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Na gedurende bijna 38 jaar in Rijksdienst te hebben meegewerkt aan 
het onderzoek ten behoeve van de Natuurbescherming in Nederland, 
ging Chris van Leeuwen per 1 juni '85 met pensioen. Tijdens de af-
scheidsbijeenkomst die door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer te 
Leersum voor hem was georganiseerd (30-05-85), hebben verschillende 
van zijn collega's en oud-coUega's de waarde van zijn werk voor de Na
tuurbescherming belicht zoals dat ook in het voor die gelegenheid spe
ciaal aan hem gewijde nummer van ons tijdschrift naar voren werd ge
bracht. (De Levende Natuur jrg. 86-3) 
In zijn dankwoord aan het slot van deze samenkomst gaf de vertrek
kende ook een korte terugblik op zijn vroegste ervaringen met de le
vende natuur in ons land en de betekenis hiervan voor de ontwikkeling 
van zijn latere inzichten en denkbeelden als natuurtechnisch onder
zoeker. Het leek de redactie een goede gedachte het gedeelte van zijn 
toespraak waarin Chris van Leeuwen dit begin van zijn eigen natuur
historische levensloop in besloten gezelschap behandelde ook ter ken
nis van onze lezerskring te brengen, omdat, zoals de auteur dat zelf 
al aangaf, 'het bij de ouderen misschien verwante herinneringen zal 
oproepen en de jongeren er nog eens van kunnen Ieren'. 

\ Herinneringen 

C. G. van Leeuwen 
'Het waren een oom en tante die mij als 
vijfjarig jochie — dat is dus zestig jaar 
geleden — de ogen openden voor wat er 
allemaal aan belangwekkends in je om
geving te bespeuren valt, wanneer je 
tenminste je zintuigen graag de kost wilt 
geven. Dat belangwekkende varieerde 
van de sterrenhemel en de fossiele schel
pen die je zomaar uit een grindpad kon 
oprapen tot en met het planktonleven in 
een druppel slootwater onder het objec
tief van ooms geelkoperen microscoop. 

Ik weet nog goed hoe ik in die 
tijd, dat was in 1925, aan de hand van 
tante Gon voor het eerst in mijn leven de 
kroosplantjes in het stinkslootje achter
aan haar tuin leerde kennen en zij mij 
vertelde dat die losse groene plakkaatjes 
die je daar, dicht opeen gepakt, zag drij
ven, allemaal afzonderlijke plantjes wa
ren en dat die kleine bolletjes ter grootte 
van een speldeknop ertussen zelfs de al
lerkleinste plantjes van de hele wereld 
waren. 

Een vraag die, onder het roeren en 
graaien in die groene massa, toen al bij 
mij, als ecoloogje-in-de-dop, spontaan 
naar boven kwam, was of het water van 
die sloot nu zo'n vieze geur had omdat 
er zo'n dikke laag kroos op lag, of dat al 

dat kroos daar groeide omdat het water 
zo vuil was. Want een eindje verderop in 
die sloot, waar geen rioolwater werd ge
loosd, zoals achter de tuin van tante, 
stonk het water helemaal niet en was er 
ook geen kroos te vinden. Daar groeiden 
allerlei andere soorten waterplanten, 
waartussen je visjes en salamanders zag 
rondzwemmen en -kruipen. 

En juist in de grenszone tussen het 
korte gedeelte van de sloot dat met kroos 
was bedekt en het veel langere stuk met 
schoon water, hingen dikke rode wolken 
van watervlooien te dansen, rondom de 
daar drijvende eilandjes van omhoog ge
komen modderprut, diertjes die je niet 
in het vuile en evenmin in het schone 
deel van de sloot tegenkwam, maar wel 
net daar tussen in. Die sloot aan de bui
tenkant van Gouda, de plaats waar ik, 
evenals mijn oud-stadgenoot Schey-
grond ben geboren, was het eerste voor
beeld dat ik onder ogen kreeg en ook be
wust waarnam, van een ruimtelijk ge
heel dat wij pas veel later, in de tijd van 
het RIVON, een 'ecologische gradiënt' 
zijn gaan noemen en wel van het type 
waaraan Westhoff de naam 'limes diver-
gens' heeft verbonden. 

