
In dit jam; waarin IeI'nagedachtenis van victor Weslhoff op uitgerochte plekken welbewust Beelden in de natuur worden 
geplaatst, lijkt het goed in Oase een bloemlezing te geven van passages waarin victor Westhoff relf een beeld geeft van 
wat hem in het vrije veld zo trok en inspireerde. Bij diverse gelegenheden heeft hi] zijn ervaringen in de natuur beschre
ven. Allereer st in Uitweiding over een inwijding, rijn herinneringen aan het Cooi van zijn je ugd. dat in /966 verscheen 
in De Levende Natuur 69, p. 25/36. ln / 988 bevalle het Westhoffnwnmer van hetzelfde tijdschrift een interview met 
Herman Passchiet: vervotgens is er Een leven in meervoud. een boekj e dat in / 993 in beperkte oplage verscheen naar 
aanleiding van Victor 5 75ste verjaardag, en waaraan victor zel] bijdroeg mel een eerste levens overzicht. In Honderd jaar 
op de knieen (Schaminee en Van 'I Veel; 2000) is een uitgebreid interview opgenomen door Hetty Meertens. Tenslotte 
overhandigde hi] mij bi] een bei oek aan Groesbeek in / 997 een manuscript van /09 bladzijden met de titel Bouwstenen 
voor mernoires, Daarnaast zijn bi] diverse andere gelegenheden facetten van zijn herinnering op schrift gekomen. 
In onderstaande compilatie is victor 's inwijding in het plantenrijk min of meer chronologisch te volgen. 

Rob Leopold 
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' Omstreeks mijn zes de j aar wist mijn 
moeder me te interesseren voor de 
namen van de wilde planten. Ik leer
de de planten kenn en , ee rs t lette rlijk 
aa n haar hand . Aan de overkant van 
de Tony Offermansweg [in Laren , 
R.L.] was toen nog ee n g ras land (la
ter met vi lla 's beb ou wd). Daar was 
mijn eerste plant: Ca psella burs a-pas
toris, die we toe n Lepeltj esdi ef 
noemden . Daarna o.a. Witte en Rode 
Klaver, Rol klaver, Sch apezuring, 
Mu izenoor , Zandblauwtje, Vogel
pootje . Grassen kend e ik toen nog 
niet. Mijn moeder had ee n wel ver
zorg d herb arium, daterend uit haa r 
Kwee ksc hoo l-periode in Den Haag 
om streeks 1910, en de flora van Hei
mans, Hein sius en Thij sse, in ee n ou
de druk die ik helaas ben kwijt ge 
raakt. Hoe veel waarde ze aan dar her
barium hechtte, blijkt we i hieruit , dat 
ze het mee naar Ja va heeft ge no men, 
daar zuin ig bew aard, en toen wee r 
mee terug naar Nederland . Jar enl ang 
heb ben zij en ik dat herb arium verde r 
aa ngevuld; langzamerhand nam ik 
het van haar over.' 
(Bouwstenen, p. 9) 

'H et lager onderwijs, zoa ls dat toe n 
heette, was in La ren zo verzuild als 
maa r mogel ijk was . Er was ee n open
bare schoo l - voor de schoffies. zei 
mijn vade r -, ee n Room se jongens
sc hoo l, ee n Room se meisjesschool , 
een Sc hool met de Bijb el, en twe e 
neutrale bijzondere scholen: de 
Hum anit aire School , de Hum , vol
ge ns mijn vader voor de kun stenaars 
en de rooien , en de Goo ise Sch ool 
voor de zogenaa md nett e kind eren . 
Mijn moed er wo u me naar de Hum 
hebben, mijn vader naar de Gooise, 
maar mijn moeder die ideali st en 
anti mi litarist wa s, wo n. Hel aas 
begin g mijn vader de stommite it, mij 
het ee rste lee rjaar pri ve-l es te laten 
gev en, thu is, omdat hij het j ammer 
yond dar ik anders bijn a een j aar later 
naar school zo u kunn en, wegens mijn 
geboorteda tu m. Oat heb ik geweten. 
Ik kwam als vreern de ee nd in de 
ges loten, vijandige tweede klas, ee n 
j aar te jong, en bovend ien fysiek 
geh andicapt door een bril en door 
voo rtdurende last van ga lbulten 
urt icaria. Ik werd uitgestoten en bleef 

