I. Proloog
Vrij naar Presser, april 1965. Ondergang: De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 19401945, de titel van een boek van de Nederlandse historicus Jacques Presser over de Nederlandse Jodenvervolging
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2
De bron voor dit citaat is bij de auteur bekend. Deze bron wil anoniem blijven.
3
Parnassia. Bloemlezing uit het werk van Victor Westhoff. Leven voor en door de Natuur, het werk van Victor
Westhoff. Piet Bakker, ongepubliceerd.
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II. Opkomst en bemanning
4

Brief 19030615 Thijsse aan een lezer van De Levende Natuur.
Deze verwijzing wordt door Westhoff in veel van zijn publicaties aangehaald.
6
Westhoff, 1997, p. 5. Het Nederlandse Landschap: ‘Die geciviliseerde Romein uit de toen al zo gecultiveerde
landschappen van Toscane en Umbrië kon voor de Germaanse wildernis geen waardering opbrengen. Blijkbaar
was ons landschap toen nog moeilijker toegankelijk dan naderhand.’ Westhoff wijst er verder op dat van nature,
dat wil zeggen zonder een belangrijke menselijke invloed en zonder invloed van grote grazers, een vlak land in
een semi-humide en gematigd klimaat als het onze geheel begroeid zou zijn met loofbos, de climax van de
vegetatie.
7
Dit grotendeels in aansluiting en aanvulling op diverse al eerder gepubliceerde historische beschrijvingen: zie
vooral Van Loon (1995), Van Berkel (1998), verder Coesèl (1993), Van der Windt (1995) en Saris (2007). Voor
het overzicht van het daadwerkelijke veiligstellen van natuurterreinen is Gorter (1987) de beste ingang.
8
Zo leert bijvoorbeeld Franciscus van Assisi aan het begin van de dertiende eeuw dat de dieren onze broeders
zijn en dat wij de natuur met eerbied en liefde moeten bejegenen. De rol van Franciscus van Assisi werd door
Westhoff graag aangehaald. Groot is zijn invloed echter niet. 19891114 Westhoff: Rede voor de Studenten
Ekklesia te Maastricht. ‘Omgang met de natuur vanuit een taoistische en een boeddhistische levenshouding.’
9
Theunissen, 1993.
10
De ontwikkelingen in Engeland en Nederland liepen aanvankelijk parallel. Vanaf de negentiende eeuw zou
Engeland steeds vooroplopen, ook in het kader van algemene natuur- en vogelbescherming: zie Saris, 2007.
11
J.F. Martinet, 1778.
12
In 1850 is de naam veranderd in ‘Vereeniging voor de Flora van Nederland en zijne overzeesche bezittingen’,
toen men besloot om het werkgebied van de vereniging uit te breiden met de Nederlandse kolonies. Later is de
naam veranderd in ‘Nederlandsche Botanische Vereeniging’ (thans Koninklijk: KNBV). Zie ook Weeda et al.,
2016, pp. 7-12.
13
VOFF, 1997, p. 241.
14
Bieleman, 2008.
15
Zie ook Lemaire, 2002. De uitgangspunten van de Tachtigers. Het l'art pour l'art-beginsel en de eenheid van
vorm en inhoud zijn het krachtigst door Kloos verwoord. Hij kwam begin jaren negentig geestelijk in de
problemen, waarvoor hij door psychiater Frederik Willem van Eeden werd behandeld.
16
‘Als de wereld vergaat, ga ik naar Nederland, want daar gebeurt alles 50 jaar later.’ Deze aan Heinrich Heine
toegeschreven uitspraak is een aardige samenvatting van de achtergebleven situatie in ons land aan het eind van
de negentiende eeuw, op velerlei gebied, in vergelijking met ons omringende landen, zoals Engeland en
Duitsland (zie ook Schaminée & Van ’t Veer, 2000).
17
Van der Windt, 1995, p. 41: ‘een diffuse beweging van sociale en morele hervormers, architecten en artsen, de
zogenaamde hygiënisten’.
18
Daarvóór was het landschap doorgaans geen onderwerp op zich en alleen decor voor bijvoorbeeld
mythologische of bijbelse taferelen. De Haagse School, met schilders als Jozef Israëls, de gebroeders Maris en
Anton Mauve, richtte zich op realistische weergave van het landschap. Ze trokken daartoe naar buiten om in de
open lucht te werken. De ‘onbedorven natuur’ vonden ze ook in eenvoudige boeren of vissers, de stad en het
stadse leven waren vrijwel geen onderwerp. Kenmerkend voor de groep zijn de grijzige of bruine tinten.
Omstreeks 1880 kwam er een reactie op ‘het Haagse grijs’ met jongeren als Breitner en Vincent van Gogh, die
meer ‘leven’ verlangden en daartoe fellere kleuren gebruikten. Zie de catalogus (Dijke, Frouke, Doede
Hardeman, Gerrit Willems, 2015) Holland op z´n mooist. Op pad met de Haagse School.
19
Piet Steltman, 1982, 10, p. 108. ‘Mens en Natuur, boekbespreking van Het verloren woud’. Ook te vinden in
kranten uit die tijd, samenvattend besproken door Lohuizen, 1980: pp. 28-30.
20
Deze bundel, met artikelen uit het Album der Natuur en het Jaarboek van de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen, verschijnt in 1886 bij de Haarlemse uitgever Tjeenk Willink. De bundel wordt in 1974 en 1986
herdrukt bij Schuyt & Co.
21
Een van de eerste keren dat de term ‘monument’ in relatie tot natuur wordt gebruikt. Later komt dit terug in de
naam van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Zie verder hierover Van der Windt, 1995, p. 54-55.
22
Genoemde Akademie heeft deze taak, helaas, niet gezien: ‘De officiële wetenschap heeft in ons land tientallen
jaren lang de neus opgetrokken voor het natuurbehoud. Aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten
en het door haar geïnspireerde Staatsbosbeheer is het te danken, dat twintig jaar na de verschijning in Nederland
van Onkruid de daadwerkelijke natuurbescherming in Nederland gestalte kreeg.’ Aldus een kenmerkende schets
van Westhoff, 1973, pp. 252-254.
23
Zie Saris, 2007, p. 32 en Lemma 39, Wetten en regelgeving, in De natuur als bondgenoot (2007).
5

Wel zijn er al heel lang diverse jachtregels. Het gebruik van de trekhond is in Nederland officieel pas sinds
1961 bij wet verboden, vrij tekenend voor de houding ten opzichte van dieren. In de negentiende eeuw was de
trekhond gemeengoed bij bezorgers die aan de deur kwamen: melkboer, olieman, slager en bakker. De dieren
werden bepaald niet altijd goed behandeld: de hond had ‘een hondenleven’, net als zijn collega-dieren waaronder
het trekpaard en de waakhond. Palingtrekken, katknuppelen en de trekhond: het kwam destijds allemaal nog
wijdverbreid voor, volgens voorlichtingsmateriaal van de Dierenbescherming.
25
Dit tot grote verbazing van Brouwer, in zijn proefschrift (1954, p. 16), in zijn vergelijking met de Engelsen,
die nog wel grote kolonies vogels hebben weten te beschermen (bv Bass Rock). Op de prent heeft de tekenaar S.
Klapmuts zichzelf samen met Nozeman afgebeeld in een bootje.
26
Berkel, K. van, 1998, p. 273. Van Berkel relativeert, in navolging van Van Loon (1995) de betekenis van de
‘conservatieve Haarlemse bloemenkweker en amateur-botanicus Frederik Willem van Eeden’ onder verwijzing
naar een artikel, waarin hij ‘niet de harmonie, maar de onvolmaaktheid van de natuur naar voren haalde. Van
Eeden had het in dat artikel over parasieten, zwammen en andere doorgaans als schadelijk beschouwde planten.’
De toon voor deze popularisering werd gezet door het in 1852 door Pieter Harting en twee anderen opgezette
Album der Natuur, dat overigens nog sterk de christelijke visie op wetenschap en natuur bleef uitdragen.
27
Utrechts hoogleraar Pieter Harting (1812-1885), zoöloog, geoloog en microscopist.
28
Later gebundeld in Onkruid, botanische wandelingen: Frederik Willem van Eeden, 1886. Het Album der
Natuur krijgt al gauw gezelschap van andere periodieken, zoals Blikken in het Leven der Natuur (1855), De
Natuur, Lectuur voor de Huiskamer (1859), gevolgd door Isis (1872) en De Natuur (1881). Dit laatste tijdschrift
vormt een geduchte concurrent voor het Album der Natuur, dat in 1909 ophoudt te bestaan.
29
Van Eeden, 1886.
30
Berkel, K. van, 1998, p. 265 e.v.
31
Texel zou in de verhalen van Thijsse later nog vaak terugkomen. Texel is ook het enige eiland waar hij een
Verkade-album aan gewijd heeft.
32
Berkel, K. van, 1998, p. 279. Binnen drie maanden waren er al duizend abonnees.
33
Coesèl, 1993. pp. 27-30. Maar zie K. van Berkel, 1998, p. 282: ‘Omdat het niet de bedoeling van Heimans en
Thijsse was om het lekenpubliek uitleg te geven over wat de moderne natuurwetenschap te melden had, maar los
daarvan belangstelling voor de levende natuur zelf te wekken, is het misleidend om de beweging die van hen
uitging een “biologisch reveil” te noemen.’
34
Dit blijkt ook uit de biografie door Marga Coesèl van de ‘jonge’ Heimans. Eli Heimans trad na de
beginperiode, om niet geheel duidelijke redenen, minder op de voorgrond dan Thijsse.
35
Dijkhuizen, 2005. Een nuttige ingang om iets van de boeiende persoon Thijsse te begrijpen, al blijft deze nog
steeds in nevelen gehuld. Was hij een opportunist, een bevlogen idealist, een naïeveling of een zeer gewiekst
netwerker? Zie verder Saris, 2005, pp. 117-120.
36
Dit blijkt uit latere beschrijvingen van vooraanstaande personen, die terugkijken op hun eerste jaren. Zie
Voous, 1995, p. 15.
37
Twee gedreven biologieleraren maken natuurlijk nog geen lente: het is niet bekend op hoeveel scholen deze
benadering echt werd toegepast.
38
Zie o.a. Charles Chandler, ‘Notes from the Netherlands’, in de Transactions of the Norfolk and Norwich
Naturalists Society vol. 1, 1890, pp. 166-182. En: Jac. P. Thijsse, ‘Collecting Grounds’, in Hardwicke's ScienceGossip 1 1894-1895, pp. 62-63. De grote veldkennis en zijn manier van hiermee rondstrooien blijkt uit vele
artikelen uit de eerste jaargangen van DLN (zie Thijsse, J.P., 1896).
39
19400606 Thijsse aan Piet van Tienhoven: ‘Omstreeks 1890 was het Naardermeer alleen bekend bij de
eigenaars en hun jachtvrienden en bij Artis. Via Artis kwamen wel eens Engelsche ornithologen, o. a. eenige in
1891, die ik op Texel ontmoette en die mij ervan verhaalden.’ Engelse vrienden: onder anderen de advocaat en
ornitholoog Charles Candler. Zie Jac. P. Thijsse, ‘Collecting grounds I.Birds in Texel’, Hardwick’s ScienceGossip 1 (1894–1895), pp. 62-63; en ‘Birds’nesting’, idem, pp. 193-195.
40
Jac. P. Thijsse, ‘Collecting grounds I. Birds in Texel’. Hardwicke’s Science-Gossip 1 1894-1895, pp. 62-63.
41
Thijsse, 1896, pp. 34-35. Thijsse als redacteur geeft dus al in de eerste jaargang van DLN ruimte aan kritiek op
zijn kort daarvoor verschenen artikel, waarin hij nauwkeurig vermeldt hoeveel patronen voor het geweer en
andere attributen mee gingen op zijn tochten. Zie ook Dijkhuizen, 2005, p. 176: hij spreekt zelfs over de
‘schietlust’ van Thijsse.
42
Thijsse, 1896, p. 44.
43
Zie Saris, 2007, hoofdstuk 10.
44
In 1894 had Steenhuizen samen met Thijsse een expeditie naar Texel gemaakt die in de eerste jaargang van De
Levende Natuur uitgebreid is beschreven door Thijsse (‘Een week in een vogelparadijs’. Artikel in vier delen, in
verschillende nummers).
45
Thijsse, 1907, p. 14.
24

Deze geschiedenis is op een prachtige manier beschreven in A Bird in the Bush, a social history of
birdwatching door Stephen Moss (2004). De titel verwijst naar het motto ‘A bird in the bush is worth two in the
hand’ van de Amerikaanse vogelbeschermingspioniers in de negentiende eeuw, de Audubon Society in de
Verenigde Staten. Achtereenvolgens in de tijd en op drie verschillende plaatsen op de wereld is het ontstaan van
een misstand rond een vogelsoort dus aanleiding voor de oprichting van een beschermingsorganisatie, met een
vergelijkbare doelstelling en opzet: de VS, in Engeland en ten slotte in 1899 ons eigen land (zie Saris, 2007).
47
Saris, 2007, pp. 37-38. Zie ook Dieteren (1998) en Davids (1989).
48
Saris, 2007, pp. 37-38.
49
Saris, 2007, pp. 37-38.
50
Uitgegeven door de Ned. Boek- en Steendrukkerij, voorheen H.L. Smits. E.D. van Dissel, Inspecteur der
Staatsbosschen en ontginningen te Utrecht, later directeur van het Staatsbosbeheer.
51
Zie verder in Saris, 2007.
52
Uit analyse van Engelse museumbestanden (Ruud Vlek, ongepubliceerd. Het verzamelwerk van de Engelsen
bestrijkt de jaren 1840-1912) blijkt hoe in één klap de Vogelwet van 1912 ook een einde maakte aan de
rooftochten van de Engelse vogelverzamelaars in Nederland. Van betekenis in deze was misschien ook de Eerste
Wereldoorlog, die overtochten onmogelijk maakte. Na de oorlog zijn de heren in ieder geval niet opnieuw
begonnen. Wat toen wel hand over hand toenam, was het voor de pot verzamelen van allerlei gevogelte. Een
eeuwenoude praktijk die dankzij het aristocratisch grootgrondbezit al vroeg in de illegaliteit werd gedrongen.
53
Saris, 2007, p. 40.
54
Verder lezen: zie Saris, 2007, hoofdstuk over de jachtkwestie: ‘Geen jacht tenzij’. Het is niet zo goed bekend
hoe Heimans over de jachtkwestie dacht, al doet zijn artikel ‘Een Marterjacht op de Veluwe’ (De Levende
Natuur, 1901, afl. 12: 235-238) vermoeden dat hij met de destijds reguliere jacht weinig problemen kende.
55
Saris, 2005.
56
Brouwer, 1953, p. 89.
57
Dijkhuizen, 2005, p. 207.
58
Volgens Vouus, 1995, p. 558, was Gerrit Wolda, in 1920 als eerste ornitholoog bij de Plantenziektekundige
dienst aangesteld, meer nog dan Thijsse de tegenstrever van de baron in diens verzet tegen de aangekondigde
Vogelwet.
59
Zie Saris, 2005. Thijsse wordt uiteindelijk tot erelid van de Nederlandse Ornithologische Vereninging
benoemd.
60
Staatsbosbeheer was oorspronkelijk overigens niet opgericht als natuurbeschermingsorganisatie, maar om het
tekort aan bos en een toename van zandverstuivingen te bestrijden. Met de aanwijzing in 1908 door directeur
Van Dissel, in 1908 van de Muy op Texel als (het eerste) staatsnatuurmonument, werd de doelstelling in feite
breder.
61
Huishoudelijk reglement (bij de statuten van april 1906) art. 12: ‘Het Dagelijksch Bestuur maakt een
inventaris van de in Nederland aanwezige Natuurmonumenten en houdt die bij. Deze inventaris is geheim en
mag alleen door de leden van het Bestuur worden ingezien.’ Deze geheimzinnigheid zou tot de huidige tijd
voortduren, ook richting collega-natuurbeschermingsorganisaties. Overigens werd de eis van het bijhouden van
de inventaris in 1929 geschrapt.
62
Gorter, 1986, p. 15; Loon, A. van, 1995.
63
Saris, 2007, p. 41. Archief Natuurmonumenten (Gemeentearchief Amsterdam).
64
Zie Van der Windt, 1995, p. 58.
65
Met Drijver als bezoldigd secretaris van beide organisaties, de dubbellidmaatschappen in de besturen van
beide verenigingen (Van Tienhoven, Thijsse, Büttikofer, Oudemans; regelmatig wordt aan dit groepje Van
Dissel, directeur Staatsbosbeheer, toegevoegd. Hoe dan ook is het een zeer klein en select gezelschap.). In 1914
trok Vogelbescherming zelfs in bij Natuurmonumenten in Amsterdam. Brouwer, 1956, p. 151: ‘Moesten de taaie
rakkers van de Heerengracht in den beginne nog “antichambreeren”, tegenwoordig wordt met de redelijke
wenschen van de vogelbeschermers ter dege rekening gehouden en kunnen zij als een volwaardige partner aan
de conferentietafel plaats nemen.’
66
Gerrit Brouwer, 1956, p. 151. Bij de adviezen aan de overheid ten behoeve van de Vogelwet 1912,noemt hij,
naast Thijsse en Van Tienhoven, ook prof. dr. J. Ritzema Bos.
67
Zie Brouwer, 1956, p. 152. Ook Van der Windt, 1995, p. 60, maakt melding van het relatieve succes van de
Nederlandse natuurbescherming in die tijd, ten opzichte van die in België en zelfs Engeland. Dit zou te maken
hebben met het hechte netwerk dat hier en bijvoorbeeld ook in Duitsland bestond.
68
Volgens Westhoff (19890904, in brief aan Thijs Caspers) is de samenwerking tussen vooral Thijsse en Van
Tienhoven cruciaal geweest en volgens hem de verklaring voor het lange tijd afwezig zijn van een vergelijkbare
natuurbescherming in Vlaanderen: ‘Jan Publiek, de goegemeente, heeft alleen respect voor geld en bezit. Idealen
neemt hij niet au sérieux. Door deze aanpak kreeg de natuurbescherming in Nederland dus maatschappelijk
46