In de eerste jaren daarna leerde ik 
steeds meer soorten planten en dieren 
van velerlei slag kennen, zo gauw ik kon 
lezen geholpen door onder andere een 
zakflora, de Verkade-albums, de serie 
deeltjes van Heimans en Thijsse, zoals In 
sloot en plas. Door het rietland en Het 
wandelboekje, nog aangevuld met het 
Vogelboekje van Thijsse en, niet te ver
geten, de vele ingebonden jaargangen 
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De Levende Natuur (1905), jrg. 10, p. 88 
De Levende Natuur (1906), jrg. 11, p. 150 

van De Levende Natuur die bij oom 
Willem in de boekenkast stonden. 

Wat ik toen al spoedig en ook 
steeds meer begon te beseffen, was dat 
er een hechte band tussen ieder type van 
organisme en zijn omgeving moest be
staan. Die band kwam vooral tot uiting 
in het altijd weer lokale optreden van 
soorten, dus in de speciale levens
omstandigheden die elke soort, afzon
derlijk gezien, nodig heeft om ergens te 
kunnen aarden. Het kroos en de water
vlooien, waarmee ik mijn waarnemingen 
begon, gaven daar al eenvoudige voor
beelden van. 

Nu was het in mijn jeugd, die viel 
in het tijdsbestek tussen 1925 en het 
eind van de jaren dertig, niet zo moeilijk 
om van de nauwe samenhang tussen een 
bepaalde soort en de hem passende bui
tenwereld overtuigd te raken, want je 
had toen nog soorten te kust en te keur 
en allemaal bleken ze hun eigen plekje 
te hebben. 

Dat streng genormeerde en daar
mee gedetermineerde verband gaf je als 
speurder ook de mogelijkheid tot 'ge
richt of voorspellend zoeken', dat wil 
zeggen dat je uit bepaalde, zo op het 
oog waarneembare eigenschappen van 
een je nog onbekende omgeving kon af
leiden, waar de een of andere soort te 
vinden moest zijn en dat in menig geval 
tot op de dm^ nauwkeurig. Als jongetje 
maakte ik vaak handig gebruik van deze 
mogelijkheid, bijvoorbeeld bij het van
gen van gedierte voor mijn aquarium. 
Zo vond je de Driedoornige stekelbaars 
alleen aan de boezem, dat is de boven
zijde van een poldersluisje, de Tien
doorn alleen aan de benedenkant en 
nooit was het andersom. Voor de Kleine 
modderkruiper kon je al terecht in de 
Kamfonteinkruidzone van de tochtsloot 
achter de sluis, maar de minder gewone 
Grote modderkruiper kwam je pas tegen 
in het traject met Gekruld fonteinkruid, 
wat verder de polder in. Wilde je de 
vroegbloeiende Mei-orchis vinden — 
een soort die toen heel wat algemener 
was dan de wat later in het jaar bloeien
de Juni-orchis — dan waren de kilome
ters lange slootkanten vol met Dotter
bloemen de aangewezen plek. Ging het 
om de zeldzame orchidee Sturmia, dan 
moest je zoeken in oeverstroken waar 
tussen het Riet veel Moerasvaren stond 
en zo maar door. 

Ook later, tijdens mijn inventari-
satiewerk, heb ik vele keren van deze 
mogelijkheid geprofiteerd bij het opspo
ren van door ons gezochte figuren en het 
bespaarde bovendien een hoop tijd. Dat 
die onverbiddelijke samenhang tussen 
een soort en de hem passende levens
omstandigheden ook een der grondsla
gen voor mijn natuurtechnisch denken 
werd, zal wel duidelijk zijn. 

Hoewel ik in de jaren voor 
de Tweede Wereldoorlog — en dan vaak 
in het gezelschap van mijn broer — ook 
elders in Nederland wel bepaalde na
tuurgebieden heb leren kennen, waar
onder de Biesbos, Zuid-Limburg en de 
duinstrook tussen Den Helder en Cal-
lantsoog, bestond mijn voornaamste 
jachtterrein toch uit het complex van de 
Reeuwijkse en Sluipwijkse plassen en, 
daarop aansluitend, het veenpolderland-
schap direct ten oosten van Gouda. 