dat dr ie jaar lang, ee n versc hrikk ing 
die mijn hele verdere leven bepa ald 
heeft. Ik werd op mijn negende ja ar 
ge red door Dick y Groe neve ld, ee n 
jongen van rnijn leeftijd die ik door 
toeval , bu iten de school om, leerd e 
kennen. Hij Jeerde mij a lles waa rin ik 
tekort schoo t: in bome n klimmen, 
met pij I en boo g schieten, voetballen, 
er op los slaan. Toe n ik op sc hoo l 
weer eens gepes t we rd, sloeg ik mijn 
aanvaller tegen de grond en timmer
de duchti g op hem in. De klas jui chte 
'Goed zo !' en vanaf dat ogenblik was 
ik gea ccepteerd en kreeg ik drie 
vriendjes.' 
(Een leven in meervoud, p. 26/2 7) 

'De schoo l lag (naa r de maatstaven 
van ee n kleine jongen ) ver van huis, 
weI een kwa rtier lopen, aa n het ande
re eind van het dorp , tuss en de 
Naarderst raat , de Tafelb ergweg, de 
Noolseweg en her pavilj oen Hoog
Laren . Aan 'de Leernkuil ' , via de 
Paviljoensweg. Herwas ee n idy lli
sche omgevi ng van sli nge rende laan
tjes met hagen , bossages en verschil
lende villa 's . Aan de rand vim dit 
parklandsch ap ee n groot open spee l
veld. en daa rvoor (of daarach ter, hoe 
j e het bekijkt), verscho len in de bos
sages. enke le houten witte lage ge 
bouwtjes, de schoollokalen ; die lagen 
om een stenen huis heen , waa r de on
derwijze rs en onderwijzeressen sa
men in woonde n, iets waarover de 
burgerij schande spr ak . En dan liepen 

de onde rw ijzeress en nog in soepj ur
ken , en ze hadden sandalen en blote 
voeten , de mannen ook! (Ik yond dar 
heel natuurlijk, maar hoorde uiter aard 
de roddel verhalen ). Het gehee l was 
een ideali sti sche ond ern eming in de 
geest van die tijd, opgeze t door de 
toen al bej aarde Professor van Rees 
uit Amsterda m, van wie ik aileen 
weet da t hij sp iritist was en een lange 
grijze baard had .' 
(Bouwstenen, p. 19) 

'A Is kind al was ik niet aileen gefas
cineerd door de schi er eindeloze ver
scheide nhe id in vorm, kleur en aard 
(levensw ijze) van de plantenwereld , 
maar ook door al die wo nderlijke, 
gehei rnzinnige namen van soorten 
die ik nog niet kende . Ik citeer ( ... ) 
uit mijn 'Uitwe iding over een inwij
din g ' ( 1966) : "Het zijn de nam en als 
Hartgespan, BruneI , Ma lrove , 
Aardaker, Betonie, Guichelhei l, die 
mij in die j aren (al dan niet wakend) 
deden d romen van een soo rt paradij s, 
zonder mensen , een rond e, door go u
den zo nlicht ove rgoten, half drassige, 
hal f droge valle i, die slec hts door ee n 
haast ondoord ringbaar doo rnbos heen 
te bereiken was, en waar zich dan 
aile vreemde planten ope nbaarde n 
d ie ik toe n nog nooit had kunnen vin
den: Parnassia en Kalketrip, Zaag
blad en Karwij selie, Galega en Hok
jespeul, Herminium, Koraalwortel , 
Wou w en Zwartmoesker vel! Die kin
derd room werd later meer en meer 
' plantensocio log isch' , du s natuurlij
ker, de planten verschenen toen in 
den kbaar vegetatie- verb and. '" 
(Een Leven in mee rvoud, p. 3 1) 

