deze ‘Manuel de 

la Faune de Belgique’ werd door Belgische naturalisten en entomologen (insectenkundigen) lange tijd 

als dé ‘bijbel’ van hun vakgebieden beschouwd [1]. 

Paul Pelseneer (links: Brien, 1951) en Edouard Van Beneden 

(rechts: De Bont, 2008). 

Auguste Lameere aan het werk (Vanpaemel, 2001). 

http://www.goldenpages.be/ecole-primaire-charles-buls-brussels-1000/
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207296
http://www.ulb.ac.be/
http://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/fr/accueil
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206606
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206606
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14260
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207296
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206110
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=121062
http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_zoologique_de_Belgique_-_Koninklijke_Belgische_Vereniging_voor_Dierkunde
http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_zoologique_de_Belgique_-_Koninklijke_Belgische_Vereniging_voor_Dierkunde
http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_zoologique_de_Belgique_-_Koninklijke_Belgische_Vereniging_voor_Dierkunde
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=1029&tab=257&rec=1724&frm=404&par=secorig1032
http://www.academieroyale.be/
http://www.vliz.be/wetenschatten/beeldbank.php?album=4557&pic=102406
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Naast publiceren en lesgeven 

maakte Lameere ook regelmatig 

tijd voor veldonderzoek. Samen 

met Jean Massart, botanicus aan de 

ULB, voorzag hij de Brusselse uni-

versiteit van een ‘reizend laborato-

rium’, waarmee doorheen het hele 

land veldonderzoek ondernomen 

werd. De twee wetenschappers 

trokken ook samen naar Zermatt in 

het zuiden van Zwitserland om er 

de plaatselijke fauna en Oora te be-

studeren [2]. Hun grootste avon-

tuur volgde echter in de lente van 

1898, toen Lameere en Massart een  

door de Belgische overheid gesub-

sidieerde tocht naar de Sahara on-

dernamen. Gedurende 46 dagen 

zouden deze twee onderzoekers er het planten- en dierenrijk van de woestijnen van Noord-Afrika en 

het Midden-Oosten onder de loep te nemen [4, 11]. Het schrijven van de twee laatste delen van de 

‘Manuel de la Faune de Belgique’ nam echter zoveel van Lameeres tijd in beslag, dat hij nooit een verslag 

over deze reis neerpende. Een groot deel van de zoölogische resultaten van zijn verkenningen in de 

woestijn werden dan ook verwerkt door andere specialisten [1].  

De reisroute van Auguste Lameere en 

Jean Massart tijdens hun expeditie in 

Algerije. Na hun vertrek in Algiers 

passeerden ze langs Constantine, 

Biskra, Touggourt, El Oued, Ouargla, 

Ghardaïa, Laghouat, Bou Saâda, om 

uiteindelijk opnieuw in Algiers te 

eindigen (Poncelet et al, 2001). 

Het reizend laboratorium hield op deze foto halt in het gemeente-

huis van Francorchamps in 1899.  Uiterst rechts zien we Jean Massart, 

Auguste Lameere is de vierde persoon van links (Brien, 1968). 

http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=142479
http://www.vliz.be/wetenschatten/beeldbank.php?p=show&album=4557&pic=102407
http://www.vliz.be/wetenschatten/beeldbank.php?album=4557&pic=102408
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Lameeres levenslange fascinatie voor insecten wordt duidelijk weerspiegeld in zijn wetenschappelijk 

oeuvre: het grootste deel van zijn publicaties heeft een entomologische inslag. Hij had in het bijzonder 

een voorliefde voor kevers (Coleoptera) en vestigde zijn internationale reputatie vooral door zijn onder-

zoek omtrent de Prioniden, een onderfamilie van kevers uit de familie van de boktorren (Cerambycidae). 

