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Hoogtepunten

- Je pasgeboren kinderen en kleinkinderen in de armen

nemen enjezelfbeloven datje Iets zult gaan betekenen in

hun gang naar volwassenheid in deze wereld. Een heel

anderhoogtepunt.

- De eerste excursie met depas opgerichte WTKC. In tegen-

stelling van de naarJouwidee stoffige en bureaucratische

Instituten, een club leeftijdgenoten dieer fris, onbevangen

en gemotiveerd tegenaangaan.Afzien, hardwerken, maar

mooie resultaten binnenhandbereik?,anders morgen!

- Na een koude nacht in een tentje aan de oevers van de

Marne, de volgende dag na uren buffelen in een met

sneeuwbuien opgeluisterd weer, je eerste Cerithium gigan-

teum naar boven halen, ook een hoogtepunt.

- Of na een dag tamelijk vruchteloos wroeten op een

snikhetehelling in Caas, een oud gatnog even uitschrappen

en in de wandeen Strombusauriculariusaantreffenvan 20

cm. groot. Dat zijn gouden dagen vooreen verzamelaar.

- Hoogtepuntenzijn gemerkte stenen, ijzeren ofbronzen

bouten, aangebracht in een goed gefundeerd bouwwerk.

Van hieruit kan de terreinhoogte van het lokale net via

waterpassing overgebracht worden naar een bouwplaats

of irrigatie systeem.

- Vroeg in mei kamperen in debuurt van de Atlantische

kust, om daar hopelijk oude ontsluitingen te herontdek-

ken. Na een koude nacht door de ochtendmist naar het

dichtstbijzijnde dorp rijden; op het dorpsplein, onder de

ontluikende prunusbomen komt omschenen door een

waterig zonnetje een kersverse bruid aan met haargetui-

ge, verder niemand. Het enige watje kunt roepen is: "Bon

chance!". Prachtige herinnering.
- Na een lange, stoffige veldwerkdag thuiskomen; klap-

stoel in de tuin zetten en tussen debloeiendesmeerwortel

en campanula lekker uitblazen met uitzichtop het groei-

ende korenveld. Voor mij een regelmatig terugkerend

hoogtepunt.

Wat uit al deze punten het hoogste aangeslagen moet

worden ? Ik weet het niet!

B.E. Schouwer

Erwordt weleensgevraagd;beste Schouwer,je looptal een

hele tijd meeen hebtal veelgezien, wat is naarjouwidee het

hoogtepunt? Dat is een simpele vraag, maarhetantwoord

weet ik niet direct te geven.

Erschieten dan zoveel herinneringen naar boven, alle met

hun eigen waarde, dat het eigenlijk onmogelijk is om daar

een keuze uit te maken. Omstandigheden, persoonlijke

situatie en "the moodofthe day"spelen daarinaltijdeen rol.

Toch wil ik voorde vuist weg er een aantalopnoemen:

- Opgegroeid in een oud vissersgeslacht, de zeeverhalen

van de oudere generatiesaangehoord en de fraaie schel-

penverzameling van m'n vader van haver tot gort bewon-

derd, is daarde week na de bevrijdlng van de Duitse bezet-

ter datje mee mag naar het strand, voordienSperrgebied.

Je ziet de zee en kan zelfaan de vloedlijn schelpen opra-

pen.... een hoogtepunt voor mij!