Om mijn levensgevoel als kind weer 
te geven, kan ik niet beter doen dan 
een passage te c iteren ui t mijn artikel 
'Uitweiding ove r een inwijd ing ' : 'Ik 
behoor daarent egen tot hen , wie r ee r
ste bew uste verr ukki ng om de rijk
dom en harm onie van de natuur reeds 
werd vertroeb eld door het erva ren 
van ontluis teri ng en schennis, een 
machteloos gevoe l van ontredderi ng , 
des te sc herper beseft omdat zul ke 
vernie linge n ee n kind voJledig zin
loos toeschijnen. Een kind kent nog 
niet het halfslachti g co mpromis en 
het ge forcee rd optimisme, waarrnee 
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wij ouderen ons staa nde trachten te 
houden: het reageert rechtstreek s en 
onbedorven. Tenm inste, dat wa s toen 
zo, toen televsie en teen ager-business 
nog niet waren uitgev onden, toe n het 
directe en inni ge co ntac t tussen na
tuur en kind nog niet werd verpes t 
door een 'co uche isolante ' , het ono p
houdelijk hem elt erge nd geraas van 
auto, bromfi ets en trac tor; toen de 
held e re kreet van Steenuiltjes in ee n 
doodstill e nacht, het zoemen van 
bijen boven ee n nazomerse heide, het 
zachte roep en van overt rekke nde 
ganzen op een herfstavond, de ge lui
den waren die onze were ld bepaal
den.' 
(Een Leven in meervoud, p. 27/28) 

' [Laren] was toen ee n idy llisch dorp 
(... ), waar aardi ge mensen woo nde n, 
omgeven door akke rmaa lsho ut, zaals 
dat heette, ee n eike nhakhoutgo rde l, 
en daarbu iten de onafzie nbare hei die 
er toen nog was . En ik g ing dan wa n
delen van mijn hu is over de Houtl aan 
naa r het hooip aadje doo r het akker
maalshout , en daar ope nde zich die 
hei! En in die hei , daar wa s van alles 
te beleven, en daar was het sti!. Toen 
was het sti!: je hoord e het zac ht roe
pen van overtrekk ende ga nze n in de 
herfst , je hoord e de bfjen zaeme n . .. 
Dat hoorde je . Maar toen kwarn daar 
. .. v6 rtdo rie Rij ksweg num mer een, 

De alleree rste autobaa n van Nede r
land , van Amsterda m naar ... god 
mag we ten waar ... in e lk geva I naar 
Am ersfoort . . . en verder. En d ie ging 
dwars .. . vlak voo r da t akkerma als
hout, en dwars . . . sneed die hei af 
van de kern. Da t is het allerergs te 
wat ik ooit heb meegernaak t! Ik was 
volk6men tot in het die pst van mijn 
ziel gesch6kt, en w6eden d ... dat dat 
mij ... afgen omen werd . .. de ruimte. 
De ruimte verdwee n!' 
(Telefoongesprek, 4 april 1995 ) 

' In het zesd e leerj aar moest ik toch 
naar de Goo ise Sc hoo l, omda t de 
HUM niet aa ns loo t op her gy mnas i
um. Dat was ee n ove rgang van je wel
ste . Inplaats van de liederen van 
Catarina van Renes en andere liede
ren over zon en maa n, bloem en en 
vogels, zangen we opee ns van 
'Ferrne jongens, stoere knaperi', "t Is 

Links Victor Westhoff 

plicht, dat ied're jongen' en ' In een 
blauw geruite kiel ' . Ik Yo nd dat maar 
raar. Uit de za mer daarn a da tee rt 
mijn eerste kampeertocht met mijn 
moeder en haar vrie nd Bram Ko ning 
naar Sa xenh eim op de Veluwe . 
Kamperen was niets voor mijn vade r. 
Daar leerde ik Wilgenroosje en Grote 
WolfskJauw ken nen , en daar Yond en 
determineerde ik, e lf jaar oud , 
Scheuchz er ia in het Mosterd veen , al 
yond ik het we i vree md dat die vo l
gens de flora zzz was. ' 
(Een leven in meervoud, p. 27) 

'Na het e inde van de ee rs te klas [van 
het gymnas ium, R.L.] ve rbleef ons 
ge zin voor vaca ntie in ee n pension in 
Noo rdw ijk aan Zee. Door bemidde
ling van ik-we et-niet-mee r-w ie kwa
men mijn ouders in co ntac t met ee n 
dorp sond erwij zer daar, die de tlora 
ke nde . Die man was zo vriende lijk , 
mij (a ilee n) mee te nem en op excur
sies door de duinen. Dar was een 
open barin g; ik kend e eigenlij k aileen 
nog maar de relatief arme tlora van 
het Gooi . Daar zag ik, en verzamelde 
ik voor mijn herbarium, Bitterkruid , 
Bitterkruidbremraap , Heggerank, 
Wondklaver , Nacht silene, Wilde 
Averuit , R uige Scheefkelk , Kruipend 
Stalkruid, en als groo tste en geheim 
zinnig wo nder, de Maan varen. Ik was 
toe n al gefasci neerd door het sa men 
voo rkomen van deze Maan-pl ant met 
Artemisia, immers geno em d naar de 
Maangodin Artem is. De ze ' acausale 
samenhangen' hebben mij altijd meer 
geboeid dan wa t dan ook. Ik ben een 
esothericus , tuk op synchroniciteit, 
en geen ca usaa l den ker.' 
(Bouwstenen, p. 54) 