Tussen 1902 en 1912 publiceerde Lameere 22 opeenvolgende memoires over deze diertjes, onder de 

titel ‘Revision des Prionides’. Het volledige entomologische oeuvre van August Lameere werd trouwens 

gedomineerd door zijn visie op de evolutieleer. Lameere was één van de belangrijkste Belgische verde-

digers van het darwinisme en legde zich voornamelijk toe op de fylogenese (leer van de ontwikkelings-

geschiedenis van organismen), waarbij gezocht werd naar een natuurlijke (op de evolutietheorie geba-

seerde) classi�catie van de soorten [5]. Aanvankelijk concentreerde hij zich daarbij op speci�eke vraag-

stukken betreAende de systematiek van de insecten, die tot dan toe nauwelijks vanuit evolutionistisch 

oogpunt waren bestudeerd. Naarmate zijn loopbaan vorderde, richtte Lameere zich echter meer en 

meer op de classi�catie van het dierenrijk in zijn geheel. Dit onderzoek zou uiteindelijk resulteren in de 

zevendelige reeks ‘Précis de zoologie’, die verscheen tussen 1928 en 1942 [6]. 

 

Enkele tekeningen van boktorren die door Lameere bestudeerd werden. Het betreft hier soorten die voorkomen in tropische gebieden in 

Afrika (© Smithsonian Institute Libraries) . 

http://siris-libraries.si.edu/ipac20/ipac.jsp?menu=search&aspect=subtab114&npp=20&ipp=20&spp=20&profile=liball&ri=&term=&index=CALLL&x=10&y=14&aspect=subtab114&term=&index=CALLO&term=03555904&index=UTILEXP&term=&index=ISBNP&term=&index=BIB&term=&index=BC%252
http://www.sil.si.edu/imagegalaxy/imagegalaxy_imageDetail.cfm?id_image=16263
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In 1901 trad Auguste Lameere in het huwelijk met Jeanne De Greef, met wie hij twee kinderen, Juliette 

en William, kreeg. In de zomer van 1914 bevond het hele gezin Lameere zich in Frankrijk, toen het uit-

breken van de Eerste Wereldoorlog een terugkeer naar België onmogelijk maakte.  De vakantie mondde 

zo uit in een, naar eigen zeggen, “vier jaar durende ballingschap” in Frankrijk. De familie Lameere vond 

tijdens deze periode een onderkomen bij verschillende Franse wetenschappelijke instellingen, waaron-

der het Station Biologique de RoscoA, het Parijse Laboratoire d’Evolution des Etres Organisés van de 

wetenschapsfaculteit van de Universiteit van Parijs en het Station Zoologique de Villefranche [1]. 

 

In 1920 werd Lameere, na het overlijden van de oprichter Ernest Rousseau, de nieuwe directeur van het 

Station Biologique in het Oost-Vlaamse Overmere, waar onderzoek betreAende zoetwaterbiologie cen-

traal stond. Hij verliet deze instelling toen hij in 1926 de leiding kreeg over het nieuw opgerichte Brus-

selse Institut Zoologique Torley-Rousseau, dat verbonden werd aan de leerstoel systematische zoölogie 

van de ULB. De stichting van dit instituut - en van het bijhorende ‘Recueil de l’Institut Zoologique Torley-

Rousseau’ - vervulde een lang gekoesterd verlangen van Lameere om de regelmatige publicatie van het 

dierkundig onderzoek van ‘zijn’ school (i.e. de afdeling zoölogie van de ULB) te garanderen [2]. 

 

In mei 1934 ging Lameere op emeritaat, al bleef hij ook daarna onderzoeken en publiceren. Zijn weten-

schappelijke inspanningen leverden hem in de loop der jaren talloze onderscheidingen op. Hij was on-

der andere lid van de Académie Royale de Belgique, geassocieerd lid van het Institut de France, corres-

ponderend lid van de Academy of Natural Sciences of Philadelphia, erevoorzitter van zowel de Société 

Auguste Lameere aan het Station Biologique d’Overmeire in augustus 1922. Op de bank: Auguste Lameere tus-

sen zijn zoon William en zijn dochter Juliette. Achteraan zien we, van links naar rechts, Lameeres vrouw Jeanne, 

paleobotanicus François Stockmans en dierkundige Paul Brien (Poll en Herlant-Meewis, 1979). 

http://www.sb-roscoff.fr/
http://www.snv.jussieu.fr/zoologie/
http://www.obs-vlfr.fr/
http://www.academieroyale.be/cgi?lg=fr&pag=775&tab=227&rec=3833&frm=303&par=secorig1315
http://www.academieroyale.be/
http://www.institut-de-france.fr/
http://www.ansp.org/
http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_belge_d'entomologie
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Entomologique de Belgique als de 