Dat was een betrekkelijk klein ge
bied, maar als jonge natuurvriend had je 
dan ook maar een geringe actieradius. 
Tot aan mijn dertiende jaar, toen ik voor 
het eerst een fiets kreeg, moest alles te 
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voet gebeuren. Ik heb het hier over de 
streek benoorden de Hollandse IJssel 
waar ook wijlen onze oud-collega en 
goede vriend Edouard van der Voo als 
jongen zijn hart kon ophalen aan alles 
wat daar toen nog groeide en bloeide en 
hem zo dierbaar werd. 

In dit gebied, plaatselijk bekend 
als Het Land van Stcyn, lag bovendien 
de plek waar ooit eens een der weinige, 
voor mij werkelijk groten uit de West-
europese geschiedenis nog een tijdje als 
kloosterling heeft gewoond, namelijk de 
humanist Desiderius Erasmus. Dat was 
de man die vanwege de discretie welis
waar in Rotterdam door zijn moeder ter 
wereld moest worden gebracht, maar 
van wie iedere rechtgeaarde Gouwenaar 
wel weet dat hij destijds, op een uiter
aard clandestiene wijze, door een Goud
se priester in het leven was geroepen. 
Daar, oostelijk van Gouda, huisde toen 
bij elke boerderij wel een Spotvogel in 
de boomgaard, de knotwilgen langs de 
polderwegen en slootkanten waren dicht 
bezet met de nestholten van Ringmus-
sen, Grauwe vliegenvangers, Gekraagde 
roodstaarten en Holenduiven, terwijl je, 
zo om de paar honderd meter, wel weer 
een Steenuil tegenkwam. Vogels zoals 
Tuinfluiter, Grasmus, Groenling en 
Kneu waren daar in die tijd talrijker dan 
nu de Merel, terwijl het in en boven de 
graslanden niet alleen wemelde van de 
meest uiteenlopende soorten van insek-
ten maar natuurlijk ook van de daar weer 
op azende Veldleeuweriken, Graspie
pers, Paapjes, Gele kwikstaarten en Pa
trijzen met hun kuikens, om van weide
vogels als Grutto en Tureluur maar niet 
te spreken. 

De plantenwereld was er navenant 
en de poldersloten bevatten bijna overal 
nog glashelder water, zo uit de klomp te 
drinken. Al die sloten vormden met el
kaar dan ook een vrijwel oneindig lang 
openluchtaquarium, waarin je tot op de 
1-1 V'2 meter diep liggende bodem kon 
zien hoe het leven zich daarbinnen af
speelde. 
Verder de polder in zag je in dat water 
trouwens geen visje zwemmen, want 
daar was het veel te voedselarm voor. 
Die sloten tussen de nog onbemeste 
hooilanden hadden meer het karakter 
van heidevennen en viserende vogels zo
als Fuut en Blauwe reiger vond je toen 
ook veel minder in de polder dan tegen
woordig, beperkt als ze waren tot het vis
rijkere water van de boezems en grotere 
plassen. 
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In die, tenminste wat het Neder
landse natuurleven aanging, nog zo ge
zegende dagen, waren er nog al wat 
planten en dieren die niet bepaald tot 
mijn favorieten behoorden. Daaronder 
rekende ik roen niet alleen de Dazen, 
Steekmuggen en dito-vliegen waarvan 
het kon krioelen — of de Luisvliegen 
waarmee de nesten der Gierzwaluwen al
tijd vergeven bleken te zijn, maar ook 
heel wat soorten die nu al geheel of op 
een haar na uit ons land zijn verdwenen. 

Van de planten noem ik de Gul
den boterbloem, een door zijn vroege 
bloei en uiterlijk gemakkelijk determi-
neerbare soort, maar waarvan mijn flora 
vertelde dat het een bosplant was, terwijl 
hij daar bij Gouda toch alleen maar in 
graslanden en op dijkhellingen groeide. 
Nog meer verwarring zaaide bij mij de 
Bosbies, een voor de jeugdige florist veel 
moeilijker op naam te brengen figuur 
waarbij vermeld stond: 'alleen in beek
dalen in het oosten des lands', maar die 
ik in mijn buurt op verschillende lekken
de boezemkaden vond. 