' Helaas kwam bij de overgang naar 
de derde klas een e inde aa n de lessen 
in 'Natuurl ijke Historic ' : die kwam 
pas teru g in 5-beta, en voor de 
alpha' s helem aal niet. Het was een 
groot genoegen gew ees t om voor 
!eraar Roelant s, in diens opdracht, 
bloe iend e wi lde planten te verza me
len voor de hele klas, die daarm ee 
moest leren det ermineren . Ik her inne r 
me, Hond sd raf te hebben meege
bracht, Rode Klaver , Zilverschoon en 
Vlas leeuwe bekjes . In de des be tref
fend e lessen gaf hij mij dan grass en 
te determin eren : dar was voor de klas 
te moeilijk .' 
(Bouwst enen, p. 56) 

'En nu 5-b eta in. Na twee j aar zander 
levenswetensc hap dan einde lijk weer 
Roelant s, Na tuurlijke Histori e. A l bij 
de ee rs te les werd hij , na Dick y 
Groeneveld , de belangr ijkste man in 
mijn leven , want hij ze i tegen mij 
(onder vier oge n) : ' He b je nooit 
ge hoo rd van de NJN ? Dat is net iets 
voor j ou ,' en hij ga f mij een adres 
van de afde ling Hilv ersum. Nee, 
daarvan had ik nog nooit gehoord. 
Het wa s Se ptember 1932 . Ik meldde 
mij aan als Jid, en daarmee verander
de mijn leven radicaa l en definitief. 
Mijn eerste co ntac t met de NJN be
stond uit een co nvocatie voor een 
excursie van de afde ling Hilversum . 
Die dag regende het dat het goot. Ik 
aarze lde of ik weI zau gaa n - ik 
moest dan immers ee rst ailee n door 
de rege n naar Hilver sum fietsen, en 
misschien we i vergeefs -, maar mijn 
moeder dac ht dat de NJN een soort 
padvinderij was, en dat je dus ver
plicht was om te gaan als je werd 
opgeroepen. Ik ging dus, en trof op 
het punt van samenkomst een jongen 
aa n, de exc ursie leider, Herman van 
Gen deren, die ik dus nog niet kende . 
En wa t ze i hij? 'Er is ee n deelnem er, 
du s de excursie gaat door, regen of 
geen regen .' Dat za l ik nooit verge
ten . We gi nge n dus, als ik mij goe d 
heri nne r naar het Tienh overi 's Ka
naa l. Hij bleek de flora even goe d te 
kennen als ik. Hij was op de H.B.S ., 
daarom kende ik hem niet. Hij bleek 
ee n kei in wis kunde , war me diep 
on tzag ga f. We konden het goed met 
elkaar vin den. Ik leerde, vanuit mijn 
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isolernent, snel van alles. Toen ik 
vertelde dar ik Sclerochloa procurn
bens, nu Puccinellia rupestris gehe
ten, een z.z.z. gras gevonden had in 
de zilte graslanden aan de kust van 
de Zuiderzee bij Huizen, zei hij: 'Zo, 
heb je die daar waargenomen?' Een 
nieuw woord voor mij. Dat noemde 
je dus 'waar nemeri '. Van die dag af 
sloeg ik geen excursie meer over.' 
(Bo uwstenen, p. 70/71) 