gewicht, werd ze een reële factor in de samenleving, met alle uitstraling die dit heeft gehad. Welnu, in België
hebben zulke mensen ontbroken. Dat is m.i. toeval.’ Caspers ( 1992) zelf laat in zijn proefschrift zien dat er veel
meer factoren een rol speelden, zoals de taalstrijd en de Eerste Wereldoorlog.
69
Coesèl, 1993, p. 73.
70
Otto Leege, 1910, Ornithologische Monatschrift (Saris, 2007, p. 45). Hij spreekt hier ook zijn verbijstering uit
over de uitstallingen bij sommige poeliers in Den Haag, waar in de etalages tot 24 rijen dik de kleine zangvogels
liggen.
71
Het maatschappelijk belang van de Heidemaatschappij verdient nadere studie.
72
Over de zandverstuivingen in de IJzertijd heeft Waterbolk verschillende malen geschreven (20160301
Interview met Tjalling Waterbolk). Het meest samenvattend in A.L. van Gijn & H.T. Waterbolk, 1984. De eerste
keer al in 1951, H.T. Waterbolk & T.H. van Andel.
73
Zie bijvoorbeeld het zeer laatdunkende artikel in het Handelsblad van Sissing over de natuurbeschermers, over
hun elitaire houding ten overstaan van arme boeren; dit leidde tot een vinnige polemiek in het Handelsblad
(archief Natuurmonumenten, 999-2116).
74
19230908 het Handelsblad, van ene K.
75
Bijna de letterlijke titel van een spraakmakend wetenschappelijk artikel uit Biological Conservation uit de
jaren zeventig.
76
Van Tienhoven reageert kort, 19230915. Van Tienhoven vertegenwoordigde de zakenlieden en financiers die
de materiële basis voor de eerste aankopen door Natuurmonumenten legden.
77
Door de ogen van nu: toch niet zo heel bezijden de ‘waarheid’.
78
19230912 Van Tienhoven aan Thijsse.
79
19230908 Van Tienhoven aan Thijsse.
80
Maar Thijsse heeft andere problemen aan zijn hoofd: ‘Zaterdag 22 heb ik waarschijnlijk conferentie in Utrecht
in zake Wolda’s Ornithologische Vereeniging (o, wat hangt mij dat de keel uit)’. 19230916.
81
19230920 Reactie van K. in Handelsblad op stuk van Van Tienhoven.
82
Niet te verwarren met de houtvester en bioloog Geert Sissingh (zie later in hoofdstuk 4).
83
19270819 Van Tienhoven aan M.J. Brusse, van de rubriek ‘Onder de Menschen’ in het Handelsblad. Een tekst
met deze strekking komt ook in de krant.
84
Hier wordt de term ‘natuurruimte’ gemunt.
85
19270904 het Handelsblad Sissing-Van Tienhoven; Sissing vindt Van Tienhoven een ‘malle meulentjesman’,
die geen oog heeft voor de noden van boeren (‘meulentjesman’ slaat op de activiteiten van Van Tienhoven in de
organisatie, die zich inzet voor behoud van de Hollandse molen). Op het hoogtepunt van de ontginningen, in de
jaren dertig (19331120) schrijft de directeur Heidemij aan Natuurmonumenten over beterschap in de onderlinge
relaties en eigenbelang. Maar nog steeds gaan de ontginningen daarna door.
86
Cleyndert (vanaf 1923 bestuurslid Natuurmonumenten) valt Van Tienhoven bij, in hetzelfde Handelsblad: ‘Je
vraagt je wel af of de kosten van de ontginningen niet eens, met terugwerkende kracht nagerekend zouden
moeten worden.’ 19271002 Cleyndert in het Handelsblad contra Sissing. Zie ook het betoog van Polak, in
dezelfde krant (19270921) ‘met mijn mallen kop waag ik het echter in schuchtere bescheidenheid te vragen, of
niet zeer vele ontginningen gepaard gaan met vernietiging van kapitaal, of zij namelijk niet tot stand gebracht
worden ten koste van zeer groote geldelijke verliezen? (…) Van sommige ontginningen is mij een en ander van
nabij bekend. Vrienden van mij hebben vermogens verspeeld in ontginningen en ik weet, dat deze gevallen alles
behalve uitzonderingen zijn. Wat is er verkregen in ruil voor de groote kapitalen, die de hier bedoelden als in een
bodemloozen put zagen verdwijnen?’
87
19350119 Van Tienhoven aan K. ter Laan, burgemeester Zaandam. Naar aanleiding van handelingen Tweede
Kamer omtrent de opmerkingen van Louwes over Natuurmonumenten. Louwes blijkt een groot pleitbezorger
van de ontginningen. Bij Van Tienhoven is deze Louwes onbekend, ‘heeft zelfs de moeite niet genomen eenige
informatie in te winnen en vermoedelijk heeft zijn onkunde hem parten gespeeld’.
88
Herman Derk Louwes (1893-1960), was medewerker op het landbouwbedrijf van zijn vader, daarna
bestuurder en politicus voor de Liberale Staatspartij, Partij van de Vrijheid en Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie. Hij is een neef van Sicco Mansholt (zie later).
89
19350425 Soortgelijk bericht n.a.v. jaarverslag over boekjaar 1933-1934, (het Handelsblad).
Ontginningsmaatschappij Landschap Drenthe: verlies met f 11.500,- gestegen tot f 126.000,-.
90
Van Poelje, namens de minister van Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen in een brief van 19 december 1934
aan Natuurmonumenten. Enigszins chargerend kan worden gesteld dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
hier als het ware uitgevonden werd, met bovendien een koppeling aan het directe nut (Saris, 2007, p. 49).
91
Dit is een verwant van, maar niet dezelfde soort als Prunus serotina, ‘bospest’, een andere exoot die later in
dezelfde eeuw om vergelijkbare redenen (mede vanwege vermeende verbetering van de bosgrond) massaal werd
aangeplant, met na korte tijd veel ongewenste effecten op de hier van nature thuis horende ondergroei.

Jaarverslag Vogelbescherming over 1924.
Vogelbescherming jaarverslag over 1938-1939, p. 52. Uiteindelijk zal van het ‘woeste’ Nederland en het
kleinschalige en afwisselende landschap door de grote werkverschaffingsprojecten van de jaren dertig maar zo’n
10% overblijven.
94
Vogelbescherming jaarverslag over 1924-1925.
95
Saris, 2007, p. 46.
96
Zie Coesel et al. 2007, Lemma 44, p. 230. Uiteraard met uitzondering van de Provincie Flevoland die toen nog
niet bestond.
97
Harmsen, 1961, p. 236: de oprichter en eerste voorzitter van de NJN (van 1920 tot 1922) was Feiko Koster uit
Groningen.
98
Archief Westhoff. In de bloeitijd waren er ten minste zo’n vijftig afdelingen verdeeld over het land, met het
zwaartepunt boven de Moerdijk: Westhoff heeft enige tijd op een kaart van Nederland de groei van de NJN
bijgehouden.
99
Zo wordt in 1925 besloten tot het oprichten van een Vereeniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage en
Omstreken.
100
De Dierenbescherming komt juist in deze periode meer voor het voetlicht. Ze maakt een begin met het geven
van echte voorlichting, mede dankzij een aanzienlijke erfenis. Rond Werelddierendag kan het Nederlandse
publiek steevast een aantal voorlichtingsfolders verwachten. Wat te denken van de omvang van het
voorlichtingsmateriaal: in de jaren dertig gaan er jaarlijks zo'n 200.000 folders en brochures de deur uit.
101
Gorter, 1987. Het was uiteraard niet van de hand van ‘onze’ Victor Westhoff maar van ‘diens antipode’ ir. J.
Th. Westhoff, rijksinspecteur voor de werkverschaffing. Dit rapport van de ‘foute’ Westhoff (1938) is in te zien
bij de Koninklijke Bibliotheek, als kopie aanwezig, In een brief van 19921009 van (Victor) Westhoff aan prof.
dr. C.A. Zaalberg noemt hij deze Westhoff zijn achterneef. ‘Ik heb levenslang getracht, door mijn werk onze
naam van die blaam te zuiveren.’
102
Redactie (1939): Natura 39, p. 75.
103
De plaat is vervaardigd door J.G. Keulemans en verscheen eerder als bijlage bij de vierde jaargang van De
Levende Natuur, in 1899-1900.
104
193908 Westhoff contra Westhoff, met ingesloten een mooi verhaal van mei 1939 (Van der Kloot).
105
19390704. Drijver aan L.A. van der Molen (die op 28 juni Natuurmonumenten had bericht over een geplande
ontginning in de buurt van de Kraloose heide). Het ontginningsobject ligt toch verder van het gebied van
Natuurmonumenten. ‘En die ontginningen gaan snel voort, terwijl de natuurbeschermingswet jaren lang op zich
heeft laten wachten. Wordt niet een andere tactiek gevoerd, dan is het te voorzien, dat als eenmaal de
Natuurbeschermingswet er is, de meeste natuurterreinen verloren zullen zijn.’
106
Voorzitter Oudemans van Natuurmonumenten ging met succes persoonlijk in Amsterdam langs de deur, langs
‘Heeren- en Keizersgracht’ om leden te werven (Jac. P. Thijsse, DLN, 1927, p. 360; ook aangehaald door Gorter,
1986, p. 17).
107
Gorter, 1987. Deze adviseurs verwierven in 1934 de status van adviescommissie; zij kreeg er spoedig andere
adviestaken bij. Later ging deze Commissie Weevers over in de Natuur Wetenschappelijke Commissie (NWC).
Westhoff, 1952. Zie ook: Westhoff, ‘In memoriam Weevers’, Natura 49. Voor Westhoff was Weevers een van
zijn grote voorbeelden. De zoon van Weevers, Theo, hoogleraar in Engeland, kreeg dit In memoriam pas in de
jaren negentig onder ogen, waardoor hij voor het eerst zich realiseerde welke betekenis zijn vader door de
natuurbescherming in Nederland werd toegedicht. Het contact hierover met Westhoff was aanleiding tot een
vriendschap, eindigend met zijn overlijden. Voorjaar 1940 had Weevers, in hemdsmouwen, Voorne op stelten
gezet: Hoey Smith staat op Voorne bij het Breede Water, dat hij had laten uitdiepen. ‘Een klein mannetje in
hemdsmouwen en zonder das kwam driftig en opgewonden op mij toe en beklaagde zich op hoge toon voor wat
hij de verstoring van een natuurlijk duinmeer noemde. Ik zei: “Wie bent U?” “Ik ben professor Weevers.”’Hoey
Smith besluit: ‘Als U professor bent, waarom kent u dan geen manieren? Bovendien, dit terrein is mijn
eigendom. Waar bemoeit u zich mee?’
108
Zie diverse brieven van Heimans over plannen stuwmeer Geuldal. Genoemd in bijvoorbeeld M. Coesèl, 1993,
p. 160.
109
Gorter, 1987. Deze adviseurs verwierven in 1934 de status van adviescommissie; zij kreeg er spoedig andere
adviestaken bij. Later ging deze Commissie Weevers over in de Natuur Wetenschappelijke Commissie (NWC).
Westhoff, 1952. Zie ook: Westhoff, ‘In memoriam Weevers’, Natura 49. Voor Westhoff was Weevers een van
zijn grote voorbeelden. De zoon van Weevers, Theo, hoogleraar in Engeland, kreeg dit in memoriam pas in de
jaren negentig onder ogen, waardoor hij voor het eerst zich realiseerde welke betekenis zijn vader door de
natuurbescherming in Nederland werd toegedicht. Het contact hierover met Westhoff was aanleiding tot een
vriendschap, eindigend met zijn overlijden.
110
Coesèl, 2007, p. 177.
92
93

19330103 Thijsse aan P. van Tienhoven: ‘Je hebt gezien dat de Wed. Brnsse Verschuer is overleden, dus nu
komt de Jansberg aan de orde. Dat zijn dus 3 dingen van belang: Jansberg, Imbosch, Vredepeel. De Jansberg is
allerbelangrijkst.’
112
Dit bijwerken gebeurde voor het eerst op vegetatiekundige basis, dankzij de inzichten uit de toen nog jonge
wetenschap van de plantensociologie.
113
Volgens Westhoff (19890904 Brief aan Thijs Caspers) is de samenwerking tussen deze twee personen
cruciaal geweest en volgens hem de verklaring voor het lange tijd afwezig zijn van een vergelijkbare
natuurbescherming in Vlaanderen: ‘Jan Publiek, de goegemeente, heeft alleen respect voor geld en bezit. Idealen
neemt hij niet au sérieux. Door deze aanpak kreeg de natuurbescherming in Nederland dus maatschappelijk
gewicht, werd ze een reële factor in de samenleving, met alle uitstraling die dit heeft gehad. Welnu, in België
hebben zulke mensen ontbroken. Dat is m.i. toeval.’
114
Dit weerhield de bezetter er vervolgens niet van om verder te gaan met dit soort ontginningen, dan met de
inzet van studenten en andere intellectuelen die ‘getekend’ hadden (zoals Tjalling Waterbolk).
111

III. Javaan en jeugdbonder
Piet Hagen, 2010, p. 660 e.v.
19320211 In het Algemeen Handelsblad staat een complete lijst van suikerfabrieken op Java: 185 stuks. Zie
ook www.willemsmithistorie.nl/film/540-film-industrieel-verleden-van-de-suikerindustrie-op-java-1890-2010.
117
Bij bezoek aan Java, oktober 2013, bleek hier verder geen archief over beschikbaar gebleven. Hierbij heeft
auteur de suikerplantage Olean bezocht en gesproken met de huidige directeur. Deze wist echter niets over de
geschiedenis van een eeuw terug te melden, noch kende hij de naam Westhoff. In Surabaya verbleven we in het
Oranjehotel, van waaruit de familie Westhoff bijna een eeuw geleden op de boot stapte naar Nederland.
118
Bouwstenen voor memoires, 1998. Dit handgeschreven document, ruim 120 pagina’s dik, is op verschillende
momenten geschreven, tussen 1994 en 1998 (zonder goede paginanummering en later pagina’s toegevoegd:
verder aangehaald als Bouwstenen). Voor zover bekend heeft Westhoff dit alleen met Rob Leopold gedeeld
(soms als bijlage bij brieven) en mogelijk met zijn directe familie. Zie o.a. 19970824 Westhoff aan Leopold.
119
Bouwstenen.
120
Volgens Kuiper (20150330 Piet Kuiper, interview), die lange tijd op Java verbleef, is dit nogal overdreven: zo
werkte het ook in Indië niet.
121
Bouwstenen.
122
Een leven in meervoud, in Goris, 1991, p. 25 (verder aangehaald als Meervoud). Op eerdere momenten heeft
hij hier overigens andere herinneringen over gegeven (zie 20130603 Jacques de Smidt, interview).
123
Deze organisatie geeft het gouvernement advies op het gebied van natuurbescherming en pleit met succes
voor de instelling van natuurmonumenten op Java en de andere eilanden.
124
Bouwstenen: ‘In Zuid-Afrika, veel later, vond ik de “apartheid” eigenlijk natuurlijk en logisch, hoezeer ik die
verstandelijk ook verwierp. Ik was immers in apartheid opgegroeid.’
125
Bouwstenen.
126
20150330 Interview Piet Kuiper.
127
Tegelijk kan hij naar ‘lager geplaatsten’, of mensen die er in zijn ogen op dat moment niet toe doen,
behoorlijk scherp uit de hoek komen. Dit was zijn eigen mening, zie zijn correspondentie met Rob Leopold
(19980910).
128
Enigszins gewijzigd overgenomen uit Gens Nostra 2014 - jaargang 69 nummer 1/2: 37-39, door Maja
Westhoff.
129
Later zou Westhoff onder het pseudoniem Peter Sandifort zijn gedichten publiceren: een overzicht hiervan is
te vinden op www.peter-sandifort.com, met al zijn gedichten, verzameld door zijn echtgenote en zijn dochter
Maja.
130
Bouwstenen, 19940213: ‘Met intense voldoening stelde ik onlangs vast, dat de naam Victoria-Hotel weer op
de gevel prijkt.’
131
Bouwstenen, ‘Dat zusje had lelijk rood haar, schreeuwde veel (heel hinderlijk) en je had er niets aan, want je
kon er noch mee spelen noch mee praten. Kortom: een lastpost.’
132
Dit werd gekocht, de Wendahoeve was gehuurd. De vorige eigenaar moet de naam ontleend hebben aan de
‘Rij van Klarissen’, uit Vondels Gijsbrecht van Amstel. ‘Hij zal dan wel rooms zijn geweest’, vermoedt Westhoff
(Bouwstenen).
133
Heimans, Heinsius en Thijsse’s geïllustreerde flora van Nederland, ook wel de HHT of HH&T genoemd, is
vele malen herdrukt.
134
Meervoud p. 27.
135
20150408 Interview met Nettie. Wat van het herbarium nog in goede conditie was, heeft Westhoff aan het
Rijksherbarium gegeven.
136
Bouwstenen. Andere oud-Indische gasten, collega’s van zijn vader, deden daar bij hun schaarse bezoeken
schamper over: hij had immers net als zij echt rijk kunnen worden. Overigens verweet zijn vader hem dit nooit,
‘noch in woord, noch in omgang’.
137
Bouwstenen. Victor onderhield na haar vertrek naar Leiden (wegens huwelijk) met haar een jaarlijkse
correspondentie: ‘Toen ik in november ’40 in mijn brief mijn hart luchtte over de moffen en de NSB, bleek uit
haar antwoord, dat ze met haar man NSB’ers waren geworden. Ik heb toen alle betrekking verbroken.’
138
Waarschijnlijk wordt hier de nog steeds aanwezige Industrieele Groote Club op de Dam bedoeld.
139
Hoewel hij volgens Victor het maximaal mogelijke erfdeel aan zijn dochter zou nalaten (Bouwstenen).
140
Hij verwijst ook naar de ‘mémoires’ van Van der Voo. Zie Westhoff, 1966, p. 25.
141
Meervoud p. 33.
142
Voor deze dromen, met bespiegelingen tijdens een botanische excursie op Gotland en Olland, zie Joop
Schaminée, ‘De natuur van het paradijs’, pp. 125-139 in Ellen van Wolde, 2006. Het Paradijs. Meinema.
115
116