En dan had je de Harlekijnorchis, 
tegenwoordig vrijwel alleen nog in na-

De tochtsloot — met voedselrijk water — 
tegenover het ouderlijk huis, direct ten 
oosten van Gouda, waarin tot omstreeks 
1940 de Grote Groene Waterkikker of 
IVIeerkikvors zijn nachtelijl<e concerten gaf. 
Het gebied waar deze dieren tot paring en 
eiafzetting l<wamen, lag enkele kilometers 
verderop, in dat deel van de polder waar 
het slootwater destijds nog voedselarm 
was en daardoor tevens arm aan vissen en 
andere predatoren van kikkerlarven. 
Door het verdwijnen van deze voedselarme 
component in zijn omgeving ging ook de 
mogelijkheid tot voortplanting van de 
Meerkikvors verloren. 
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Zwarte Weg 
deze eeuw 

Gouda, aan het begin van tuurreservaten aanwezig, maar waar ik 
toen net zo tegen aankeek als nu tegen 
de Gewone paardebloem, zo algemeen 
was die plant in mijn ogen. Mijn geringe 
waardering voor deze Harlekijn kwam 
ook voort uit het feit dat hij al halverwe
ge april in bloei kwam, wanneer het bui
ten vaak nog bitter koud kon zijn, zoals 
ook in het afgelopen voorjaar weer het 
geval was. 

Onder de dieren was de Ooievaar, 
waarvan je er altijd wel een of twee zag 
rondstappen in een hooilandperceel wat 
verderop, op zoek naar sprinkhanen en 
ander klein grut, met ter afwisseling ook 
eens een nestje jonge Veldleeuweriken 
of zo, ook al geen door mij geliefde ver
schijning. In zo'n Ooievaar zag ik eigen
lijk meer iets van een kunstvogel, dus 
een soort Liesveldbeest 'avant la lettre' 
die er alleen maar was omdat de mensen 
zo hier en daar een wagenwiel op een 
paal of op een kerkdak voor hem klaar 
hadden gezet, zoals de fokkers van half
wilde eenden dat ook met broedkorven 
deden. 

Nog zo'n vogel, waarvoor ik in 
mijn jonge jaren geen overdreven liefde 
koesterde, was de Zwarte stern die je 
's zomers, met grote, schel krijsende 
zwermen tegelijk, het leven zuur pro
beerde te maken, wanneer je in een roei
boot of kano hun op Krabbescheervel-

den drijvende nestkolonies wat te na 
kwam. Dat was ook de vogel waarvan de 
boeren die hun land moesten bewerken 
niet zo erg gediend waren, omdat, zoals 
ze zeiden, 'die lastpakken je de hele dag 
als een troep muggen in de kop hingen 
te steken.' 

Als laatste verschijning uit het pol
derland die maar weinig sympathie ge
noot, noem ik de inmiddels ook wel uit 
ons land verdwenen Grote groene water-
kikker of Meerkikvors, in volwassen staat 
een monster van een dier dat, op jacht 
naar Strontvliegen, breeduit gezeten op 
een oude koeievla, nagenoeg dat hele 
ding met zijn lichaam kon bedekken en 
er dan, door zijn eerder bruine dan groe
ne kleur, ook moeilijk van te onderschei
den was. Ook die Meerkikker kwam weer 
lang niet overal in de polder voor — en 
zeker niet daar waar de Ooievaars hun 
veelzijdige kostje plachten op te halen 
— want deze amfibie was beperkt tot de 
buitenrand van de steden en dorpen en 
het water van de grotere plassen en vaar
ten. Maar wie als stadsrandbewoner een 
stelletje van die herrieschoppers in de 
sloot dicht bij zijn huis had zitten, kon 
in de zomer eigenlijk niet goed met 
open ramen slapen vanwege het oorver
dovende gekwaak en de plonzende ge
luiden die ze voortdurend maakten, dat 
laatste met een sterkte alsof er iemand 
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almaar grote stenen in het -wztet stond te 
gooien. 

In die begintijd van mijn omgang 
met de levende natuur waarin het voor 
mijzelf, helemaal in de trant van Hei-
mans en Thijsse, alleen maar volop ont
dekken en genieten was geblazen, reali
seerde ik mij nog niet of nauwelijks dat 
alles wat er toen aan belevenswaardigs 
voorhanden was, nog tijdens mijn latere 
leven, tot op wat fragmenten na, zou 
verdwijnen, of, om met de dichter Luce-
bert te spreken: 'het weinige van de wer
kelijkheid steeds minder en minder zou 
worden'. 