Société Royale Zoologique et Malaco-

logique de Belgique en erelid van de 

entomologische sociëteiten van Lon-

den, Frankrijk, Rusland en Nederland 

[3]. Hij werd bovendien ook benoemd 

tot GrootoVcier in zowel de Leo-

poldsorde als de Kroonorde en tot 

Ridder van het Franse Legion d’Hon-

neur. Lameere overleed op 6 mei 1942 

in Brussel. Zijn naam werd onder an-

dere vereeuwigd in het Museum voor 

Dierkunde Auguste Lameere, dat van-

daag nog steeds op de Solbosch-

campus van de ULB te vinden is. Dit 

didactische museum, dat oorspronke-

lijk in 1860 de deuren opende, tracht 

een overzicht te bieden van het ganse 

dierenrijk en van de evolutie van de 

soorten. Het werd vernoemd naar de 

vermaarde Belgische entomoloog 

omwille van Lameeres levenslange 

inspanningen om het lange tijd rudi-

mentaire museum grondig herin te 

richten en de zoölogische collecties te 

verrijken [1]. 

 

Zijn werk en het belang voor kust- en zeeonderzoek 
 

Hoewel Auguste Lameere geen speci�eke voorkeur voor marien zoölogisch onderzoek had, leverde hij 

in de loop van zijn carrière toch enige contributies aan dit veld. Onder andere tijdens het samenstellen 

van zijn groots opgevatte overzichtswerken als de ‘Manuel de la Faune de Belgique’ en de ‘Précis de zoolo-

gie’ kwam hij in aanraking met kust- en zeefauna. Het zou echter vooral met zijn baanbrekende studies 

omtrent de Dicyemida zijn dat Lameere een cruciale bijdrage leverde aan het Belgische mariene onder-

zoek. 

 

Oplijsting en classi�catie van mariene soorten 

 

In het eerste deel van de ‘Manuel de la Faune de Belgique’ (1895), waarin Lameere de ‘niet-insecten’ be-

handelde, werd ook de Belgische zee- en kustfauna opgenomen. De gegevens die daarvoor nodig wa-

ren, had Lameere grotendeels verzameld tijdens de exploratietochten die hij samen met zijn collega 

Jean Massart ondernam. Terwijl de plantenkundige Massart zich tijdens deze excursies toelegde op de 

kustOora, verzamelde Lameere materiaal van de lokale fauna [7]. Hij deed bovendien ook een beroep op 

strand- en zeevissers voor extra aquatisch studiemateriaal en haalde tevens informatie uit eerder ver-

schenen werken over het mariene dierenrijk aan de Belgische kust van de hand van befaamde collega-

biologen als Pierre-Joseph Van Beneden, Edouard Van Beneden en Paul Pelseneer [8]. Lameere slaagde 

er op deze manier in om als eerste een overzichtelijke en uitgebreide synthese te maken van het geheel 

van de meest voorkomende mariene en kustfauna in België [7]. Een hedendaagse tegenhanger van dit 

overzichtswerk is trouwens BeRMS, de huidige Belgische soortenlijst voor mariene organismen.  

In 1947 verscheen als eerbetoon aan Lameere een plaat (plaquette) 

met zijn beeltenis, van de hand van kunstenaar Dolf Ledel (Foto: 

www.mcsearch.info). 

http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_belge_d'entomologie
http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_zoologique_de_Belgique_-_Koninklijke_Belgische_Vereniging_voor_Dierkunde
http://www.bestor.be/wiki_nl/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_zoologique_de_Belgique_-_Koninklijke_Belgische_Vereniging_voor_Dierkunde
http://www.royensoc.co.uk/
http://www.royensoc.co.uk/
http://www.lasef.org/
http://wiki.arts.kuleuven.be/wiki/index.php/Soci%C3%A9t%C3%A9_royale_belge_d'entomologie
http://www.nev.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopoldsorde_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leopoldsorde_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonorde_(Belgi%C3%AB)
http://www.legiondhonneur.fr/
http://www.legiondhonneur.fr/
http://www.ulb.ac.be/actulb/dds/muzoo/
http://www.ulb.ac.be/actulb/dds/muzoo/
http://www.mcsearch.info/record.html?id=552362
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14221
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=142479
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=142447
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206606
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207296
http://www.marinespecies.org/berms/
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Ook tijdens het samenstellen van zijn ‘Précis de zoologie’ kwam Lameere in aanraking met mariene soor-