Meervoud p. 26. Johan Frederik Westhoff is geboren in 1875. Behalve te Ede en Amsterdam heeft hij gestaan
op Java en laatstelijk te Bergeijk, waar Victor in de jaren 1922-1924 enige malen met zijn ouders gelogeerd
heeft. In deze kerk bevindt zich een plaquette met de naam en ambtsjaren der predikanten.
144
Dit is zonder twijfel een belangrijke referentie geweest voor Westhoff, over de vroegere potentie van deze
provincie. Zie later zijn schelddicht ‘Noord-Brabant’ (19850820).
145
Meervoud p. 26.
146
Bij zijn vraag aan zijn opa, over het onweer (waar hij angst voor had) dat immers toch van God afkomstig zou
zijn?
147
Later zou Victor een overgevoeligheid voor geluiden ontwikkelen, aldus Schaminée, 20150304.
148
Later begreep hij dat ‘ze prevelden: “heilige Maria vol van genade, gezegend zij Jezus de vrucht van Uw
schoot”, eindeloos herhaald. Het was net een poppenkast.’ Bouwstenen.
149
De school lag een kwartier lopen van huis, tussen het Naarderstrand, de Noolseweg en het paviljoen HoogLaren, in een ‘idyllische omgeving van slingerende laantjes met hagen, bossages’. De houten gebouwen werden
in de vijfde klas ingeruild voor een nieuw bakstenen schoolgebouw, later werd dit de Montessorischool; ‘een
Humanitaire school raakte uit de tijd’. Bouwstenen.
150
Bouwstenen.
151
Laren was lange tijd een bekende kunstenaarsenclave.
152
Meervoud p. 26: ‘Een jongen van mijn leeftijd die ik door toeval, buiten school om, leerde kennen. Hij leerde
mij alles waarin ik tekort schoot: in bomen klimmen, met pijl en boog schieten, voetballen, er op los slaan.’
153
Aan de vriendschap en ‘heropvoeding’ met Dicky kwam echter na een jaar een einde, toen zijn ouders
verdere omgang met Victor verboden nadat deze bij een spelletje pijl en boog schieten hem bijna een oog deed
verliezen. Bouwstenen.
154
19961017 Victor Westhoff, interview met Mechtild de Jong. Dit gepest zijn komt regelmatig in zijn
terugblikken voor.
155
Bouwstenen: ‘Het was kenmerkend voor mijn vader, dat hij te geremd (te laf dus) was om dat zélf tegen mij
te zeggen.’
156
Spiritist, met een lange grijze baard. Het schoolhoofd heette Elbrink, gaf les in de zesde klas; had een blonde
baard en liep, net als de andere docenten, op sandalen en blote voeten. De onderwijzeressen liepen vooral in
soepjurken, sandalen en alleen juf Remmert was het aanzien waard: ‘een aardige, naar mijn idee ook mooie,
slanke jonge vrouw, later met Elbrink getrouwd.’ Bouwstenen.
157
http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl/ (20141020) ‘Van Rennes schreef ruim 150 liederen en duetten voor
kinderen, alsmede vertellingen met pianobegeleiding. Deze mogen nu gedateerd lijken, maar werden destijds als
levendig en enthousiasmerend ervaren. Ook schreef ze ongeveer vijftig liederen in Duits-Romantisch idioom.’
158
Bouwstenen: ‘Ik beleefde onbewust de Dhamma, het ideaal van de Boddhisatva. Wat ben ik de “Hum”
daarvoor dankbaar!’ Dit verwijst naar een wezen (sattva) dat naar verlichting (bodhi) streeft.
159
De kleine Johannes van Frederik van Eeden (1887). Voor Victor volgens Schaminée een essentieel boek.
160
Uitweiding over een inwijding. Westhoff, 1966, p. 36.
161
Willem Roda met illustraties van Johan Braakensiek, geïnspireerd op schetsen van Heimans.
162
Bouwstenen.
163
De mierikswortel is geen duinplant, daarom past deze niet goed in deze opsomming.
164
Hij voegt hieraan toe: ‘Deze acausale samenhangen hebben mij altijd meer geboeid dan wat dan ook. Ik ben
een esotericus, tuk op synchroniciteit en geen causaal denker.’ Dit is hier al in retrospectief, maar dit verband
komt later nog terug. Artemisia is de wetenschappelijke geslachtsnaam van wilde averuit.
165
In zijn autobiografische teksten (Bouwstenen) wijdt hij hier vele pagina’s aan. Zo is er bijvoorbeeld de leraar
Duits Loopstra, die hem met Hölderlin, Rückert, Gerhardt Hauptmann en Theodor Storm in contact brengt.
166
Bouwstenen.
167
Het aantal meisjes op wie hij in die tijd, naar eigen zeggen verliefd raakte, is vrij omvangrijk. Later, bij
reünies van de verschillende klassen, blijkt het betreffende meisje vaak niet meer zo aantrekkelijk (Bouwstenen):
‘Ga haar vooral niet zoeken, want ze is zo dik geworden dat je er niets aan zult vinden.’
168
Eigenlijk wilde Victor graag met Wiesje gaan kamperen, maar achtte dat uitgesloten, ‘vooral wegens de
intimiteit die dat met zich mee zou moeten brengen’. Die vakantie ging hij kamperen met zijn moeder, ‘maar nu
wel in gescheiden tenten’. Bouwstenen.
169
De Peripatetische School verwijst naar een Atheense filosofische school in het Oude Griekenland, opgericht
door Aristoteles. De naam heeft te maken met de overdekte wandelgalerij (peripatos) waar Aristoteles
beschutting tegen de zon zocht. Hier gaf Aristoteles al wandelend les.
170
‘De wil van een vrouw is de wil van God.’ Meervoud p. 30.
143

Volgens de catechisatie door de dominee in de kerk van Blaricum, ‘waar ik nolens volens heen moest’. Met
‘herren’ bedoelt hij waarschijnlijk een dominant soort mannen.
172
Dit zou later van belang blijken, als basis voor de vriendschap met Leopold, met wie hij veel over filosofie
sprak.
173
Later hoogleraar in de Veterinaire Farmacologie en Biologische Toxicologie bij de Faculteit Diergeneeskunde
van de Rijksuniversiteit Utrecht (www.dwc.knaw.nl/DL/levensberichten).
174
Volgt een lange lijst, niet zeer zeldzame planten: ‘allemaal zaliger nagedachtenis. Weg, kapotgeboerd.’
Bouwstenen.
175
Hier woonde Victor van 1932 tot 1937 en zijn familie tot 1939, de dood van zijn vader. In 1932 zou de
nummering van de Hilversumseweg veranderd worden, het nummer van Sint Jan zou dan veranderd worden van
5 naar 13. Dat wilde zijn vader pertinent niet; ‘Hij kreeg gedaan dat het nr. 11A werd!’ Bouwstenen.
176
Waarschijnlijk doelt hij hier vooral op het al genoemde nadeel van zijn eenzaamheid als puber.
177
Westhoff: ‘Ik determineerde die eerst met het werk van Ross & Hedicke, maar later met het zeer welkome
Gallenboek van prof. dr. W.M. Docters van Leeuwen, waarvoor Han Alta, op mijn voorstel, de illustraties heeft
vervaardigd.’ Meervoud p. 31.
178
Meervoud p. 31.
179
Meervoud p. 33.
180
‘Vakman’, NJN-jargon uit de eerste jaren, waarmee een oudere, in een bepaalde richting geschoolde
jeugdbonder werd bedoeld. ‘Kluns’ staat dan juist voor het tegendeel hiervan, jong, onervaren en daardoor in de
ogen van ouderen onhandig.
181
Bouwstenen.
182
Meervoud p. 33.
183
Victor Westhoff, ‘Aan de Zuiderzeekust’, Amoeba 13 (6/7) 1934, pp. 85-88. Met de voltooiing van de
Afsluitdijk in 1932 werd de Zuiderzee gesplitst in twee afzonderlijke wateren, het IJsselmeer en de Waddenzee.
In dit eerste artikel beschrijft Westhoff het verdwijnen van verschillende zoutplanten langs de kust.
184
In 1938, na verscheidene Kottenkampen, verscheen daarover de klassiek geworden streekbeschrijving Kotten
– zoals de NJN het zag, onder redactie van Victor Westhoff en Huib de Miranda en met een voorwoord van Jac.
P. Thijsse.
185
Bouwstenen.
186
In het voorjaar van 1934; hij slaagde met uitstekende cijfers voor de zes talen en biologie, waarmee de
onvoldoendes voor wiskunde en natuurkunde werden gecompenseerd.
187
Bouwstenen. Verscheidene leraren van het Gymnasium toonden hun medeleven met het overlijden. De
aardigste en hartelijkste brief kwam van degene van wie Victor het minst verwachtte, van zijn wiskundeleraar:
‘Zo kan je je dus in iemand vergissen. Het was een les.’
188
Meervoud p. 31.
189
J.H.J.Schaminée, A.H.F. Stortelder & V. Westhoff (1995a, red.). De Vegetatie van Nederland 1. p. 33.
190
Uit ‘De Praehistorie van het kruipen’, Victor Westhoff, in Kruipnieuws 6-2, juni 1944, p. 8.
191
Zie Schaminée et al. 1995, De vegetatie van Nederland, deel 1, p. 34. Jeswiet was in 1925 hoogleraar
geworden. Hij was een van de eersten die onderzoek deden naar causale relaties in de ecologie (het verschil
tussen kalkrijke en kalkarme duinen); daarnaast toonde hij interesse in de holistische aanpak van de
vegetatiepatronen binnen de plantensociologie.
192
Bouwstenen. En in Westhoff, 1987, p. 15.
193
Uitweiding over een inwijding. Deze eerste opnamen zijn terug te vinden in de Landelijke Vegetatie Databank
(LVD, Schaminée et al. 2006, Schatten voor de natuur).
194
‘En kort daarop maakte ik mijn eerste opnamen, niet in Nederland, maar in Aywaille, in het eerste
buitenlandse NJN kamp in Remouchamps aan de Amblève.’ (Amoeba 1998 (72) no. 3, p. 152).
195
Een opname is een beschrijving van een afgebakend stuk vegetatie (het proefvlak), waarin van elke soort op
een gestandaardiseerde manier genoteerd wordt hoeveel die voorkomt. Ze vormen een belangrijke referentiebron
voor het natuurbeheer, omdat nauwkeurig is vastgelegd welke soorten op een bepaalde plek op een zeker
moment samen aanwezig zijn.
196
19871121 Voordracht Westhoff bij jubileum Sjocgroep. Zie verder De vegetatie van Nederland, deel 1.
197
Volgens Westhoff is de samenwerking tussen die twee richtingen van onderzoek heel vruchtbaar gebleken.
198
De pioniers van dat moment zijn onder anderen Han Alta (Utrecht), Hein Schimmel (Apeldoorn), Johan
Schendelaar, Rita Jonker (Den Helder), Herman Passchier en Wim Margadant (Haarlem). Van hen zouden in
ieder geval Hein Schimmel en Wim Margadant vooraanstaande natuuronderzoekers worden. Herman Passchier
zien we later nog terug, behalve als belangrijke vriend, als musicus en vertolker van vele werken van Mozart.
171

Victor Westhoff, ‘De introductie van de plantensociologie in Nederland.’ Jubileum-Kruipnieuws, 1987, pp. 518.
200
Meervoud p. 37. Het tijdschrift Kruipnieuws is inmiddels digitaal beschikbaar.
201
NJN-jargon voor oud-leden, die de leeftijd van drieëntwintig jaar gepasseerd waren.
202
Bouwstenen. Stafleu werd later hoogleraar in Utrecht, ‘een van de leidende biologen van de wereld’, zo stelt
Westhoff wat overdreven vast.
203
Dit is jeugdbondsjargon, voor vriendelijk jatten.
204
Meervoud p. 35.
205
Het bleef vele jaren lang het enige Nederlandse handboek van de plantensociologie.
206
Bij de Heimans en Thijsse Stichting vond auteur in 2014 een exemplaar van de herdruk uit 1944 van de
Inleiding tot de plantensociologie, met een handgeschreven opdracht: ‘Ter herinnering aan de jaren 1940-’45
met dank voor velerlei hulp.’
207
Zie Victor Westhoff, ‘Muzische plantenwereld’. In: Vier dimensies, 1994. Liber amicorum voor Herman
Passchier ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag: pp. 13-19. De samenstellers hadden ‘natuur en muziek zó
geplaatst dat zij, als essentialia, de woordkunst en het onderwijs omsluiten’. Een indrukwekkende reeks
prominenten had een bijdrage geleverd, vaak in de vorm van persoonlijke herinneringen. Het boekje geeft een
veelzijdige indruk van een bloeiende culturele periode. Aan dit tijdsdocument wordt zichtbaar – en voelbaar –
hoezeer ‘kennis- en geestdriftoverdracht’ samengingen in die beginjaren van NJN en Sjocgroep, van de Doornse
Werkgroep voor Muziek, van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven, van de Nederlandse Mozart
Vereniging en van zo veel creatievelingen. Westhoff en Passchier hebben gedurende hun hele leven vele brieven
met elkaar gewisseld. Voor de natuurbescherming en de inzichten van Westhoff hierbij heeft dit geen bijzondere
betekenis gehad, al heeft Passchier ook wel inbreng gehad in de plantensociologie met diverse artikelen (mede)
van zijn hand. Meestal betreft het zaken die met andere relaties al in meer detail zijn gewisseld. Daarom wordt in
deze biografie aan de relatie met Passchier geen expliciete aandacht besteed.
208
In 1946 zag een nieuwe en herziene versie het licht. Dat boek bleek de grondslag en vraagbaak voor het
vegetatieonderzoek tot 1969, toen eindelijk het boek Plantengemeenschappen in Nederland door V. Westhoff en
A.J. den Held verscheen, evenwel niet meer onder gezag van de Sjocgroep.
209
Westhoff, 1987, p. 7.
210
Al in 1935 werd hij lid van het hoofdbestuur van de NJN, als districtsleider van District 3; in 1936 bleef hij er
in als ‘wetenschappelijk korrespondent’, later toepasselijker ‘natuurhistorisch secretaris’ genoemd.
211
Uit de ‘Praehistorie van het kruipen’, Kruipnieuws 6-2, juni 1944, p. 5.
212
Werger & Linskens, 2002.
213
Zo eindigt Victor zijn historisch overzicht met een citaat uit het schertsblaadje Hoepelnieuws, destijds
verschenen als een parodie op Kruipnieuws.
214
Meervoud p. 35.
215
Meervoud p. 35.
216
19371209 Brief Van Tienhoven naar Westhoff over Nonneven.
217
Eerder had ook Drijver Westhoff al geïnformeerd over de stand van zaken (19371020 Natuurmonumenten
aan Westhoff). Drijver gaat hier uitvoerig in op de beweegredenen voor bepaalde aankopen. Niet geheel van
logica ontbloot, gezien in de tijd. Het ven zou pas in 1990 door het Geldersch Landschap worden aangekocht,
mede op basis van een advies van Angel, de adviescommissie van datzelfde Landschap, onder voorzitterschap
van Westhoff.
218
Coesèl, in bondgenoten, 200: denk aan de NSB, wandervogel etc!
219
19900401 Interne notitie, A.J.M.Roozen, het Geldersch Landschap.
220
Meervoud p. 30. ‘Op het gymnasium in Hilversum was en bleef ik een uitgesproken alpha. Altijd een 8 tot 9
voor alle talen en altijd een onvoldoende voor wiskunde en gymnastiek, het laatste omdat ik te jong was voor
mijn klas.’
221
Meervoud p. 34.
222
Latere collega aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, dierecoloog.
223
Bouwstenen. De ‘zwarte weduwe van Nederland’, Florentine Sofie Heubel (1914-2007), biologe en nationaalsocialiste, getrouwd met politicus en voorman van de NSB, M. Rost van Tonningen. Zie ook de interessante
autobiografie van zijn zoon, Ebbe Rost van Tonningen, 2012. Deze zoon was enige jaren een kundig en geliefd
interim-directeur van Alterra (volgens Schaminée e.a.)
224
Bouwstenen p. 89.
225
Prof. L.G.M. Baas Becking, Meervoud p. 43.
226
Eerder heeft hij gezegd dat dit moment in de Achterhoek was, maar elders plaatst hij het bij zijn eerste
opnamen in het Gooi. Hoe dan ook is het een moment geweest waarop hij ‘het gevoel had dat er een knop werd
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omgedraaid’. Aldus Westhoff in een interview in Vruchtbare Aarde, in 1998. Precies deze ervaring had auteur
ook, toen hij in 1973 voor het eerst Wilde Planten, deel 1 in handen kreeg, tijdens de universitaire floracursus.
227
‘Mijn ontdekking was dat dit een te eenzijdige voorstelling van zaken is; dat samenwerking minstens zo
belangrijk is. Natuurlijk is er in de natuur sprake van concurrentie. Maar het is niet de belangrijkste factor die de
samenleving van planten bepaalt. In de praktijk zie je dat iedere soort zijn eigen niche bewoont en andere soorten
ontwijkt. “Liever blooie Han dan dooie Han”, heette dat vroeger. De ene plant ontwijkt de ander – door dieper of
juist ondieper te wortelen, door vroeger of juist later te bloeien, door meer rechtop of juist meer kruipend te
groeien. Ze ontwijken elkaar en tegelijkertijd hebben ze elkaar nodig.’(Vruchtbare Aarde, 1998).
228
Teunissen (2001) spreekt over het ‘linkse studentenhuis De Wig’.
229
Zie brief 19370924, namens ‘alle Wiggers’ aan Westhoff, waarin gemeld wordt dat die middag de voltallige
bewonersvergadering uitvoerig over een eventueel bewonersschap gesproken heeft. Victor is in oktober welkom
als nieuwe bewoner. ‘In de Wig waren we gefascineerd door de Dreigroschenoper van Kurt Weil en Bertold
Brecht – die ik nog steeds bewonder; mijn lectuur in die en de volgende jaren bestond uit Dostojevski, Romain
Rolland, Stefan Zweig, Thomas en Erika Mann, Ignazio Silone, Jaroslav Hasek, Barbusse, Remarque, Bart de
Ligt (Vrede als Daad), en bovenal Anna Reiner in Manja, haar hartverscheurende aanklacht tegen de barbarij
van het nationaal-socialisme. Karl Marx vond ik onverteerbaar.’ Meervoud p. 39.
230
Nederlandsche Bond van Abstinent Studerenden (NBAS). Ontstaan in 1919 door fusie van de Gymnasiasten
Geheelonthoudersbond en de HBS-Geheelonthoudersbond; in 1921 fuseerde de NBAS met de Kweekelingen
Geheelonthoudersbond; in 1941 zag de NBAS zich vanwege de maatregelen van de Duitse bezetters
genoodzaakt om zichzelf op te heffen.
231
Op verschillende plaatsen beschreven, waaronder Westhoff, 1994, p. 14.
232
Meervoud p. 38.
233
Meervoud p. 37.
234
19370211 Westhoff aan Van Oordt, sollicitatie Terschelling.
235
19910412 Lezing Westhoff te Leiden bij verschijning van De Plantengroei van de Waddeneilanden. ‘Ik weet
niet wie die gegadigde was, maar ik weet wel, dat het boek, waarvoor we hier bijeen zijn, nooit zou zijn
geschreven als die persoon zich toen niet had teruggetrokken.’
236
De bekende milieupolemist Wouter van Dieren, woonachtig op Terschelling, is zijn neef. Zie Rinkelbollen.
Geluiden uit de KNNV afd. Terschelling, 1985, 1&2. Voorzijde. Hierin bijdrage Westhoff no 436.
237
19370407 Van Oordt aan Westhoff. Elders schrijft Westhoff ‘in maart’, maar de brief van Van Oordt is
duidelijk uit april.
238
Meervoud p. 37.
239
19370407 Van Oordt aan Westhoff.
240
19910412 Lezing Westhoff te Leiden.
241
Meervoud p. 38.
242
19371212 Westhoff aan De Leeuw over zijn vader.
243
Uit een In memoriam, geschreven door Westhoff, 1964. Het is opmerkelijk dat veel activiteiten van De
Leeuw, na zijn repatriëring later bij Westhoff precies zo zouden terugkomen. Hij is dus eigenlijk in de
voetsporen van ‘zijn vader’ getreden.
244
Kotten – zoals de NJN het zag, onder redactie van Victor Westhoff en Huib de Miranda, 1938, p. 31.
245
Meervoud p. 35.
246
Werger & Linskens, 2002, p. 122.
247
19881126. Zie ook 20140202. Bij de presentatie van de herdruk van het Kottenboek, precies een halve eeuw
na de eerste verschijning, sprak Westhoff een volle zaal toe: ‘Het was eveneens aan een advies van mr. ten
Houten te danken, dat de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, nu ruim 60 jaar geleden, in 1926 voor de
plaats van zijn zomerkamp zijn oog liet vallen op het Vossenveld bij de boerderij Wiltershaar in Kotten,
bewoond door de familie Roerdinkholder, in de streek meer bekend als “Haarman”. Hiermee werd een traditie
van vele jaren begonnen, die in belangrijke mate heeft bijgedragen tot de kennis en de faam van het
Winterswijkse land.’
248
19380203 A. Meeuse aan Commissie Advies Staatsbosbeheer over eigendom materiaal; 19380204 Van
Oostrom aan Van Oordt over eigendom. Meeuse heeft Van Oostrom op gedoe gewezen (zie brief hiervoor). Hij
vraagt de commissie of ze wel prijs stellen op de naamlijst van het geïnventariseerde materiaal.
249
19380203 A. Meeuse.
250
19380204 J.J. ter Pelkwijk aan Van Oordt over eigendomsrechten. Ter Pelkwijk studeerde biologie aan de
Rijksuniversiteit Leiden (1933-1939). Hij zou in Suriname onderzoek gaan doen dat zou moeten leiden tot een
proefschrift. Door de Tweede Wereldoorlog kwam van deze plannen niets terecht. Hij week uit naar NederlandsIndië en aanvaardde een betrekking bij het Instituut voor de Zeevisserij te Batavia (Jakarta) op Java. Na de
Japanse inval in Nederlands-Indië meldde hij zich vrijwillig als bootsman van de hulpmijnenveger HM Endeh,