Hoewel ik langzamerhand toch 
duidelijker ging inzien dat het met de 
natuurwereld om mij heen echt steeds 
minder en minder werd en perceel na 
perceel schraalland door bemesting eerst 
in een bonte massa van Veldzuring, Ra
telaar en Margrieten en vervolgens van 
Pinkster- en Koekoeksbloemen veran
derde, leek mij dat in mijn jeugdige on
schuld eerder een aanwinst dan een ver
lies. Ik ken trouwens ook nu nog mensen 
die dit zo bekijken. Ik had er uiteraard 
ook nog geen flauw benul van dat in 
hetzelfde jaar waarin ik mijn eerste 
schreden op het pad van de Natuurstu
die begon te zetten — dat was dus in 
1923 — de vroegere Gouderakker en 
studievriend van Scheygrond, te weten 
wijlen Dinand de Vries, al klaar was met 
het verzamelen van de veldgegevens 
voor zijn vegetatiekundig proefschrift en 
dat er door hem in de Krimpenerwaard, 
ten zuiden van Gouda, toen in totaal al 
niet meer dan krap 60 ha schraalland wa
ren aangetroffen, verdeeld over een aan
tal nog maar kleine snippers. 

Dat waren dan de laatste restantjes 
van een aaneengesloten areaal van onbe-
meste hooilanden, die daar nog maar 
betrekkelijk kort te voren vele duizen
den bunders hadden ingenomen en 
waarover oom Willem zulke mooie ver
halen kon opdissen, die voor de jonge
ren van nu wel helemaal als natuurmin-
naarslatijn moeten klinken. Die verha
len gingen dan bijvoorbeeld over polder
wegbermen wit van de Welriekende 
Nachtorchissen en later in het jaar blauw 
van de Klokjesgentianen. Die Nachtor
chissen heb ik trouwens ook nog zelf, 
jaar in jaar uit, met armenvol tegelijk 
voor mijn moeder mee kunnen brengen, 
al waren die dan ook niet meer uit de 
wegbermen afkomstig.' 

Chr. G. van Leeuwen 

Foto's van het begin van deze eeuw uit de 
omgeving van Gouda 

Nawoord van de auteur: 
Graag maak ik van deze gelegenheid ge
bruik om nogmaals mijn grote dank te 
betuigen aan al mijn natuurvrienden en 
-vriendinnen voor het 'liber amicorum', 
dat, in de vorm van een bijzondere afle
vering van dit tijdschrift, te mijner ere 
door hen gezamenlijk tot stand werd ge
bracht. Zij hadden voor mij geen passen
der en verrassender geschenk bij de af
sluiting van mijn ambtelijke loopbaan 
kunnen bedenken. Naar mij, tijdens de 
ter handstelling van dit geschenk door 
de adjunct-directeur van het RIN, Dr. R. 
A. Prins, ter ore kwam, was dit het twee
de nummer in de 86-jarige geschiedenis 
van De Levende Natuur, waarvan de in
houd in zijn geheel op één persoon uit 
het werk van de Natuurbescherming be
trekking had. 

De eerste keer betrof dit Dr. Jac. 
P. Thijsse en wel mede ter gelegenheid 

van zijn 70-ste verjaardag, op 25 juli 
1935, dus juist een halve eeuw geleden. 
De redactie van die aflevering werd 
destijds gevoerd door de reeds kort daar
na nog in hetzelfde jaar te vroeg gestor
ven veldbioloog Dr. Wouter van Dieren. 
Zoals in het onlangs verschenen gedenk
schrift ter ere van en herinnering aan de
ze pionier op mijn vakgebied valt te le
zen ('Rinkelbollen', KNNV, afdeling 
Terschelling, speciaal nummer 1985, 1 
& 2), stond zijn collega en vriend Dr. A. 
Scheygrond hem daarbij, met het oog op 
zijn toen al slechte gezondheidstoe
stand, als mede-redacteur ter zijde. 

Dit laatste wetende, trof het mij 
diep dat Scheygrond, als mijn oudste 
eregast, er getuige van mocht zijn hoe 
nu een van zijn oud-leerlingen op verge
lijkbare wijze met een bijzondere uitga
ve van De Levende Natuur gelukkig 
werd gemaakt. 