'Orndat ik met Herman de enige 
plantenkenner bleek te zijn, bracht ik 
het al snel tot excursieleider. Er be
staar tussen botanici een geheimzin
nige band; en daardoor kwarn ik, hoe 
weet ik niet. al snel in contact met 
Harry Geertzema, planteman van de 
afdeling Amersfoort, en Han Alta, 
planteman van de afdeling Utrecht. 
Beiden werden vrienden van mij. 
Met HalTYging ik op excursie (prive) 
o.a. in het Lockhorster Bos bij 
.Amersfoort, waar hij, een sensatie, 
mij de Stekeltrilzwam liet zien, Tre
mellodon gelatinosum. Helaas ver
huisde Harry twee jaar later naar 
Friesland , dar teen nog onbereikbaar 
ver weg lag; ik verloor hem daarop 
uit het oog. Ik zou haast vergeten dat 
hij her was die rnij het juweel Zwar
tebroek leerde kennen, Caricion da
vallianae c.g. orchideeenrijk blauw
grasland, met Gymnadenia, Epipac
lOS palustris, Parnassia, Schoenus, 
Dactylorhiza incarnata, Carex pulica
ris en C. hostiana. Allemaal: zaliger 
nagedachtenis . Weg, kapotgeboerd. 
In voorjaar en zomer 1933 leerde ik 
via de NJN een overweldigende nieu
we wereld kennen: het plassen- en 
moeraslandschap van Kortenhoef, 
met eerst de pittige geur vangagel en 
later de haast bedwelmende van Wa
termunt. Die groene bloemrijke weel
de, war een contrast met het karige 
Gooi ! Dat waren Viola palustris, en 
Hierochloe, Menyanthes en Calla, 
Cladium en Comarum, Ranunculus 
lingua, Carex paniculata , C. riparia, 
C. acutiforrnis, Scutellaria galericula
ta, Stellaria palustris , Valeriana dioi
ca, Thalictrum flavum, Epilobium 
hirsuturn, Rhinnathus serotinus, 
Pedicularis palustris, allemaal 
nieuw !' 
(Bouws tenen, p.71 / 72) 

Link s Victor Wes thoff 

'Ja, en toen kwarn de eerste grote 
gebeurtenis in mijn NJN-bestaan : het 
eerste zomerkarnp, in Kotten bij 
Winterswijk , een novietenkamp (dus 
' Klunzenkamp' ). Ik was al genoeg 
NJNer geworden om het idee te ver
afschuwen, daar per trein heen en 
terug te reizen. Dus: per fiets, bepakt 
met rnijn trouwe Carl Denig dubbel
deks huttent , gedoopt 'C arpe Diem'. 
Niet aileen . Ook niet, zoals later 
gewoon werd, met een meisje; dat 
was ondenkbaar. Ik ging samen met 
Be Wolff. Reis in een dag ging nau
welijk s (130 krn.); het werden dus 
twee dagen, met onderbreking in 
Eerbeek (halverwege). Maar daar 
gingen we lOch niet kamperen ; dat 
zou te veel tijd kosten. Dus maar een 
nacht in ' Hotel Wijk' . 
Het kamp was in aile opzichten een 
openbaring . Vooreerst het terrein, de 
weergaloze excursies: Buskersbos, 
Aalbrink , Sternerdink, Bekendelle, 
de route van het kamp naar de 
Willinkbeek , het Schelpkalkeil and 
(de Weust), de Ratumse beek. het 
Korenburgerveen, het veen van 
Zwillbrock , de kalkgroe ven bij 
Sudlohn . . . Dan de kampboerderij 
'Wiltershaar' met de familie Roer
dinkholder, in de streek 'Haarrnan' 
genoernd: 'Moeder Dina' , de oma, 
die voor het kamp een dag de panne
koeken bakte; Hendrik en Janna , de 
boer en de boerin. Dan het kamp 
zelf: de sarnenzang, de saarnhorig
heid, de corvee, de taptoe en de 
reveille, het wachtlopen, en bovenal 
de kampvuren ; het 's morgens gaan 
' poeleri ' , een kwartier fietsen naar de 
' Italiaanse meren' (leemkuilen met 
blauwgroen water) om er te zwern
men . . . 'Karnpleiders' (dus zonder 
macht en invloed) waren George 
Ittrnann en de oude, grijze rnevrouw 