die probeerde naar Australië te ontkomen. Maar bij het treffen met de Japanners op 2 maart 1942 sneuvelde hij
als een der eersten. Hij wordt vooral geroemd om zijn uitzonderlijke creativiteit en tekenvaardigheid; dit is
postuum samengevat in Deze mooie wereld (Ter Pelkwijk, 1948).
251
19390524 Brief houtvester ‘de eilanden’ over loon voor onderzoek flora en botanische sociologie der
natuurmonumenten Westhoff, bijgestaan door W. Margadant, f 100,-, alsmede reiskosten 3e klas en 2e klas boot;
19390321 Van Oordt-Westhoff over Terschelling, samen met De Leeuw, met kleine vergoeding van f 2,50/dag.
19390516 De Leeuw aan Weevers over Terschelling; Mogen er vriendjes mee? ‘Een zoodanige afspraak lykt my
verkieslyk boven het geval, dat vriendjes van Westhoff op eigen gelegenheid tegelyktydig met hem op T werken
en wy geen controle kunnen uitoefenen.’
252
19401009 Van Oordt aan Westhoff, die heeft ‘nog steeds niet het rapport ingezonden. Dit kruist soms zelfs
met het verkrijgen van de vergunning voor het volgende veldseizoen.’ 19400420 Westhoff aan Van Oordt,
Commissie van advies inzake de Natuurmonumenten van SBB. Hij verzoekt de commissie toegang tot de
terreinen waar hij de jaren hiervoor PQ’s heeft gelegd.
253
Kaat Schulte Fischedick, 1995.
254
J.W., Van Dieren, 1933.
255
W., Feekes, 1936.
256
D.M. de Vries, 1926, 1931, 1933, 1941, 1949, 1965.
257
A. Scheygrond, 1932.
258
Het voert te ver om hier in extenso op de verschillende principes in te gaan, maar je zou kunnen zeggen dat de
Frans-Zwitserse benadering uiteindelijk aan het langste eind heeft getrokken, mede omdat de bescheven
vegetatie-eenheden gemakkelijker in een hiërarchisch systeem zijn onder te brengen en daarmee in beheer en
beleid beter toepasbaar zijn (zoals pas in 1995 netjes wordt verantwoord, door Westhoff & De Smidt, in
Schaminée et al. 1995, De vegetatie van Nederland, deel 1).
259
Dit zou betekenen dat ongeveer de helft van de op dat moment beeldbepalende vegetatiekundigen meer of
minder sympathiek stond tegenover het gedachtegoed van de NSB.
260
19920814 Westhoff over Theo Weevers. Westhoff schrijft hier dat op een foto van de promotie van Van
Dieren (1934) te zien is hoe Weevers geëmotioneerd staat te opponeren.
261
Dat het tijdschrift Recueil des travaux botan. Neerl. een Franse titel had, was het initiatief van Weevers
(volgens Westhoff). Later werd dit met het Nederlandsch Kruidkundig Archief samengevoegd tot Acta Botanica
Neerlandica.
262
Westhoff: ‘Van mijn ervaringen daar heb ik in 1990 verslag uitgebracht in Stratiotes nr.1; maar wat daar
buiten beschouwing bleef, was mijn bemoeienis met de toen zo tragisch verlopende Spaanse burgeroorlog.’
263
Meervoud p. 41. Voor de gedichten, zie betreffende website en hoofdstuk 11.
264
19390509 Westhoff aan De Leeuw vanuit Montpellier. Hij is het niet eens met plantensociologische indeling
van Tüxen.
265
Meervoud p. 41.
266
19390704 Braun-Blanquet aan Westhoff over methode. Hij schrijft Westhoff dat hij wel degelijk wilde
samenwerken ‘met het noorden, altijd al’. ‘Die Hauptsache ist, dass eine Methode so allgemein anwendbar ist,
dass sie alle möglichen Verbesserungen, Verfeinerungen usw. in sich aufnehmen und absorbieren kann ohne
dass die ganze Grundlage geändert werden muss. Und das ist der Vorteil unserer Methode.’
267
‘Mijn laatste avontuur met een groep NJN-ers was, in 1948, een verrukkelijke excursie in de Alpen van
Graubünden, onder leiding van dr. P.M. Müller-Schneider en ten dele van mijn grote leermeester BraunBlanquet zelf.’ Meervoud. Zie hierover de enthousiaste terugblik van Waterbolk, 2015.
268
Op het station van Chur: v.l.n.r. achter, Hieke Brinkman, Mien van Rooijen, Gerda Witkamp-Postma, Mies
van Andel, Dr. Mûller-Schneider, Miek Hoffman, Victor Westhoff, Nico Kok, Kees Meijers, Roelof de Wit, Piet
Glas, Tjalling Waterbolk, Hans Heijbroek en Herman Jansen; (v.l.n.r. voor) Wim Meijer, Jaap Mook, Martien
Witkamp, Jaap van Dijk, Lutz Zwillenberg en Gré Blokzijl. De NJN was een vrije jeugdbeweging waar niet
alleen aan natuurstudie werd gedaan; er werd ook gediscussieerd, gezongen en gevolksdanst. Op het perron van
het station van Chur werd 'tot vermaak der omstanders nog even de Zevensprong' gedanst.
269
Hier heeft auteur overigens ook niet heel veel moeite voor gedaan. Elsbeth Etty keurt deze houding af. In het
Handelsblad poneerde zij de stelling: ‘Wie zich te hoog acht voor het loeren door het sleutelgat moet geen
biograaf worden.’ Dit schreef zij in een artikel waarin zij pleitte voor meer aandacht voor het persoonlijk leven
in biografieën, met name in die van (mannelijke) politici, aldus Eva Rovers (2012).
270
Meervoud.
271
Zie ook ‘1940 particuliere correspondentie met meisjes’, in het Westhoff-archief aanwezig (maar niet
compleet). Ook in het NJN-archief bij het IISG zijn er opvallend veel brieven van jonge dames, die hun lief en
leed met Victor proberen te delen.

19400926 Westhoff machtigt de vader van Nettie in verband met zijn financiën. Dit ging om beleggingen bij
banken. Financieel is het huwelijk voor Victor, die aan zijn kant al niet geheel onbemiddeld is, een goede
verbintenis, gegeven de welgestelde achtergrond van de familie De Joncheere. Nettie was redelijk bemiddeld,
aldus Jan van Groenendael (interview).
273
Aangezien deze (platonische) relaties met vrouwen – voor zover te beoordelen valt – geen invloed heeft
gehad op zijn handelen in de natuurbescherming, is het verder buiten beschouwing gebleven.
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IV. Oorlog en verdieping
19980101 Westhoff aan Leopold. De NSB beroept zich ideëel op Mussolini, destijds in Nederland door velen
gezien als de leider die in het chaotische Italië eindelijk de treinen op tijd had laten rijden, en niet zozeer op het
gedachtegoed van Hitler.
275
19980101 Westhoff aan Leopold. ‘De NSB verwierp weliswaar de parlementaire democratie, maar dat deden
de communisten ook, en de vérstrekkende implicaties daarvan werden toen door velen nog niet voorzien. In het
begin van de oorlog uitte deze hang naar het volkseigene zich bijvoorbeeld in de uitgave van een serie postzegels
waarop zulke symbolen waren afgebeeld.’ Westhoff had een waardevolle postzegelverzameling, die hij later in
de oorlog zou verkopen, om onderduikers van middelen te voorzien.
276
Volgens historicus en plantensocioloog Harmsen is deze NSB-connotatie te betreuren, aangezien na de oorlog
lange tijd ‘alles wat van waarde is in folklore, in Germanen- en Keltendom en in het holistische denken,
kritiekloos als fascistisch weggewuifd werd’. Harmsen, 1993, p. 133.
277
Zie Raymond Dominick, 1992. Environmental Movement in Germany: Prophets and Pioneers, 1871-1971.
278
Een voorheen respectabele wetenschap als de ‘volkskunde’ raakte na de oorlog door de verbinding met dit
NSB-gedachtegoed bijna geheel in diskrediet.
279
De verwarrende oorlogsomgeving beschrijven we aan de hand van artikelen en brieven die Westhoff zelf,
getuige zijn archief, onder ogen heeft gehad.
280
Westhoff, 1998, aan Leopold.
281
Gustav Hegi, 1931. Flora von Mitteleuropa. Laatste pagina’s met advertenties en aankondigingen.
282
19980101 Westhoff aan Leopold. Dit is een wat naïeve kijk op de loop der oorlogsgeschiedenis.
283
19980101 Westhoff aan Leopold. Hij was lange tijd lid van de NBAS.
284
Du Perron overleed vrijwel op hetzelfde moment als zijn vriend Ter Braak, op 14 mei 1940, kort nadat op de
radio de Nederlandse capitulatie bekend was gemaakt. Ter Braak koos zijn dood zelf, geholpen door zijn broer.
Du Perron stierf aan een hartaanval: volgens zijn biograaf speelde de opwinding over de capitulatie hierbij een
rol.
285
Victor Westhoff, ‘Waarom Antisemitisme?’, NBAS afd. Utrecht- maandnieuws november 1938. Voor zover
bekend, is dit handgeschreven manuscript niet verschenen. Mocht er enige twijfel bestaan over de toenmalige
denkbeelden van Westhoff over Duitsers en Joden, dan spreekt dit artikel voor zich. Om die reden is het
‘onversneden’ opgenomen. Bovendien maakt hij hierin een mooie verbinding met muziek en geschiedenis, zaken
die zijn leven mede zouden kleuren. Beide muziekstukken beschouwt hij als kunstwerken, maar de verfijnde
compositie van Mendelssohn staat hem meer nabij dan het bombastische van Wagner. In 1994/1995 krijgt
Sikkema (20130527 Interview met Sikkema) te horen dat de politieke ideeën van Victor Westhoff in de jaren
dertig weinig verheffend waren, hetgeen zou samenhangen met het NSB-lidmaatschap van z’n vader. David de
Lange (1919-2005), een Joodse oud-NJN’er, vertelt hem op 10 april 1995 evenwel dat Victor al voor de oorlog
is ‘genezen’. En over dat vermeende NSB-lidmaatschap of -sympathieën van zijn vader is niets gebleken
(volgens archief NIOD).
286
19390428 Van Ostrom aan Westhoff.
287
199502 Hans Gorter over Algemene Ledenvergadering Natuurmonumenten van 19400316 (ongepubliceerd,
archief Gorter).
288
Aanvankelijk is het bureau van Natuurmonumenten gehuisvest in een kamertje van het assurantiekantoor van
Van Tienhoven aan het Rokin. Later vindt het vele jaren onderdak in een eigen kantoorpand aan de
Reguliersgracht 9, via de achtertuin aansluitend bij het woonhuis van Van Tienhoven aan de Herengracht 540.
Na de dood van Van Tienhoven, in 1953, wordt zijn voormalige woning het verenigingskantoor, waar op den
duur ook andere natuurorganisaties, zoals de Contact-Commissie en het IVN, een onderkomen vinden. In 1975
verhuist Natuurmonumenten naar ’s-Graveland en wordt Herengracht 540 verkocht.
289
19400509 Hoey Smith, Rotterdams havenbaron aan Van Tienhoven, een goede relatie van hem. Jaren later
zal hetzelfde terrein op Voorne, én dezelfde Hoey Smith, aan de wieg staan van een zo mogelijk nog
onverkwikkelijker affaire, maar dan tussen Van Tienhoven en Victor Westhoff. In J.L. van der Pauw, Rotterdam
in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam 2006), p. 27 wordt melding gemaakt van James van H.S. omdat hij bij
de verkiezingen van april 1935 voor de NSB was gekozen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Ook wordt
gemeld dat hij samen met Rost van Tonningen het beruchte partijcongres van 1938 in Neurenberg bezocht. Het
is onwaarschijnlijk dat dit NSB-lidmaatschap Van Tienhoven zou zijn ontgaan. Over Hoey Smith is veel bekend,
net als zijn foute verleden. De man kwam als reder over de hele wereld en nam van al die plaatsen bomen mee
die op zijn landgoed aan de Honingerdijk werden geplant. Dit is nu arboretum Trompenburg.
www.trompenburg.nl. Uit een boek over Rotterdamse ondernemers, in het hoofdstuk over K.P. van der Mandele
(een begrip in Rotterdam), dat hij medeoprichter is van het Instituut voor Stad en Landschap (1928) dat zich
274