ten, aangezien hij onder andere de fylogenetische stambomen van sponsdieren (volume I), weekdieren 

en kreeftachtigen (volume III) en vissen (volume VI) samenstelde. Hoewel met het classi�ceren van al 

deze soorten bijzonder veel studiewerk gepaard ging, kwam er toch niet altijd evenveel origineel onder-

zoek aan te pas. Voor de classi�catie van de mollusken (weekdieren) baseerde Lameere zich bijvoor-

beeld grotendeels op de morfologische en fylogenetische werken die Paul Pelseneer hier eerder al over 

neerschreef. Ook hier lag de meerwaarde van Lameeres mariene publicaties dus vooral in het feit dat 

informatie uit verschillende bronnen helder geordend werd samengebracht in één werk [2]. 

 

Onderzoek naar Dicyemida 

 

De evolutionaire en fylogenetische interesses van Auguste Lameere brachten hem op het spoor van zijn 

belangrijkste mariene onderzoeksonderwerp: de Dicyemida, kleine parasieten die in de nieren van be-

paalde inktvissen (Cephalopoda) leven. De plaats van deze organismen - die geen weefsels of organen 

hebben - in het dierenrijk werd beschouwd als één van de moeilijkste evolutionaire puzzels in het dier-

kundig vakgebied. Ook de befaamde Belgische zoöloog - en Lameeres begeleider tijdens zijn studies 

aan de Universiteit van Luik - Edouard Van Beneden had voordien deze organismen reeds uit evolutio-

nistisch oogpunt bestudeerd. Hij had ze uiteindelijk gecatalogeerd als Mesozoa, een tussenstap in de 

evolutie van de primitieve ééncelligen (Protozoa) naar de meercelligen (Metazoa). Deze hypothese waar-

bij de Mesozoa als missing link fungeerden, werd evenwel van tafel geveegd door een nieuwe generatie 

van evolutionaire denkers, waartoe ook Lameere behoorde [9]. Hij zag in de zomer van 1914 de kans 

schoon om aan het Station Biologique de RoscoA in Bretagne deze Dicyemida tijdens een korte werkva-

kantie van naderbij te bestuderen. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog zou Lameere en zijn fami-

lie echter de volgende vier jaar in Frankrijk houden, waardoor de wetenschapper ruim de tijd kreeg om 

De eerste bladzijde van het hoofdstuk over vissen in Lameeres ‘Manuel de la Faune de Belgique - Tome I: Animaux 
non insectes’ (Lameere, 1895). 

http://www.vliz.be/wetenschatten/beeldbank.php?album=4557
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=207296
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14221
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11707
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=206606
http://www.sb-roscoff.fr/
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=14221
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=234671
http://www.vliz.be/en/imis?module=ref&refid=234671
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talrijke inktvissen en hun parasieten aan een onderzoek te onderwerpen. Uiteindelijk kon Lameere vast-

stellen dat de simpele en primitieve structuur van de Dicyemida slechts van secundaire aard was. Oor-

spronkelijk had ook deze groep een complexere samenstelling, die door hun parasitaire levenswijze 

echter verloren gegaan was. Hierdoor bezaten ze primitieve kenmerken, zonder eAectief een primitieve 

levensvorm te zijn [1, 2, 9, 10]. 

 

Auguste Lameere zette zijn opvattingen betreAende de Dicyemida uiteen in verschillende notities en 

artikels die tussen 1914 en 1919 verschenen in diverse Franse tijdschriften. Dit oeuvre bleek zo waarde-

vol dat het Lameere in 1922 de ‘Prix Décennal des Sciences Zoologiques’ voor de periode 1912-1921 

opleverde, de hoogste Belgische onderscheiding binnen zijn vakgebied. In 1932 besloot Henri Nouvel, 

professor biologie aan de Franse Université de Toulouse, bovendien een nieuw ontdekte soort van deze 

inktvisparasieten om te dopen tot Dicyemennea lameerei, als eerbetoon aan het baanbrekende werk van 

Lameere. 
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