van der Kloot - Van der Kloot. Haar 
zoon Wim was kampvoorzitrer (toen 
tevens als W.K. lid van het hoofdbe
stuur), en Aart Brouwer excursierege
laar. Jan Schoute, principieel onge
wassen, was een van de beste excur
sieleiders .Wat maakre het een indruk 
toen hij op een tocht van de fiets 
sprong en enthou siast uitriep: 'Een 
ekster! ' Een doodgewone vogel, maar 
door die geestdrift werd het mooie 
dier iets heel bijzonders. Ik zal dar 
nooit vergeten. 
Eerste avond al een harde les in 
NJN-mentaliteit: Blij en gelukkig en 
ontspannen lag ik (11<1 taproe) in mijn 
tent te fluiten, aile melodieen die ik 
maar kende (voor her overgrote deeI 
dus niet de gebruikelijke kampliede
ren, want die kende ik nog niet), tot
dar een barse stem schreeuwde: 'Wil 
die fluitrnaniak nu eens ophouden!' 
En dat was Aart Brouwer. Schrik ; 
geluksgevoel weg; maar ja, een 
goede les, vooral in sociaal gedrag.' 
(Bo uwstenen, p. 73/74) 

' Ik rnerk nu, dat ik een belangrijke 
episode die vlak voor dat karnp viel, 
heb overgeslagen . Tot dit jaar waren 
mijn ouders met ons drieen kinderen 
elk jaar naar zee geweest, als vacan
tie: achtereenvolgens Zandvoort, Den 
Haag, Noordwijk aan Zee, Scheve
ningen (Kurhaus! Tot ontzetting van 
mijn rnoeder gaf vader bij vertrek 
aan elk van de dubbele haag perso
neelsleden die ons uitgeleide deed 
een fooi van f 2.50, nu dus f 25.
waard, om de grand seigneur uit te 
hangen die hij tot zijn groot leed niet 
meer was). Maar in die zomer van 
1933 gingen we voor ' t eerst het bin
nenland in, naar Valkenburg (Z.-L.). 
Dat kon toen nog; her was lOen nog 
niet dat verschrikkelijke kerrnisdorp 
dat het later is geworden. In een 
hotel, naarn weet ik niet meer, wel
licht 'Prinses Juliana'. De flora van 
Zuid-Limburg was voor mij natuur
lijk een openbaring. Ik had er geen 
fiets, en botaniseerde vooral in 'de 
Schone Grub' en 'het Biebosch'.' 
(Bouws tenen, p. 74/75) 

'En toen kwarn die grote, onvergete
lijke zorner van 1935 . Dat was het 
eerste jaar waarin de NJN besloot, 



kampen te houden in het buitenland, 
en wel in Remouchamps, of eigenlijk 
in Nonceveux, aan de Arnbleve, op 
een weiland aan de oever (toen nog 
een gewoon boerengrasland ; tegen
woordig een enorme camping) . lk 
ging eerst weer naar een Kotten
karnp, natuurlijk , en daarna naar 
Remouchamps ; Han Alta en Hein 
Schimmel waren , niet toevallig, daar 
ook. 
Intussen was er nog iets anders ge
beurd. lk was bevriend geraakt met 
de oudere NJNer Frans Tjallingii , die 
ik mateloos bewonderde. Hij was ook 
bioloog; een man met een briljante 
geest. Een echte Fries, en een over
tuigd lid van de SDAP. Hij wa s het 
die mij in kennis bracht met de plan
tensociologie, waar ik nog nooit van 
gehoord had. Hij had het van zijn 
oudere mede-NJ.Ner Bert Meyer 
Drees, leerling van prof. Jeswiet in 
Wageningen (Frans zelf studeerde 
evenals ik in Utrecht). Dar was een 
openbaring! De planten, die ik zo 
goed kende, eindelijk te leren zien in 
onderling verband, associaties die 
een relatie hadden met hun milieu en 
dat indiceerden; en dan ook nog een 
pracht van een onderzoeksmethode, 
het maken van opnamen! Mijn eerste 
opname maakte ik dan ook niet in 
Nederland, maar op de steile kalkhel
ling van Ayavaille bij Remouchamps, 
'La Heid de Ganes', in het Mesobro
metum; een helling die ik nu niet 
meer zou durven beklimmen. 
En dan was er de Ninglinspo, dat 
mysterieuze zijbeekje van de Amble
ve met zijn prachtige loofbos (datik 
nu Eiken-haagbeukenbos leerde noe
men) met Gele Monnikskap, Aman
delwolfsmelk, Zwarte Gifbes, Arons
kelk en nog veel meer bijzonders. 
De pomp in het kamp gaf stinkend 
water. Diarree ('slinger ') was aan de 
orde van de dag. Het bleek, dat het 
opgepompte water in open verbin
ding stond met een riool. Dat was 
toen in Belgie heel gewoon . 
Onder de Jiederen die we daar leer
den kennen was het fameuze 'II n'y a 
qu ' un dieu qui regne sur les cieux ', 
waarop ik een parodie dichtte: 'Er is 
[hier?] maar een pomp, en die geeft 
stinkend water.' 
(Bouwstenen, p. 94/95) 