inzet voor het behoud van stedenschoon en natuurgebieden. De stichting Zuid-Hollands Landschap zou hieraan
gelieerd zijn. Volgens mondelinge med. Peter Milders aan auteur, 2012.
290
19920814 Westhoff over Weevers, in een brief aan diens zoon, Theo Weevers. Weevers wilde ook niets van
Tüxen hebben, was francofiel. Deze aanvaring met Weevers, voor de oorlog, was bij het Breede Water op
Voorne, dat Hoey Smith had laten uitdiepen. Weevers was op dat moment in functie als voorzitter van de naar
hem genoemde commissie. ‘Gaarne erken ik mijn meerdere, vooral op wetenschappelijk gebied, maar omtrent
de terreinen op Voorne erken ik niet in iemand mijn meerdere op wetenschappelijk gebied, indien hij de
terreinen niet kent, hetgeen ik rustig van alle leden der Commissie, voor zoover mij deze bekend zijn, kan
zeggen. Hierbij speelt ook de factor dat theorie en praktijk niet altijd de zelfde richting gaan’, aldus een zich
geschoffeerd voelende Hoey Smith.
291
19400508 Van Tienhoven aan Thijsse, over bezoek aan Hagenau van de Commissie voor onderzoek naar
botanisch en sociologisch interessante terreinen.
292
19400508-5 Ook de hooggeleerde Weevers krijgt een fel schrijven van Van Tienhoven: ‘(…) het grieft
ondergeteekende ook eenigermate, dat een officieel door de Commissie vastgesteld bezoek geheel geschiedde
zonder eenige ruggespraak te houden met ons, hetgeen het gevoel wekt, dat er verschillen van meening bestaan,
die ons niet aangenaam aandoen.’
293
19400509-3 De aimabele Thijsse in brief aan Van Tienhoven. Gezien de publieke overtuigingen van Jeswiet
is dit een opmerkelijke, anderen zeggen naïeve, dan wel laakbare insteek van Thijsse: politieke naïviteit? Jeswiet
was lid van de NSB, in 1933, 1934 en na mei 1940. Hij ontwierp samen met Mussert verklaringen die door
studenten en personeelsleden van universiteiten en hogescholen moesten worden ondertekend en waarin ze
aangaven zich niet te keren tegen aanhangers van het nationaalsocialisme. Jeswiet was ook prominent lid van de
Nederlandsche Kultuurraad, die vooral tussen 1942 en 1945 wetenschappelijk en cultureel Nederland
ontvankelijk poogde te maken voor het nationaalsocialisme. Zijn hoogleraarschap stopte in 1945, vanwege zijn
samenwerking met de bezetter werd hij in 1946 oneervol ontslagen en geroyeerd als lid van de Nederlandse
Bosbouwkundige Vereniging (Freijsen, 2002).
294
Nu noemt hij onder meer Cleyndert en Brouwer, Van der Kloot, Van der Goes en de gebroeders Tinbergen,
Jan Verwey, Ter Pelkwijk. Op andere momenten wordt door hem ook nadrukkelijk Westhoff hierbij genoemd.
295
19350110 Westhoff, inschrijving dienstplicht.
296
19410107 Voûte aan Westhoff over mierenonderzoek. Westhoff krijgt bij dit onderzoek hulp van Diemont en
Vlieger, die later in zijn loopbaan nog terug zullen komen.
297
19410702 Voûte aan Westhoff over biosociologie; Comité ter bestudeering en bestrijding van insectenplagen
in Bosschen.
298
19410702 Voûte aan Westhoff.
299
19410716 Van Tienhoven aan Westhoff over mierenonderzoek. Hij vraagt om opgave kosten. 19410726 Van
Tienhoven aan Westhoff over subsidie door Van Tienhoven Studiefonds voor de mieren; Westhoff krijgt f 25,als tegemoetkoming van het Studiefonds in de kosten van het onderzoek. Van Tienhoven ziet graag na afloop
voorlopig rapport tegemoet. 19410717 Van Tienhoven aan Westhoff vergunning betreden; 19410716 Van
Tienhoven aan Westhoff over mierenonderzoek; Westhoff heeft al f 40,- van Voûte mogen ontvangen, dit is
echter niet genoeg, vandaar nog toezegging van f 25,-. 19420131 Van Tienhoven aan Westhoff: hij blijkt
tevreden met de besteding van het geld. Westhoff was overigens begonnen met het zijnerzijds overmaken van dit
soort bedragen t.b.v. natuurbescherming: 19380625 Natuurmonumenten-Westhoff over gift van f 25,-. Van
Tienhoven dankt Westhoff voor zijn gift voor Fochteloo. Westhoff wilde ook steun hiervoor via de NJN-kampen
zien te verkrijgen.
300
Voordracht voor de wintervergadering van de Nederlandsche Entomologische Vereeniging, van 22 februari
1942. Hij noemt zich geen entomoloog van professie, maar botanicus, ‘in het bijzonder plantensocioloog’. Een
vergelijkbaar referaat hield Westhoff eerder voor professor Raven en later de Utrechtse biologenvereniging, 11,
resp. 18 februari 1942.
301
Zie V. Westhoff & J.N. Westhoff-de Joncheere, ‘Verspreiding en nestoecologie van de mieren in de
Nederlandsche bosschen’, Tijdschrift over Plantenziekten 48, 1942, pp. 138-212. Tevens verschenen als
Mededeeling van het comité ter bestudeering en bestrijding van insectenplagen in bosschen 9. 76 pp. En zie
verder V. Westhoff, ‘Sociologische verspreiding en nestoecologie der mieren in de Nederlandsche bosschen’, in:
‘Verslag en Wetenschappelijke Mededeelingen van de vijf-en-zeventigste Wintervergadering der Nederlandsche
Entomologische Vereeninging’ op 22 februari 1942: pp. 30-32. Grotendeels dezelfde inhoud, maar met een
andere titel, met de nadruk op de sociologie.
302
19421231 Luuk Tinbergen aan Westhoff over biosociologie (‘Stichting Vogeltrekstation Texel’).
303
Luuk Tinbergen (1915-1955) voelde zich evenals zijn broer Niko, die acht jaar ouder was, vanaf zijn vroege
jeugd aangetrokken tot de natuurstudie. Hij werd lid van de NJN waar hij bevriend raakte met Joost ter Pelkwijk,
met wie hij qua waarnemingsvermogen, oorspronkelijkheid, creativiteit en humor veel gemeen had. In deze voor

hem stimulerende omgeving kwam een bekwaam en oorspronkelijk veldornitholoog tot ontwikkeling. In 1954
werd hij benoemd tot hoogleraar in de beschrijvende dierkunde. In 1955 maakte hij abrupt een eind aan zijn
leven.
304
19431024 Thijsse aan August Stärcke (1880-1954), arts-psychiater in Den Dolder en entomoloog.
305
Stärcke, 1943.
306
19451119 Westhoff aan Gorter.
307
19401125 Koningsberger rede tegen bezetter.
308
Koningsberger liet de tekst, zoals hij die had voorgelezen, bewust op de katheder liggen: dan konden ze het
nog eens rustig nalezen. Maar na zijn vertrek werden deze originele papieren, uit angst voor de bezetter, snel
versnipperd, zodat alleen doorslagen behoedzaam bewaard zijn gebleven. Een aantal daarvan is nu in het
Westhoff-archief terug te vinden.
309
19401202 Westhoff collegeaantekeningen Herman Gorter; 19410127 Westhoff collegeaantekeningen Guido
Gezelle.
310
19430212 Chris van de Broek aan Westhoff over het oppakken van studenten.
311
19410627 Westhoff aan de kerkvoogd; Bouwstenen 1998. Volgens de inscriptie in zijn bijbel is hij op Java
Nederlands Hervormd gedoopt.
312
Meervoud p. 42.
313
Meervoud p. 45.
314
Meervoud p. 42.
315
Meervoud p. 43.
316
Al dachten sommige vogelaars daar duidelijk anders over: zie Geheim Vogeldagboek 1940 -1945 door Henk
Kortekaas en Hans Peeters (2014).
317
19980101 Westhoff aan Leopold.
318
Zie J. Mennema & F. Adema (1979). ‘In memoriam Jan G. Sloff en Dr. D. Bakker’. Gorteria 9, 299-300.
319
19390508 Jan G. Sloff aan Westhoff: ‘De grenzen sinds Goede Vrijdag militair zeer bewaakt, wegen zijn
afgezet en gebarricadeerd, zodat we met de mogelijkheid rekening houden dat de grensgebieden daar
ontoegankelijk zijn. En die zijn juist het interessantst.’
320
19391111 Sissingh aan Westhoff.
321
19400829 Herbert Diemont aan Westhoff, over Sissingh.
322
19400908 Diemont, mede namens Westhoff, aan Wachter over Sissingh: ‘Doordat Sissingh begin Augustus is
opgepakt, werd U het Nanocyperion-manuscript waarschijnlijk door zijn Moeder toegezonden. Wij waren
hiervan niet op de hoogte en weten niet of het wel volledig gecorrigeerd was.’
323
Diemont, W.H., G. Sissingh & V. Westhoff (1940).
324
19430221 Sissingh aan Westhoff. ‘Je zult daarbij wel meerdere malen met Knapp in conflict komen. Knapp’s
“publicatie” maakt het ons niet gemakkelijker. [in een ps:] m’n ideeen over Knapp’s werk zijn nog niet rijp
genoeg om je daarover veel te schrijven. Een en ander is echter wel in overeenstemming met de persoon van R.
Knapp.’ Knapp was een foute Duitser, die probeerde het hele systeem van de plantensociologie naar zijn hand te
zetten (19430708 Westhoff aan De Leeuw: lange brief over hoe om te gaan met de acties van Knapp, die voor
geen enkele associatie een zelfstandige naam erkent).
325
19431218 Sissingh over bombardement Tüxens huis en instituut.
326
Volgens Westhoff (19961017 Interview door Mechtild de Jong) een van de ‘belangrijkste figuren in ons vak
in Duitsland. Daar had hij een instituut. Om hem kon niemand heen.’
327
Westhoff schreef op die brief, in afgemeten stijl: ‘nog af te handelen’ (19430201 Sissing aan Westhoff)
328
Daarna duurt het dertien jaar voordat er weer contact mogelijk is. In 1952 reist Westhoff weer naar Tüxens
instituut.
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19440127 Westhoff aan Barkman over afstaan gegevens.
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In zijn stellingen komt dit echter niet meer terug. Destijds was het nog niet gebruikelijk, maar de huidige
nomencaltuurregels in de plantensociologie schrijven voor een nieuwe associatie met een kenmerkende (type)
opname te documenteren, zoals bij de beschrijving van een nieuwe soort een exemplaar van die plant hoort.
331
Dit vertelt Harmsen in zijn boeiende autobiografie, 1993, Herfststijlloos; Een levensverhaal. SUN, Nijmegen;
en later in een interview in het kader van 100 jaar op de knieën, Schaminée & Van ’t Veer, 2000.
332
Harmsen is ook de auteur van het jubileumboekje van de Bryologische en Lychenologische werkgroep
(BLWG): www.blwg.nl .
333
Meervoud p. 42.
334
Passchier had eerder zelfstandig een eigen overzicht geschreven. In een brief, 19980103, aan Ans Huisman
schrijft Westhoff dat Dijk samen met hem de auteur was van het eerste Overzicht van de
Plantengemeenschappen van Nederland, verschenen in 1942; Johan Dijk was degene die daartoe het initiatief

had genomen. ‘Daarna voelde Herman Passchier, die ook plannen in die richting bleek te hebben, zich
gepasseerd, met het gevolg, dat er ook nog in 1942 een nieuwe uitgave verscheen met als auteurs Westhoff, Dijk
en Passchier.’ Beide boekjes verschenen in de ‘Bibliotheek van de NJN’. Westhoff adviseerde zijn vriend
Passchier nadrukkelijk met de muziek verder te gaan, niet door te blijven ‘liefhebberen en knoeien’, maar echt
serieus. Voor het verrichten van belangrijk plantensociologische werk is nodig ‘een afstand tot de theorie, een
levende instelling tegenover – dus critiek op – de methode, een ruime en soepele instelling, de mogelijkheid om
zelfstandig nieuwe wegen te gaan’. Hiervoor is bovendien een brede wetenschappelijke opleiding vrijwel
onontbeerlijk, aldus het scherpe advies van Westhoff (19430907).
335
Marrit Saris (dochter auteur) heeft in 1988 in Beek bij Nijmegen een bordje van de Duitse ANWB gevonden,
met duidelijke SS-tekens.
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19430204 Directeur ANWB aan Westhoff.
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19430103 Westhoff aan ANWB.
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20150408 Interview met Nettie. Hiertoe verhuisden ze naar Den Haag.
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19430221 Sissingh aan Westhoff.
340
In 1928 verschijnt een nieuw ontwerp, evenals in de jaren 1938, 1953 en 1955, maar bij de laatste twee
versies wordt de slagzin weggelaten. Het zwerfafvalprobleem zou niettemin in omvang alleen maar toenemen.
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Westhoff, 1943. De Binnenband was een intern blad voor de ANWB-consuls.
342
Meervoud p. 42. Deze mening gaf hij ook aan Bart Grob, die hierover in zijn scriptie mededeling doet: zijn
aanstelling moest eigenlijk een vergissing zijn geweest, daar er op deze positie, vanuit het oogpunt van de
ANWB gezien, beter een planoloog op zijn plaats geweest zou zijn.
343
Scriptie Bart Grob (1998): deze is voor de plaatsbepaling van de ANWB in dit verband gebruikt. De hier
aangehaalde bronnen zijn onafhankelijk hiervan wel opnieuw gecontroleerd. Deze scriptie wordt binnen de
ANWB niet meer actief aangehaald, zelfs niet door Van Woerkom, in zijn Westhoff-lezing in 2011.
344
Westhoff, ‘Uit het wespennest van de Landschapsverzorging’. De Binnenband 35 (1943), pp. 11-12.
345
Grob, 1998. Consuls vormden voor de ANWB in die tijd de schakel tussen het beleid dat gemaakt werd door
het bestuur en de leden. Zij zorgden voor promotie, verkoop van ANWB materiaal en hielden de afdeling
Landschapsverzorging op de hoogte van eventuele aandachtspunten.
346
Omslag Nederland ons aller tuin (Zuid-Limburg), geschreven door D.C. van Schaïk, met illustraties van Han
Alta, die ook de redactie over de serie voerde.
347
V.Westhoff, ‘Werk van de afdeling Landschapsverzorging’. Maandelijkse mededelingen 5 (1944), pp. 8-9.
348
V. Westhoff, ‘Verbreiding der natuurbescherrningsgedachte’. Maandelijkse mededelingen
(1945), pp. 2-3.
349
Meervoud p. 44. In Van der Windt, 1995, p. 115 e.v. wordt beschreven dat dit initiatief breder lag, met
Cleyndert als de initiator van oudsher. Westhoff is in ieder geval betrokken bij het eerste (1944) overzicht van de
cultuurlandschappen.
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Werger & Linskens, 2002, p. 123.
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19430928 Directeur ANWB over kosten dissertatiewerk.
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Meervoud p. 44: ‘Loeff was een groot man, die ver vooruitzag. Dat de Oosterschelde na een moeizame strijd
niet geheel afgesloten werd, is voor een groot deel te danken aan zijn onvermoeide actie voor een open
Oosterschelde.’
353
In Meervoud p. 43, enigszins snerend: die ‘vond het allemaal best, omdat nu daar overal hun naam genoemd
werd’.
354
19980325 Westhoff aan Bart Grob, naar aanleiding van de toezending van zijn scriptie Het ontstaan van het
natuurbeheer in natuurreservaten in Nederland. ‘Terecht ook concludeer je, dat zowel Henny van der Windt als
Marga Coesèl het mis hebben als ze hierin de rol van de NJN benadrukken. Het is wel waar dat de NJN mij als
persoon gevormd heeft en mijn maatschappelijk functioneren mogelijk heeft gemaakt, maar dat is een andere
zaak.’
355
Een goede indruk van de gevolgen van een en ander is te krijgen via de inleiding tot de jaaroverzichten van
broed- en trekvogels in het tijdschrift Ardea: Brouwer & Junge, 1946. En in de publicatie van Westhoff (1953)
over de schade.
356
Als illegale activiteit werd dit zo door de natuurbescherming beschreven. Maar men mag zich afvragen in
hoeverre deze houtkap door de hongerende bevolking ten behoeve van de eigen warmtevoorziening, tijdens de
strenge hongerwinter, nu zoveel ernstiger gewaardeerd moet worden dan het door Natuurmonumenten
meewerken aan de levering van hout ten behoeve van de Duitse bezetters. Dit laatste leverde in ieder geval de
gewiekste zakenman Van Tienhoven voor Natuurmonumenten een mooie aflossing op zijn vooroorlogse
obligaties.
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16 april 1943, brief J. van Hoey Smith aan Natuurmonumenten. Hij merkt ook nog op: ‘Een typisch
voorbeeld zijn de vele klachten, die uit de Krimpenerwaard mij bereiken omtrent de schade van eksters en

Vlaamsche gaaien. Toen er wél voldoende geweerdragers waren viel er nooit één schot op deze dieren, trouwens,
de meesten konden ze niet raken indien ze het geprobeerd hadden.’ Archief Natuurmonumenten, zie ook Saris,
2007, p. 54 e.v.
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Victor Westhoff, ‘Natuur en Landschap’, Onderdrukking en Verzet 41 (1953), pp. 349-362.
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Jaarverslag I944-1946 der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten.
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Victor Westhoff, ‘Natuur en Landschap’, Onderdrukking en Verzet 41 (1953), pp. 349-362. Deze kolonies
hebben zich, ook een halve eeuw na dato, nog niet op het oude niveau weten te herstellen (bron Sovon en
anderen).
361
Via Harm Piek, e-mail 20160725, met handgeschreven toelichting op de foto (de Kattenberg, achter
Maupertuis.) Bron: Natuurmonumenten.
362
Volgens Van Beek, voorzitter Stichting Natuurmonument De Beer, ten zuiden van Hoek van Holland, tussen
Nieuwe Waterweg en Brielse Maas.
363
Victor Westhoff, ‘Natuur en Landschap’, Onderdrukking en Verzet 41 (1953), pp. 349-362.
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Buijsman (2007). Een eersteklas landschap. De teloorgang van natuurmonument De Beer. Uitgeverij Matrijs,
Utrecht in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Zie ook Saris, (2007, met DVD met
historische filmbeelden van Nederlandse vogelparadijzen, waaronder De Beer).
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Zie bijvoorbeeld Gorter, 1987, p. 254.
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Zie ook Saris, 2007, p. 55.
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Gorter, 1987, p. 154: eerder ook al in zijn persoonlijk archief aangetroffen, met eigen aantekeningen.
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19400824 Brief van Gorter aan Van Tienhoven (erop geschreven: ‘nooit verzonden’).
369
19830916 Rede van Gorter bij de opening in 1983 van de tentoonstelling van werken van zijn vader, A.M.
Gorter (1866-1933) in het Rijksmuseum Twente te Enschede. De schilder Gorter is vooral bekend vanwege zijn
landschappen die hij ontleende aan de natuur in onder meer Drenthe, Twente en de Achterhoek.
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19400824 Brief van Gorter aan Van Tienhoven (‘nooit verzonden’). Door reorganisatie secretarie ’sGraveland blijkt Gorters aanstelling aldaar ten einde gelopen.
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A. S. Fris, 1995.
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19401009 Van Tienhoven aan Gorter.
373
Gorter wilde aanvankelijk een proefschrift schrijven over de tot stand te brengen Natuurbeschermingswet.
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19401018 Van der Kloot aan Gorter. Henk Cleyndert Azn (1880-1958) heeft lange tijd een belangrijke
bestuurlijke rol gespeeld in de natuurbescherming.
375
De dissertatie van Keiser (1947), Overheidszorg voor het natuurschoon, is opgedragen aan Cleyndert, alom
gewaardeerd ‘om zijn grote activiteit op het veelzijdige terrein der natuurbescherming’. Het exemplaar van deze
dissertatie, oorspronkelijk van Gorter, staat vol scherp commentaar, vaak samengevat met ‘onzin’. Dit
onderwerp komt grotendeels overeen met hetgeen Gorter als dissertatie had willen schrijven: dit verklaart
waarschijnlijk het vele commentaar in het exemplaar van Gorter van betreffend boek. Gorter wordt wel enige
keren geciteerd, maar blijkt niet geraadpleegd als belangrijk informant en deskundige.
376
Zie bijvoorbeeld 19410605, een notitie van negen pagina’s over ‘Overheidszorg voor het landschap’, een
uitvoerig verslag van een belangrijke vergadering van de Contact-Commissie, met interpretatie van Gorter zelf,
gekoppeld aan vigerende en gewenste wetgeving.
377
Coesèl, 1993, p. 202. Deze opvallende conclusie wordt door haar zonder bronvermelding gedaan.
Desgevraagd verwijst ze naar p. 54 uit een publicatie van Gorter, 1956, p. 11-66. Het archief en vroegere
jaarrekeningen van Natuurmonumenten zouden hierover verder onderzocht moeten worden.
378
Vraaggesprekken met twee oude scholteboeren (interview van auteur met scholteboer Hijink 20060809) in de
Achterhoek, samen met Hans Esselink (beiden in 2008 plotseling overleden).
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19440324 Cleyndert aan Gorter: ‘(...) mag ik zoo vrij zijn U nog even te herinneren aan het ontwerp voor het
nieuwe Jaarboek (…), waaraan U na afloop van de jaarvergadering zooals U mij laatst zeide wildet beginnnen?’
Dit jaarboek zou kort na de oorlog verschijnen.
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Meervoud p. 42.
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Zie ook zijn discussie met Voûte hierover.
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19431031 NNV biosociologie
383
19430214 aldus Van Herk. De Nederlandse Botanische Vereniging (NBV) had Westhoff eerder benoemd tot
lid van de Commissie voor de biosociologie.
384
Deze zou na de oorlog verschijnen: M.F Mörzer Bruijns (1947).
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19430125 Voûte aan Westhoff.
386
In feite het werk dat Herman Klomp, enige jaren later, na de oorlog zou gaan doen en tot begin jaren tachtig
zou volhouden, met prachtige tijdreeksen als resultaat én beter begrip van de relaties tussen prooi en predatoren.
Auteur heeft in 1977 als student deelgenomen aan dit onderzoek.

Na een jaar onderbreking kon tot ‘veler vreugde’ in 1942 weer een Leiderskamp worden gehouden, op de
grens van Friesland, Drenthe en Overijssel. De NNV werd in 1951 koninklijk, en heet dan KNBV.
388 Westhoff, 1941.
389
Of hij hier zo bewust op aanstuurt als Thijsse eerder schreef, is niet bekend.
390
Hieruit is later het IVN voortgekomen.
391
Hij werd gegijzeld samen met de rest van de politieke top die niet was uitgeweken naar Engeland. Hij zat
achtereenvolgens gevangen in Buchenwald, Haaren en Sint-Michielsgestel. In dit kamp werd hij in 1944 door de
geallieerden bevrijd.
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C.G. van Leeuwen, 1953.
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20120516 Interview Eddy Weeda. Hij noemde hierbij Peter Hovenkamp, Rijksherbarium en oud-NJN’er als
bron.
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19390801 Westhoff aan Van Heek over Twente en Van Tienhoven aan Westhoff.
395
Zie het rapport dat André Jansen, samen met Westhoff, hierover geschreven heeft, met bewerking van de
oorspronkelijke opnames (V. Westhoff & A.J.M. Jansen, 1990). Die gegevens zouden later een onmisbaar
referentiekader vormen voor pogingen in de jaren tachtig tot (succesvolle) regeneratie en natuurontwikkeling.
396
Volgens Nettie (mond. med, 2014) waren ze net naar Twente afgereisd toen het briefje van de bezetter bij hen
in de bus viel. Dit briefje zou volgens Nettie niet bewaard zijn gebleven, om geen onweerlegbaar bewijs te laten
bestaan (bij huiszoeking e.d.). Maar in 2016 bleek het wel in het archief opgenomen.
397
19440622 Van der Kloot over de beken in Twente.
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Gorter, 1987, in zijn boek Ruimte voor de Natuur. Hij doelt hier op de publicatie van Westhoff uit 1949.
399
Van der Kloet, in 1933 voorzitter van de NJN, daarna de eerste beroepskracht (wetenschappelijk
assistent/secretaris 1939-1947) en vanaf 1947 bestuurslid van de Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming. In hetzelfde jaar werd hij medewerker en later hoofd van de afdeling
Natuurbescherming van het Departement voor OWK, later ministerie van OKW en hoofd van de afdeling
Natuurbescherming en Landschap van Staatsbosbeheer.
400
Westhoff had als ‘oude sok’ zeker tijdens de oorlog voor veel NJN’ers, met name Sjocgroepleden, een
belangrijke vertrouwensrol, zoals blijkt uit de vele brieven uit die tijd in het NJN-archief (IISG), depot Westhoff.
401
Zie ook Coesèl-Wouda, 1997, p.48.
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Harmsen, 1993, p. 132.
403
Zelfs binnen de de altijd wat kritische NJN is er al langer enige onvrede over de geschiedschrijving inzake de
neutraliteit in de oorlog.
404
Marga Coesèl (1997. De NJN, een gemeenschap van individualisten). Daar heeft Coesèl het eigenlijk niet met
hem over gehad. Ze wist wel dat hij anders over de NJN in oorlogstijd dacht. Ze had hierbij wel het gevoel dat
Harmsen haar die andere mening wel kwalijk nam, of in ieder geval het niet met haar eens was. Westhoff en de
NJN zou volgens Coesèl al een heel interessante publicatie kunnen worden. ‘Het is een echt fascinerende club,
nog steeds.’ 20140318 Interview met Marga Coesèl-Wouda.
405
Dat die kampen wel doorgingen, was bepaald geen vanzelfsprekendheid. Zie 19400606 Voorzitter KNNV,
Van Burkom aan Westhoff over het leiderskamp: ‘Ik ben het volkomen eens met je, dat er dit jaar van het LK
niets kan komen. Kamp wordt dus geannuleerd.’
406
Aart Brouwer, in 1939 en korte tijd in 1940 bondsvoorzitter, sinds midden 1939 was hij gemobiliseerd als
reserveofficier bij de artillerie. Aart werd in december 1940 ‘oude sok’. Toen in 1943 de reserveofficieren zich
moesten melden om in krijgsgevangenschap te worden weggevoerd, dook hij onder en zette zijn werk voor
Inlichtingen voort (Nijman, 2000).
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1995, NJN-jubileumboekje, Jan Sikkema, p. 51.
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20130527 Interview met Jan Sikkema.
409
20010201 Westhoff aan Nijman: ‘Het heeft me getroffen, en goed gedaan, dat je een uitspraak van mij als
motto hebt gekozen. Ik herinner mij niet, die uitspraak gedaan te hebben, maar ik sta er zeker achter [de brochure
opent met een door Westhoff bedacht motto: ‘Wat is liefde? Liefde is het doel van de bond’]. Ik bedoelde met
“liefde” niet alleen de verbondenheid onder NJN-ers (zoals je het uitlegt), maar ook de ons allen verbindende
liefde voor de natuur, voor planten en dieren, vegetaties en landschappen. Natuuronderzoekers die niet door die
liefde gedreven worden zijn stakkers, en deugen eigenlijk niet voor hun taak.’ Dat Westhoff hier het meervoud
‘vegetaties’ gebruikt, is opmerkelijk. Hij beklemtoonde juist altijd dat hiervan geen meervoud kan bestaan.
410
20121003 Jan Sikkema, in brief aan auteur, schrijft dat Johan Dijk hem in 1995 vertelde ‘naar ik mij meen te
herinneren, dat hij in december 1940 “strikt neutraal” is’.
411
Zoals op p. 37 van De bende van drie kort staat vermeld, zonder commentaar.
412
Johan Dijk overleed op 18 januari 1998; bij de crematie ontmoette Westhoff Ans Huisman, die gesproken had
over het verleden van Dijk, in relatie tot die dominante moeder. 19980103 Westhoff aan Ans Huisman.
387

Lies Penning, echtgenote van Sturm, vertelde dit aan oud NJN’er Sikkema op 17 juli 1995: zie 20121003 Jan
Sikkema, in brief aan auteur; tevens in interview met Sikkema.
414
20010201 Westhoff aan Nijman. Nijman heeft deze brief, na het overlijden van Westhoff, doorgestuurd naar
de dan zittende voorzitter van de NJN, Bram Koese (20020825): ‘Zeven weken voor Victors dood, vorig jaar,
heb ik een brief van hem gekregen als reactie op het toezenden van De Bende van Drie. Ik prijs de hemel dat ik
dat gedaan heb. Ik heb die brief niet bij de serie bijlagen gedaan omdat ze er niet voldoende bij paste, vond ik,
maar ik stuur hem jou en het HB toch maar toe, omdat er verdomd belangrijke dingen in staan, ook betreffende
Victor zelf. Ik vind het belangrijk dat die alsnog bekend worden, al is het ook maar in beperkte kring.’
415
20121003 Jan Sikkema, volgens informatie van Nijman, in brief aan auteur. Ben Lopes Cardozo en Max van
Oosten overleven de oorlog bij Han Alta op het landgoed Kolland, later beroemd geworden in NJN-verhalen.
Han Alta is hiervoor na de oorlog door Yat Vashem onderscheiden (als Rechtvaardige onder de Volkeren),
omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een of meer Joden voor deportatie door de nazi’s had behoed.
416
Bouwstenen.
417
19440921 Klinkenberg over NJN in oorlogstijd. Hij zou tot en met 1946 voorzitter blijven, heel
ongebruikelijk in de NJN (één jaar was eigenlijk de ongeschreven regel).
418
Veel actieve jeugdbonders leefden vanuit het motto: ‘Bedenk dat het allemaal veel erger kon: de natuur was
niet op de bon.’ Sikkema verwees hierbij naar een artikel van Bram Drinkwaard (1926-2001) in Het Zeepaard
met herinneringen aan de Strandwerk-gemeenschap in de jaren veertig met genoemd motto als titel (augustus
2000). Het strand was in mei 1942 afgesloten. Deze meegaande houding van de NJN werd later door anderen
afgekeurd. In brief van Nijman aan Sikkema van maart 2001: ‘Het is van het gebruikelijke karakter: over de
bezettingstijd schrijven alsof het een lastig incident is geweest.’
419
Sikkema informeerde bij Klinkenberg in 1995 naar het lot van Joodse NJN’ers. ‘Er is nooit een Joodse
NJN’er geroyeerd’, was zijn zuinige antwoord. Er is inmiddels duidelijk beschreven door Sikkema (1995) hoe
Joodse NJN’ers werden geroyeerd. Zeker mensen als Klinkenberg hadden dus beter kunnen weten, mede omdat
hij historische pretenties had, aldus Sikkema in een interview. Hierna had Klinkenberg voor hem afgedaan.
420
Het is onwaarschijnlijk dat de leidende NJN’ers hierover geen contact hebben gehad met hun idool, Thijsse,
mede gezien de discussie die later zo heftig zou los barsten over het beleid bij Natuurmonumenten. Zelfs tijdens
de oorlog kwamen diverse NJN’ers bij Thijsse op bezoek. Zie archief IISG en bij HTS. Tot nu toe zijn echter
geen brieven gevonden over een discussie met Thijsse over de Kultuurkamer, terwijl dit binnen de NJN enige
tijd een heftig onderwerp is geweest, onder de noemer ‘Zwolse kwestie’.
421
Zie verder Jan L. Sikkema, 1995. De NJN in de jaren ’40-’45. NJN 75 jaar. Jubileumboekje, pp. 35-63. Door
de anekdotische aanpak worden we hieruit weinig wijzer over deze verwarrende episode.
422
19860904 Toespraak Waterbolk gehouden bij het afscheid van Westhoff als lid van de
Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad.
423
20120522 Interview met Arie Bakker, te Renkum (overleden in 2013). Op zijn veertiende krijgt hij bij de
NJN een opdracht voor een spreekbeurt, over de lijsterachtigen. Actieve, voor hem inspirerende NJN’ers zijn
Klaas van Asperen, Fenny Moes, Kees Bos, Jan Rooth en Klinkenberg. Een vergelijkbare ervaring viel Roelof
de Wit ten deel. De Wit schreef dat hij hierin woordvoerder was, gesouffleerd door Klinkenberg.
424
Dit is Jaap de Jong (1914-1993), oud-NJN’er en financieel deskundige, die zich – na zijn vertrek uit de
jeugdbond wegens de leeftijdsgrens – zijn leven lang bleef inzetten voor natuurbescherming en de NJN.
425
19440321 Thijsse aan ‘Waarde Victor’.
426
19440322 Aan amice Drijver, die in zijn brief Thijsse op de hoogte had gebracht van de toestanden op de
ledenvergadering van Natuurmonumenten.
427
19440327 Westhoff aan Van Tienhoven over ‘Klink’. Binnen de NJN wordt druk geschreven en
gediscussieerd, zie bv. 194409 Klinkenberg over reorganisatie natuurbescherming.
428
Een zeer goede observatie van Westhoff. Het was in de geschiedenis van de NJN ook ongebruikelijk dat een
voorzitter langer dan één jaar aanbleef. Uiteindelijk heeft Kinkenberg drie jaar deze rol vervuld.
429
19461002 Klinkenberg aan Van der Goes van Naters over zelfinzichten ‘(…) en zo ben ik dus eigenlijk altijd
een zeer onevenwichtig jong mens geweest, die zich echter nogal gemakkelijk het air van groot zelfvertrouwen
weet te geven. Nooit méér geweest dan de andere NJN-ers … maar ik weet nu, dat ik bijna nooit iets anders heb
gedaan, dan om mijzelf te bevredigen. Ik verbaas mij erover dat het maar zo zelden anderen heeft geschaad. Ik
voel me beschaamd dat ik zo weinig rekening met anderen heb gehouden.’ Iets minder onthullend is zijn korte
autobiografie, 19500208-5, waarin Klinkenberg terug kijkt op de oorlogsperiode, NJN, overgang naar pers en op
zijn relatie met Van der Goes, bij wie hij wegens woningnood in 1945 zelfs enige tijd in huis woonde.
430
19440428 Van der Kloot aan Westhoff.
431
Hij verwijst tegelijk nog naar een brief van Jaap de Jong aan Natuurmonumenten, die meer een tussenweg
beschreef. Die brief vond hij uitstekend, voor die van Westhoff kon hij echter ‘geen waardering hebben’.
413