' Die zomer van 1937 bracht nog een 
andere bijzondere erv aring: mijn eer
ste grote buitenlandse excursie, en 
wei naar de Alpen van Tirol en de 
Dolomieten, georganiseerd door het 
Botanisch Museum en Herbarium te 
Utrecht , en geleid door de befaamde 
geobotanicus prof. Helmut Gams uit 
Inn sbruck . In die tijd waren reizen 
naar het buitenland lang niet zo ge
woon als tegenwoordig, nu ieder kind 
door de ouders wordt meegesleurd 
naar Benidorrn, Tenerife of Kreta. De 
eerste ervaring van de Alpenflora 
was overweldigend, vooral op de dag 
in de Dolomieten waarop ik er aileen 
op uittrok , naar de bJoemenpracht 
van de Seisser Aim . Die extase was 
aileen te vergelijken met een eerste 
Iiefdesnacht. ' 
(Een Leven in meervoud, p. 38) 

' In de zomer van 1944 leidde deze 
gang van zaken tot een van de mooi
ste ervaringen van ons leven. In op
dracht van de Contact-Commissie 
voor Natuur- en Landschapsbescher
ming en op kosten van de ANWB 
inventariseerden Nettie en ik sarnen, 
maandenlang, de flora , vegetatie en 
fauna van aile beekdalen van Noord
oost-Twente, dat toen nog een para
dijs was , met orchideeenrijk blauw
grasland, Calthion, Cardamino
Montion , Caricion davallianae, 
Littorellion, Nan cyperion en Erico
Sphagnion . Schoolboekjes hadden 
daarvan geen weer ; die hadden het 
aIleen over de textielindustrie. Met 
dat onderzoek beoogden we docu
mentatie te leveren voor de redding 
van de natuur van Twente uit de cul
tuurtechnische klauwen van de ruil
verk avelaars. Dar doel is hel aas niet 
bereikt ; wei verschaffen die gegevens 
nu een onmisbaar referentiekader 
voor later pogingen tot regeneratie en 
natuurontwikkeling. 
Een bijkomstig voordeel was , dat dit 
onderzoek tevens een vlucht uit Den 
Haag was, nl. als onderduiker, we
gens het ge vaar, door de bezetters 
opgepakt te worden voor dwangar
beid in Duitsland. 
Sinds die maanden in het Twentse 
paradijs ben ik geregelder gedichten 
gaan schrijven; in 1947 verscheen 
mijn eerste bundel, 'Levend Barn

steen', waarin Terschelling de boven
toon voert.' 
(Een leven in meervoud, p. 45) 

'Een fascinerende microwereld is het, 
dat fijnkorrelige mozaiek van groene 
rozetjes en lintjes in de vochtige, 
warme diepte, veilig tegen de uitdro
gende wind beschut door het veld 
van Knopbies, zelf een xeromorfe 
freatofyt, die wat het klimaat betreft 
wei tegen een stootje kan . 
Rondspeurend in die schoot van 
Moeder Aarde, tussen de glanzend 
groene bolletjes van Nostoc , de al 
evenzeer glanzende bruine Barn
steenslakjes (Succinea arenaria), ook 
al een karakteristieke soort van de 
gemeenschap, en de talloze weghip
pende Springstaarten, kleine Wantsen 
en Kortschildkevers, is er geen meer 
'bewustzijnsverruimende kick' denk
baar dan zich op te richten en plotse
ling weer de wijdsheid van het onge
stoorde duinlandschap te ervaren 
waarin zee, wind, Zilvermeeuwen, 
Bontepieten en een enkele Sprink
haanrietzanger de enige geluiden zijn 
(tenminste in het weekend, als de sa
tanisch brullende straaljagers op stal 
staan).' 
(De plantengroei van de Wadden
eilanden, p. 135) 

Rob Leopold, dichter, tuinfilosoof en 
Cruydt-hoeck-oprichter. 
Postbus 1414 
9701 BK Groningen 
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