M. Coesèl, 1997. Deze kritische fase paste trouwens ook goed in de tijd: er waren aan het eind van de oorlog
vele sectoren in de samenleving die grote veranderingen met de wederopbouw verwachtte. Of de door Coesèl
gekozen titel, De NJN, een gemeenschap van individualisten, de lading wel dekt, is voor auteur de vraag: er werd
juist erg veel onderling gesproken en ‘afgestemd’, alvorens belangrijke stappen werden gezet.
433
19441012 Thijsse aan Van Tienhoven. Deze periode van overspanning weet Nettie zich desgevraagd ook te
herinneren. Dit zou in latere jaren nog vaker voorkomen.
434
Bloemendaal, 19410417 Thijsse aan Brouwer. Waarschijnlijk doelt hij op bezoek van diverse NJN’ers die op
(kerst)congres zijn geweest en hierover met hem van gedachten hebben gewisseld.
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Coesèl, 2012. Brievenboek, p. 174.
436
Lange tijd is er inderdaad het Biologisch Station ‘Schellingerland’ geweest. Dit is inmiddels gesloten.
437
Gedoeld wordt hier op Jacobus Wouterus (Wouter) van Dieren (1902-1935), veelbelovend (veld)bioloog en
vegetatiekundige, die in 1934 in Amsterdam was gepromoveerd en het jaar daarop plotseling kwam te overlijden
en Franciscus Holkema (1843-1870). Beiden hebben hun proefschrift gewijd aan de Waddeneilanden. Westhoff
volgde het advies van Thijsse op. De vraag is of dit idee echt bij Thijsse vandaan is gekomen. Westhoff
promoveerde in 1947 op een studie getiteld The vegetation of dunes and salt marshes on the Dutch islands of
Terschelling, Vlieland and Texel. Volkert de Vries zou het oostelijke deel van het Waddengebied onderzoeken.
438
Bloemendaal (eind april/begin mei 1941): Coesèl, 2012, p. 178. In archief Westhoff als een kopie van een
brief van Thijsse aan Westhoff.
439
19420202 Thijsse aan Van Tienhoven.
440
19450112 Brief Westhoff aan Gorter. In de nacht van 7 op 8 januari 1945 werd Thijsse onwel en de middag
daarna overleed hij plotseling. Hij werd begraven op de Algemeene Begraafplaats aan de Bergweg in
Bloemendaal.
441
V. Westhoff(1946). ‘Boekbespreking: J.P. Thijsse, 1946: Natuur-bescherming en landschapsverzorging in
Nederland’, Natura 45 (8) (1946), pp. 176-178. In de woorden van Westhoff is deze houding van Thijsse niet
asociaal, of een lastige tweestrijd tussen het bestaansrecht der natuur en het belang van de menselijke
samenleving. Thijsse stond ‘boven dit conflict, in een mild omvatten’. Thijsse zag mens en landschap nog als
een geheel, met waardering voor het cultuurlandschap evenzeer als van het natuurlijke landschap, omdat het één
nog niet zo duidelijk het andere in dominantie voorbij was gestreefd. Voor Westhoff was deze balans al in 1945
zoek.
442
19420202 Thijsse in brief aan Van Tienhoven.
443
19400509-3 Thijsse in brief aan Van Tienhoven. Dit betreft het boekje van Thijsse, 1946. Natuurbescherming
en Landschapsverzorging in Nederland.Dit was nog niet helemaal gereed toen Thijsse bijna vijf jaar later kwam
te overlijden.
444
Westhoff, in Natura, in zijn boekbespreking van: Thijsse, 1946. Westhoff heeft nadien in talloze artikelen en
toespraken vele aspecten van het werk van Thijsse voor het voetlicht gehaald, in breder verband geplaatst, altijd
in positieve zin. Ook in brieven aan zijn vriend Gorter gaat hij hier uitgebreid op in.
445
Dijkhuizen, S. Jac. P. Thijsse. Een biografie. Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers, 2005.
446
Zie verder Dijkhuizen (2005). Zou zijn volgens Dijkhuizen blijmoedige karakter dit hebben kunnen aanzien?
447
De Levende Natuur, lange tijd het belangrijkste tijdschrift op het gebied van de veldbiologie en
natuurbescherming, met twaalf nummers per jaar blijft gewoon verschijnen, afgezien van een pauze in 1943. De
vraag is nu natuurlijk in hoeverre deze onderbreking in de publicatie van De Levende Natuur te maken had met
de nog in procedure zijnde aanmelding van Thijsse bij de Kultuurkamer. Andere natuurtijdschriften, zoals
Natura en Amoeba, waren wel opgehouden te verschijnen, vanwege het Journalistenbesluit.
448
Het op 15 november 1940 ingestelde Departement van Volksvoorlichting en Kunsten vaardigde op 2 mei
1941 het Journalistenbesluit uit, dat een beperkende omschrijving bevatte van de taak van de journalist. Tegelijk
werden journalisten verplicht lid te zijn van het Verbond van Nederlandsche Journalisten, een organisatie onder
nationaal-socialistische leiding, waarvan Joodse journalisten als lid waren uitgesloten. Al op 15 mei 1941, een
jaar na het begin van de Duitse bezetting wordt Thijsse geconfronteerd met dit Journalistenbesluit.
449
Installatie van burgemeester J.W. Zigeler op 24 november 1941. De locoburgemeester C.J. de Groot hing de
nieuwe burgemeester de ambtsketting om. Zie http://1940-1945.bloemendaal.nl. Bij de receptie voor de nieuw
benoemde burgemeester staan slechts 58 handtekeningen in het receptieboek, een daarvan is van Jac. P. Thijsse.
Thijsse’s ‘naïeve’ houding in de oorlog is vaak bekritiseerd. Hij gebruikte zijn contact met Zigeler onder meer
om te trachten niet geëvacueerd te worden uit Binnenduin, zijn woning aan de Parallelweg 4 in Bloemendaal (de
weg zou na zijn dood omgedoopt worden in Dr. Jac. P. Thijsselaan). Dat lukte hem aanvankelijk, maar op 19
september 1944 moest de ‘Grijze Thijsse’ zijn huis toch verlaten. Thijsse nam toen zijn intrek in Overveen, aan
de Militairenweg 4, tezamen met zijn collega in het Bestuur, mw. dr. J. v.d. Bergh van Eysinga en haar
echtgenoot. Ontleend aan het jubileumboek over een eeuw Kennemerlyceum, door Guido van Rijn (in prep),
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waarover hij op 20 februari 2016 op verzoek van de Heimans & Thijsse Stichting een voordracht hield. Citaat
volgens mail van hem op 22 februari 2016.
450
Deze positieve houding tegenover de bezetter had Thijsse zelfs al twee weken na de inval, als hij aan Van
Tienhoven schrijft (19400530): ‘Zouden we nu ook een regeeringscommisaris voor natuurbescherming krijgen?
Dat zou wel iets voor je wezen, vooral wanneer je ook onteigeningsbevoegdheid zou krijgen.’ (Brief opgenomen
in Coesèl, 2012, p. 148).
451
19430930 Thijsse aan H.G. Cannegieter. Uit het jubileumboek over een eeuw Kennemerlyceum, door Guido
van Rijn (in prep). Volgens mail van hem op 22 februari 2016.
452
Dr. A. Schreuder, Amstel 171 Amsterdam C. In DLN 49, nr. 5 (1945), p. 60, rubriek ‘Vragen en korte
mededelingen’. In het daaropvolgende nummer, nr. 6, staat van de hand van J. Heimans, het ‘In memoriam Dr.
Jac. P. Thijsse’.
453
De biografie van Dijkhuizen (2005) is door Saris (2005) besproken in Limosa, met als conclusie dat de
biografie vele interessante en nieuwe zaken boven water heeft gehaald, maar duidelijk heel veel aan waarde zou
hebben gewonnen wanneer een paar lastige en gevoelige onderwerpen met de hulp van externe deskundigen en
andere bronnen waren getoetst. Het hier besproken onderwerp is daar een markant voorbeeld van (hierboven zijn
in feite alleen uit het Kennemerlyceum-archief echt nieuwe gegevens naar voren gekomen, die evenwel op
andere wijze ook te achterhalen waren geweest).
454
19400509-3 Thijsse in brief aan Van Tienhoven, over o.a. Jeswiet, die hij in één adem noemt met Weevers
die ‘ de objectiviteit zelve (is) en ook voor Jeswiet, heb ik groote achting.’
455
De administratieve chaos die lange tijd bij de Kultuurkamer heeft geheerst, heeft er mogelijk in geresulteerd
dat in gevallen zoals de aanmelding van Thijsse deze niet geheel is afgerond, waardoor na de oorlog niet direct
duidelijk is geworden wie zich wel of niet hadden aangemeld. Geruchten over de aanmelding van Thijsse
circuleerden al veel langer, zo bleek bij het uitkomen van de biografie van de hand van Dijkhuizen. Voor
sommige natuurbeschermers had Thijsse daarna (in de jaren negentig van de vorige eeuw) flink ingeboet wat
betreft zijn moreel gezag.
456
Dik van der Meulen (2017), bezig met een nieuwe biografie van Thijsse, vat deze episode goed samen in zijn
artikel in het Tijdschrift voor Biografie: ‘Een afgod als biografisch probleem’ (pp. 59-61).
457
Een houding die tot op de dag van vandaag in natuurbeschermingskringen en bijvoorbeeld in het bestuur van
de Heimans en Thijsse Stichting wordt gekoesterd, zoals de auteur naar eigen ervaring heeft ondervonden.
458
19420601 Gorter aan Westhoff (op privébriefpapier, onder verwijzing naar Natuurmonumenten en ContactCommissie).
459
19420609 Gorter aan Westhoff (nu wel op briefpapier van Natuurmonumenten).
460
19420616 Gorter aan Westhoff.
461
19420616 Westhoff aan Gorter (uit een conceptbrief, datum van iets daarvoor, maar niet precies bekend).
462
Waarom zou de Natuurbescherming zich niet tegen de ruilverkaveling als geheel mogen verzetten? Dit is een
vraag die nog steeds niet goed te beantwoorden blijkt. De rol van de door Gorter genoemde ‘Kultuurraad’ zou
nader onderzocht moeten worden, mede in het licht van Thijsse’s betrokkenheid en die van Van Tienhoven.
463
19430823 Westhoff aan Gorter. Een groot deel van het vroegere Agelerbroek valt nu onder Natura2000.
464
Luuk Tinbergen was in het laatste oorlogsjaar nauw betrokken bij plannen om in juli 1945 de 80e verjaardag
van Thijsse te vieren, een feit dat in ieder geval ook bij Westhoff bekend was.
465
Westhoff leerde via Herman Passchier Vestdijk kennen (zie interview met Nettie 20150408).
466
19450112 Westhoff aan Gorter. Bijgevoegd is Onbekommerd en Texel. Op de omslag een opdracht aan
Gorter.
467
19450211 Gorter aan Westhoff.
468
19450211 Gorter aan Westhoff. Er worden op dat moment dus ook al mínder zuiver wetenschappelijke
terreinen onderscheiden: zie voor het ontstaan van deze lijsten, in Van der Windt, 1995, pp. 106-112.
469
Op het Internationale Stedenbouwcongres in Amsterdam in 1924 hield Cleyndert een sterk pleidooi voor een
‘nationaal natuurruimte-plan’ als onderdeel van ‘een algemeen stedenbouwkundig lands-ontwerp (Nationaal
Plan)’. Dit was de eerste keer dat er over een natuurruimte-plan gesproken werd (zie Van der Windt, 1995, p.
108). 19441124 Brief Gorter aan Cleyndert, met Van der Goes de belangrijkste bestuursleden van dat moment.
470
Het punt van de neutraliteit is voor Gorter van belang aangezien niet een der aangesloten Verenigingen een
leidende rol mag vervullen. Dit ziet hij als het voornaamste bezwaar van een fusie met de ANWB, waarvan even
sprake zou zijn: dit zou andere verenigingen afschrikken om aan het werk van de Contact-Commissie deel te
nemen.
471
Maar Westhoff had hier al langer een discussie over met onder meer Gorter: 19450407 ‘Voorbeelden die
laten zien hoe breed de ANWB had kunnen worden, ook in de richting van natuur, uitgaven, educatie.’
Bovendien, ‘telkens krijg ik den indruk, dat jij, evenals anderen die op dit gebied niet zelf werkzaam zijn, de

tijdroovendheid en omvangrijkheid onderschat van inventarisatiewerk, van biologisch onderzoek en het
uitbrengen van wetenschappelijk advies daarover’.
472
19450112 Westhoff aan Gorter: ‘(…) maar nu vergen de tijdsomstandigheden zooveel practische en ook
huishoudelijke beslommeringen – dat bij gebrek aan licht en dus uiterst korte werkdagen.’
473
19450211 Gorter aan Westhoff. ‘Bovendien acht ik een té grootsch opgezette organisatie juist nu uiterst
gevaarlijk omdat we een tijd tegemoet gaan, die voor de natuurbescherming en voor de vereenigingen moeilijker
zal zijn dan ooit. Bovendien kan ik niet inzien, dat toerisme, zelfs in zijn hoogeren vorm, en natuurbescherming
een eenheid vormen. (...) Wel dient er een zeer nauwe samenwerking te bestaan tusschen de CC en de ANWB en
Natuurmonumenten, omdat deze beide laatste organisaties voor een belangrijk deel de lasten – vooral geldelijke
– van de CC zullen moeten dragen, daar zij het kapitaalkrachtigste zijn, en omdat er een nauw verband tusschen
hun werk bestaat, al vormt dit ook geen natuurlijke eenheid.’
474
19450211 Gorter aan Westhoff.
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19451119 Westhoff aan Gorter.
476
19450410 Westhoff aan Gorter (handgeschreven, ‘nog even een persoonlijk woord, “zonder copieën en
getuigen”’.).
477
Westhoff was op het moment van dit schrijven, evenals lange tijd na afloop van de oorlog, niet op de hoogte
van de stap van Thijsse richting Kultuurkamer.
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19450410 Westhoff aan Gorter.
479
19450406 Westhoff aan Van Tienhoven, met een exemplaar van zijn bundel bijgesloten. Van Tienhoven
schrijft Westhoff over zijn gedichten. Hij had Westhoff eerder, op 19450205, geschreven naar aanleiding van het
overlijden van Thijsse.
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19450407 Westhoff aan Gorter.
481
Deze beschrijving van zichzelf is van belang, ook naar aanleiding van zijn gedachten over alfa en bèta: zie
verder bij hoofdstuk 11.
482
19450407-4 Westhoff aan Gorter. Vervolg op vorige brief, die vanwege de komst van een vrouwelijke
koerier moest worden afgebroken.
483
19450407 Westhoff aan Gorter
484
Deze mej. Ter Pelkwijk zou later de echtgenote van Gorter worden. Westhoff heeft hier persoonlijk nog een
rol in gespeeld, door Gorter er enige keren op te wijzen dat hij echt een keer de stap (richting een huwelijk)
diende te zetten. Het is zelfs niet uitgesloten dat hij een directe rol heeft gespeeld in het ontstaan van de relatie
van Gorter met Ter Pelkwijk.
485
19450407-5 Westhoff aan Gorter.
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19450407-6 en -7.
487
Deze kaart is bij het Bevrijdingsmuseum Groesbeek gedeponeerd (door auteur teruggevonden: 201504). Zie
brief 20120119 van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945: ‘(…) hartelijk bedanken voor uw schenking
aan het museum van: De Vuurtoren van donderdag 3 mei. Tweede jaargang, Nummer 111, door u gebruikt om
de voortgang van de oorlog te tekenen op eerder aan het museum geschonken kompaskaarten.’
488
Meervoud p. 45.
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Interview met Nettie.
490
19430303 NRC-abonnement op de bon. Tijdens de oorlog is Westhoff ook gewoon doorgegaan met het
bestellen van boeken bij de reguliere boekhandel. Zie bijv. aankoopnota 194102 boekhandelbestelling.
491
Westhoff over ‘De lotgevallen van de plantensociologen in en als gevolg van de Tweede Wereldoorlog 19401945’, bij een brief uit 1998, aan Rob Leopold.
492
En in enkele gevallen zelfs lid van de NSB worden.
493
Jeswiet en ook de bekende Feekes stonden in die keuze echter niet alleen. Wouter van Dieren en Dinand de
Vries waren weliswaar geen lid van de NSB, maar sympathiseerden daar wel mee, en ook zij waren niet de
enigen (Westhoff, 1998, aan Leopold). In een brief van 19990120 aan Van der Maarel voegt hij hier Edouard
van der Voo aan toe, die enige jaren secretaris van Mussert is geweest (volgens mededeling van Jan Wartena,
aan auteur: 20170610). ‘De enige persoon onder onze collega's die in de oorlog lid bleef van de NSB was
Jeswiet. Ik heb dat nooit kunnen begrijpen, al wisten we wel, dat zijn fanatieke Duitse vrouw daar achter zat.
Feekes was lid, maar heeft na de vijandelijke inval al snel zijn dwaling ingezien.’ In een briefwisseling met
Frans Tjallingii (19980421) blijkt echter dat uit diens persoonlijke ervaring naar voren komt, dat Wouter van
Dieren wel lid van de NSB was (weliswaar in een tijd toen het fascisme nog niet zijn ware gezicht had laten
zien).
494
19531206 Adriani aan Westhoff. Adriani, die als niet tekenend leraar moest onderduiken tijdens de oorlog
(20150602 Van der Maarel aan auteur) vraagt hem bijvoorbeeld in 1953 naar de persoonlijke gedragingen bij
hun Oostenrijkse collegae naar aanleiding van een verzoek ‘ondertekend door Wendelberger, om een bijdrage te
leveren voor een Festschrift voor Aichinger’.

19980128 Westhoff aan Schaminée.
19990120 aan Van der Maarel, die hem had geschreven: ‘Dat er plantensociologen onder de NSB en nazisympathisanten waren ligt nogal voor de hand statistisch gezien; die vond je in alle geledingen.’ Daar is
Westhoff het niet mee eens, het was juist hun betrokkenheid bij natuur, landschap en het volkseigene, die hen ‘er
toe brachten, sympathie voor het nationaal-socialisme op te vatten’. Dit laat tegelijk zien dat het de hoogste tijd
is om de constateringen van Westhoff over het gedrag tegenover de bezetter van een vrij groot aantal van zijn
collega’s rond de oorlog nader te toetsen. In de NJN en bijvoorbeeld de Dierenbescherming is hier,
noodgedwongen, eerder al werk van gemaakt (Davids, 1991): overigens gebeurde dit schoorvoetend, getuige het
feit dat in het jubileumboek van de Dierenbescherming (Davids, 1989) hier geen melding van wordt gedaan.
497
‘We begrepen elkaar meteen, we werden vrienden voor het leven. We zijn elkaars spiegelbeeld. Ik ben
botanicus, maar met een duidelijke maatschappelijk-culturele interesse. Hij was jurist met een duidelijk
botanische interesse.’
498
Hein A.M. Klemann, ‘Nederland productieland’, Historisch Nieuwsblad 5/2016.
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V. Ingeblazen en wederopbouw
19450501. NJN mededelingenblad no.1: voorzitter Wim Klinkenberg spreekt zijn volgelingen toe.
19450501. NJN mededelingenblad no.1: van ene Klaas. ‘(…) lang inventariseerden vele afdelingen de
excursieterreinen in hun omgeving en werden zéér waardevolle gegevens verkregen en vastgelegd (…). Deze
activiteit is in de oorlogsjaren zelfs nog toegenomen, thans moeten wij, na de meestal gedwongen ledigheid der
laatste maanden, met de grootst mogelijke spoed aan het werk, intensief zullen de inventarisaties moeten worden
voortgezet.’
501
19460101 Oproep Westhoff bij NJN (brief aan redactie Amoeba): met kernachtige wijsheden, zoals ‘doceer
niet, maar wees even enthousiast alsof je het verschijnsel zélf voor de eerste maal ziet: daarin schuilt het geheim
van den goeden excursieleider’. In een andere oproep ‘Help de kampeerders de natuur te zien!’ doet Westhoff
samen met Kees Hana een haast aandoenlijke poging om NJN’ers te bewegen kampeerders te helpen in de
natuur, onder het motto ‘bondsgidsen gevraagd’.
502
Opmerkelijk veel NJN’ers, later beeldbepalende natuurbeschermers, blijken zich achter de kritische houding
van de NJN te scharen, ook in retrospectief. Zie bijvoorbeeld de toespraak van Waterbolk gehouden bij het diner
naar aanleiding van de ontbinding van de NWC op 18 juni 1991 (19910618).
503
Zie onder andere de toespraak van Waterbolk gehouden bij het afscheid van prof. dr. V. Westhoff als lid van
de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad op 4 september 1986.
504
Coesèl, 1993; Van der Windt, 1995.
505
J.T.P. Bijhouwer (1943), die na de oorlog tot hoogleraar in Wageningen zou worden benoemd. J.T.P.
Bijhouwer, J.T.P., ‘Natuurwetenschap en Nationaal Plan’, Vakblad voor Biologen 24(4) (1943), pp. 44-47.
506
Volgens Waterbolk (19860904 bij afscheid Westhoff van de NWC) was in zijn terugblik op de NNVconferentie van 1945 het commentaar van Bijhouwer op de rede van Westhoff vermakelijk: ‘De heer Westhoff
was in het begin van zijn inleiding sceptisch gestemd ten aanzien van het scheppen van natuurmonumenten, doch
tien minuten verder in zijn voordracht zie ik hem in gedachten als bestuurder van een baggermachine door het
Naardermeer gaan; een verheugend verschijnsel!’ Waarop Victor repliceerde dat het scheppen van
natuurmonumenten wat anders is dan correctie! ‘Bijhouwer pleitte zelf voor het scheppen van
natuurmonumenten. Destijds kreeg hij van vrijwel iedereen de wind van voren, omdat men vreesde dat een
dergelijk streven ten koste zou gaan van het behoud van het onvervangbare. Maar nu we zien dat we vaak niet bij
machte zijn om zelfs in onze reservaten te behouden wat we hebben, en ook om andere redenen het onderwerp
van natuurtechnische milieubouw zo actueel is, is het toch interessant om Bijhouwer weer eens te lezen. Hij had
ontegenzeggelijk visie’, aldus Waterbolk in 1986.
507
Onder het artikel, dat jarenlang alleen in gestencilde vorm circuleerde en pas veel later voor het eerst in druk
verscheen in de Bibliografie (Goris et al. 1991) staat ook ‘Witmarsum, 12 Augustus 1945 (Wonseradeel)’.
508
Ongepubliceerd interview door Ben Veld, met Westhoff, omstreeks 2000 (archief Westhoff). Veld is enige
jaren bezig geweest met een bloemlezing en aanzet voor een biografie.over Westhoff. Hij overleed in 2001, twee
weken eerder dan Westhoff: er lagen toen nog slechts ruwe teksten.
509
20120522 Interview met Arie Bakker, te Renkum.
510
Verslagen van de Natuurbeschermingsdag van de NJN te Drachten: 18-30 (1945). (nr. 71). Deze tekst is
opnieuw uitgegeven in Woorden over de Wildernis (Van der Wel e.a., 2014).
511
Gorter (1987) wijst expliciet op het grote belang van de rede voor het natuurbehoud in Nederland nadien,
maar ook velen na hem (zie Van der Windt, 1995, p.83). Evenals Westhoff zelf. Dit gaat feitelijk om twee in
1945 gehouden conferenties. Naast de natuurbeschermingsconferentie van de NJN op 15 augustus 1945 te
Drachten, waar Westhoff de voordracht liet houden over ‘Biologische problemen der natuurbescherming’
organiseert de NNV een biologencongres. De inleidingen van zeven sprekers (onder wie Westhoff) en de
discussie werden pas in 1953 gepubliceerd onder de titel Keuze en beheer van natuurreservaten. Er is ook nog
een derde conferentie, georganiseerd door de NNV, in 1954, waarvan de bijdragen door Van der Windt zijn
gebundeld. Een samenvatting van alle discussies is terug te lezen in Van der Windt, 1995, pp. 85-88.
512
Opmerkelijk is dat dit inzicht, deze visie gedurende de Tweede Wereldoorlog simultaan is ontstaan in
Nederland en in Engeland: in 1943 werden door de British Ecological Society in haar rapport ‘Nature
Conservation and Nature Reserves’ vergelijkbare lijnen uitgewerkt (Anon. 1944). Dit rapport bereikte Westhoff
pas na de oorlog. Of Westhoff toen al kennis had genomen van de inzichten uit dat rapport (van Tansley), is niet
zeker. Hijzelf heeft opgemerkt dat hij pas na de oorlog ervan kennis had genomen. Theunissen (2006) gaat hier
ook uitgebreid op in. Dit rapport is na de oorlog door Westhoff gezien en besproken in een artikel in 1946
(Westhoff, 1946). Het blijft wonderlijk dat hij de overeenkomst van zijn beschouwingen met die van Tansley
nooit zo duidelijk heeft genoemd (zie hiervoor ook hoofdstuk 8.3).
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In hoeverre dat inzicht later ook in ons omringende landen is doorgedrongen, is voor auteur moeilijk te
beoordelen.
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In feite kwam dit concept landschapsreservaten pas weer terug bij de presentatie van de drie groene nota’s in
1977, aldus Waterbolk 19860904, na een aarzelend begin in Landschap van morgen.
515
19451119-5 Westhoff aan Gorter. Westhoff bedoelde dit enigszins sarcastisch, gezien de hem bekende
mening van Van Tienhoven over het belang van de wetenschap.
516
V.T. was de veel gebruikte afkorting in hun briefwisseling voor Van Tienhoven.
517
O.a. in Meervoud p. 37. Westhoff noemde hiervoor De Leeuw een bioloog, terwijl hij chemicus was, hij was
wel een belangrijk plantensocioloog, maar niet van professie.
518
V. Westhoff, 1946.
519
Hij verwijst hierbij naar E. Markus, die deze tegenstelling tussen causaliteit en finaliteit in het landschap
beschreef in zijn Geographische Kausaliteit (zie T.K.N.A.G. 1938, p. 489).
520
19450807 Namens de minister van OKW (brief van de chef Afdeling Kunsten en Wetenschappen) was
Westhoff eerder al op pad gestuurd om in ‘belang van de natuurbescherming en het juiste herstel der verwoeste
duingebieden’ zijn studie op de Waddeneilanden te voltooien. Alle autoriteiten werden verzocht hem
behulpzaam te zijn. Een vergelijkbare brief kreeg Westhoff mee van de directeur van de ANWB: 19450810.
521
19451126 Westhoff aan Botanisch Museum Utrecht (slechts het eerste deel van deze brief aanwezig, rest
ontbreekt) over annexatie Duitsland. Hij heeft het druk, o.a. met Natuurmonumenten ‘(…) banden zoo innig
geworden, dat ik de eer geniet dergelijke zaken (FS: rapporten van externe biologen over terreinen) ter
beoordeeling te ontvangen.’ Op Terschelling zijn PQ’s uitgezet in 1937. 1940 was nog te kort om veranderingen
te zien, ‘terwijl de proefvlakten nu opvallende veranderingen hadden ondergaan. De meeste voorspellingen, die
ik indertijd over het verloop der successie had opgesteld, zijn uitgekomen; sommige echter in het geheel niet, en
dit waren natuurlijk de aardigste gevallen.’ Noemt ook zijn NJN-voordracht.
522
19850125 Chris van Leeuwen-Westhoff, met gegevens over zijn cv (later gebruikt ten behoeve van de
aanvraag voor eredoctoraat in Groningen). Volgens Van Leeuwen ging dit over de ‘noodzaak tot annexatie van
Duits grondgebied (jou ook niet onbekend, volgens mij), met als voornaamste probleem: tot en met Hamburg of
niet verder dan tot en met Bremen’.
523
1950 Secretaris NWC aan raad ‘annexatie’: Grenscorrectie en natuurbescherming. Rapport van de secretaris
NWC. Zie documenten hierover bij het NIOD.
524
Vanuit de Rijksdienst voor het Nationale Plan coördinator van deze werkgroep.
525
19451201 Rapport van de Werkgroep voor de Recreatie en Natuurbescherming uit de Landelijke Studiegroep
Gebiedsuitbreiding. NIOD-archief Amsterdam, toegang 197c, inventarisnummer 50.
526
19920501 Westhoff, in zijn boekbespreking in de NRC van: Natuurbeleving en arbeidersbeweging. De
Nederlandse socialistische arbeidersbeweging in haar relatie tot natuur en milieu, door Ger Harmsen.
527
19920501.
528
19920501.
529
Zoals Bas Heyne het in dezelfde tijd in de NRC formuleerde.
530
19920501. Veel historici nemen afstand van een dergelijke duiding en zien het eerder als algemene term voor
pogingen om de sociologie, de sociale politiek en de sociale filosofie op een darwinistische manier te
herdefiniëren. In zijn dissertatie (2004) heeft Hermans laten zien hoe onderzoekers als Galton (de vader van de
eugenetica), Spencer, Wallace, Heackel en Schäffle vorm gaven aan dit streven en hoe dit paste in de nationale
en sociaal-politieke context waarin zij verkeerden. Hermans toont aan dat de inzet van de sociaal-darwinisten
niet per se ‘fout’ is, of vooral een vulgarisering of misleidende popularisering van Darwins theorie. En hij
beschrijft hoe Darwin zélf zijn universele theorie wilde laten doordringen in de menswetenschappen. Darwin
was echter wel met zijn boek tegen de dominante levenshouding voortvloeiend uit Gods natuurplan ingegaan,
daarmee niet alleen een revolutie in de biologie en de natuurfilosofie ontketenend, maar ook in de sociale
filosofie en de ethiek (Kluveld, 2004).
531
19450202 Brief van Cleyndert aan Gorter. Over leiderschap, na het overlijden van Thijsse. Van der Goes
wordt gesteund door Cleyndert, die nadrukkelijk een grote rol voor Van der Goes ziet weggelegd.
532
19500108 Van der Goes aan Westhoff.
533
Ringers, Johannes Aleidis (1885-1965). Na de oorlog was deze Ringers eerst partijloos minister van
Openbare Werken, vanaf 16 augustus 1945 ook minister van Wederopbouw in het kabinet-Schermerhorn-Drees
dat op 3 juli 1946 overging in het eerste kabinet-Beel.
534
Eigenlijk moet het met een s worden geschreven: Selfkant. Maar in alle officiële stukken wordt het met een z
geschreven.
535
19500531 NWC-bezoek Duivelsberg.
536
Opschrift, afgebeeld op een bekende briefkaart uit Berg en Dal, omstreeks 1999 door Ben Veld aan Westhoff
gestuurd, naar aanleiding van een interview (in het kader van een uiteindelijk niet verschenen bloemlezing
Parnassia).
514

Zie biografie over Van der Goes, A.F. Mreijen, De Rode Jonker. Marinus van der Goes van Naters (19002005). Zijn rol was meer op de achtergrond, in het geheim. Hij is nooit gehuldigd als de ‘redder van de
Duivelsberg’, maar Bakker weet zeker dat hij veel aan hem te danken heeft wat dit betreft. 19830112 Gorter aan
van der Goes: ‘In 1962 ben je erin geslaagd gedaan te krijgen dat een paar stukjes Deutschland Nederlands zijn
gebleven: de Duivelsberg en een stukje bij Elten tegen Montferland aan, de enige veroveringen van Nederland in
de 2e Wereldoorlog.’ R. van der Waal, hoofd bureau Natuurbescherming en Recreatie van de Rijksdienst voor
het Nationale Plan (RNP) schrijft overigens in de NRC van 19981024 dat zijn afdeling op verzoek van minister
Witte van Wederopbouw en Volkshuisvesting (1956-1958) het voorwerk voor deze annexatie heeft gedaan.
538
20120522 Interview met Arie Bakker: had nog niet zijn hielen gelicht bij het rijk, of hij werd officier in de
Orde van Oranje-Nassau. Vooral vanwege de Duivelsberg, naar eigen zeggen. De persoon Westhoff duikt
telkens weer op in de loopbaan van Bakker. Deze was bij hem afgestudeerd in Wageningen. Toen hij
natuurbeschermingsconsulent werd in Gelderland, zocht Bakker vaak contact met Westhoff, vanwege het beheer
van gebieden (Overasseltse Vennen, Ooijpolder, Duivelsberg). Dit waren problemen die Westhoff heel
interessant vond, ook om zijn studenten erbij te betrekken.
539
Er waren na de oorlog ook nog andere moeilijke kwesties met Duitse eigendommen, zoals Huis Doorn en het
eiland Schiermonnikoog, dat eeuwenlang rechtmatig eigendom van de Duitse familie Von Bernstorff was
geweest, maar in 1945 op juridisch dubieuze wijze geconfisqueerd door de Nederlandse overheid. Zie Marieke
Oprel, in Kasteelkatern (2012) jrg. 14, nr. 37, pp. 3-7.
540
19500806 Westhoff in een brief aan vrienden ‘Kees en Prisca’.
541
19890429 Lezing Westhoff over het Bronnenbos van de Refter te Ubbergen.
542
Er is volgens Westhoff maar één ander gebied in Nederland dat met de stuwwal van Beek-Ubbergen te
vergelijken is, en dat is de oostelijke Maasdalhelling van Bunde, Beek en Elsloo ten noorden van Maastricht.
Hier zou hij later zijn veelbelovende studente Hilde Gorissen op af sturen, die het gebied onderzocht (thans
werkzaam bij de Provincie Limburg en bezig met een promotieonderzoek over maatschappelijke en economische
waardering van natuur).
543
19680626 Westhoff over de betekenis van het natuurreservaat de Duivelsberg voor de Katholieke
Universiteit. Dit komt verder terug in hoofdstuk 9.
544
19610310 Directeur SBB aan ministerie OKW, over de Duivelsberg. Verwezen wordt naar brief van
19510428 van OKN, over koop van 74 ha van het oostelijk gedeelte. ‘Reeds in 1959/1960 werden pogingen in
het werk gesteld het gehele object Duivelsberg in eigendom te verwerven. Deze pogingen hadden geen resultaat.
Integendeel verkocht de toenmalige eigenaresse, mevrouw Schuster, het thans aan te kopen gedeelte van het
object aan de huidige eigenaresse de GmbH. Rheinisches Heim.’
545
19610310 Directeur SBB aan ministerie OKW, over de Duivelsberg.
546
19610328 Minister OKW aan directeur SBB, over de Duivelsberg.
547
Dit was Guus Schuilenburg, die volgens Bakker een monument zou moeten krijgen, voor het onder de meest
moeilijke omstandigheden weten te verwerven van vele terreinen voor SBB.
548
20120522 Interview met Arie Bakker. Dit is de eerste keer dat Bakker dit ‘opbiecht’. Een jaar later is hij
overleden.
549
Johan van Merriënboer, 2006. Mansholt. Een biografie met verwijzing naar NA, notulen MR, 13, 20 en 27
mei en 17 juni 1946. Drees, Vos, Lieftinck en Schermerhorn bleken tegen.
550
In beide gevallen loopt hun voorkeur blijkbaar parallel met persoonlijke belangen. Van der Goes heeft
immers een vakantiehuisje bij Berg en Dal.
551
Dit wordt duidelijk in zijn bespreking in het (K)NNV tijdschrift Natura (1946) van het boekje van Thijsse
Natuurbescherming en Landschapsverzorging in Nederland.
552
P. B. Jansen, 1947. Eindhoven, Natura.
553
1947, p. 40, Natura, onder de titel ‘Critiek op critiek’. Westhoff verwijst hierbij ook nog naar zijn artikel
‘Aesthetische opvoeding door omgang met de natuur’. In: Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte
Encyclopaedie, deel I, pp. 566-568 (1947).
554
19470617 Westhoff aan de redactie van de Vrijdenker. Aan het eind verzoekt Westhoff hem te noteren als
abonnee. Westhoff is ook lange tijd actief geweest in het Humanistisch Verbond, met lezingen en artikelen.
555
Natura, p. 56. Verklaring. Het Dagelijks Bestuur. 1947.
556
19480907 Westhoff aan Gorter over Natuur en Landschap.
557
Het is verder een onderwerp dat nog regelmatig bij Westhoff zal terugkomen, 19591016 Westhoff in de
nieuwe wereld; over de overbevolking in eigen land, mede vanwege bezoeken aan het veel dunner bevolkte New
Foundland. 19621209 Westhoff over jeugd en seksualiteit, lezingen gehouden in 1962, 1963 en 1965 voor het
Humanistisch Verbond.
558
En de wereld vijf kinderen Westhoff: op 25 februari 1946 was de eerste dochter van Nettie en Victor geboren,
Maja, waarna het gezinnetje zich in 1947 uitbreidde met Hugo Boudewijn, in 1948 met Iris Angelica, in 1951
537

met Edwin Arthur en in 1952 met Erna Rosalinde. ‘We trokken elk jaar met steeds meer kinderen naar
Terschelling, waar we meestal verbleven in of kampeerden bij het veldbiologisch station “Schellingerland”,
zaliger nagedachtenis, aan zee bij Oosterend. Ik heb mijn kinderen zelf gedoopt, aan zee, in naam van de vier
elementen, waarbij ze tevens een esoterische naam kregen.’
559
Het ontstaan, de organisatie en de ontwikkeling van de twee aanvankelijk meest beeldbepalende organisaties,
Vogelbescherming en Natuurmonumenten, vanaf de oprichting tot de meer of minder breed gedragen, van links
tot rechts en financieel ruim gesteunde natuurbehoudsgedachte tegen het eind van de vorige eeuw, is al op
verschillende plekken elders beschreven. Vooral H.P. Gorter, 1986. Ruimte voor de natuur. Natuurmonumenten,
’s Graveland. Westhoffs rol daarin, vanaf de Tweede Wereldoorlog, is voor het eerst beschreven door P.A.
Bakker in zijn artikel ‘Een leven in dienst van het natuurbehoud’ (De Levende Natuur 88 (1987), pp. 22-28). Hoe
Westhoff in die ontwikkelingen zijn rol speelde en zijn inzichten en meningen gezaghebbend werden, werd voor
het eerst beschreven boek door Van der Windt (1995).
560
Zie Saris, 2007, vooral zijn uitvoerige hoofdstuk 2 geeft deze analyse.
561
Ook bijna letterlijk, in een briefje aan Westhoff 19450606 schrijft Gorter over zijn tocht op de tandem met
Van Tienhoven voor overleg in Den Haag.
562
19450820 Gorter intern en strikt vertrouwelijk over NJN en beheer.
563
19450820 Gorter intern (over NJN en beheer).
564
19450820 Gorter.
565
19450712 Westhoff aan Gorter en Van Tienhoven over Mörzer Bruijns.
566
Een loopbaan die ook door Westhoff gevolgd had kunnen worden.
567
19461002 Klinkenberg aan Van der Goes. ‘Nooit méér geweest dan de andere NJN-ers (…) maar ik weet nu,
dat ik bijna nooit iets anders heb gedaan, dan om mijzelf te bevredigen. Ik verbaas mij erover dat het maar zo
zelden anderen heeft geschaad. Ik voel me beschaamd dat ik zo weinig rekening met anderen heb gehouden.’ In
een ander document, ook uit 1946, geeft hij uitleg over het gebeuren bij Krasnapolski. Hij ging op zeker moment
een kant op, die het gros van de NJN niet volgde, hij werd actief in kringen van het communisme. Op het
document van Klinkenberg staat handgeschreven ‘communist geworden’, als een soort samenvattende duiding
van het geschrevene (handschrift Van Tienhoven). Archief van Natuurmonumenten. De gedachten van
Klinkenberg sluiten beter aan bij die van de anarchistische onderwijzer Jan Hof (zie het door hem begonnen
tijdschrift Natuurleven, met eerste jaargang in 1902).
568
19460830 Westhoff aan Gorter over NJN Klink: in een kort artikeltje voor het Mededelingenblad van de
NJN-natuurbeschermingscommissie schreef De Wit hoe het verder zou moeten: ‘Ik zou Wim Meijer onrecht
aandoen, als ik m’n ogen sloot voor de mogelijkheid van een combinatie van natuurbeschermen én oppositie
voeren.’ De Wit zou vanaf de jaren vijftig een leidende rol in de Contact-Commissie gaan vervullen.
569
19470114 Gorter aan Westhoff.
570
19470311 Van der Kloot aan Gorter.
571
19470312 Gorter aan Westhoff over Klinkenberg en Dagelijks Bestuur.
572
Gorter plaatst hiermee wel bewust Westhoff boven de te kritische Klinkenberg.
573
19470313 Gorter aan Van der Kloot.
574
19470312 Gorter aan Van der Goes.
575
Hierna volgt een lang betoog, met de conclusie om het maar op een stemming over zijn kandidatuur voor het
bestuur aan te laten komen; tegenactie wordt georganiseerd.
576
19480623-2 Een Sjocgroep schrijven, voor het NJN-kamp op Voorne, juli 1948. In de leiding hier mr. H.P.
Gorter. Er dienen bonnen voor melk en brood meegenomen te worden.
577
19470426 Van Heek aan Gorter.
578
19470426 Van Heek aan Gorter. Hij doelt op boomsoorten die hier niet van nature thuishoren, maar omwille
van de houtproductie zijn aangeplant.
579
19470527 Van Heek aan Gorter, onder andere over een gezamenlijke reis/vakantie naar Frankrijk, in juli.
580
19470530 Gorter aan Van Heek.
581
Een landgoed, gekocht in 1911, waarmee de basis werd gelegd voor wat later het Nationaal Park
Veluwezoom zou worden. Met de aankoop van Hagenau werd Natuurmonumenten ook eigenaar van de
Carolinahoeve.
582
Er volgt een heel exposé over de gedachten van Westhoff, over Naardermeer, Korenburgerveen enz.: ‘Ook
die eist men nog niet helemaal voor zich op.’
583
19470530 Gorter aan Van Heek; verder meldt Gorter bij Westhoff advies te vragen over de tocht naar
Frankrijk.
584
Hier doelt Gorter op de aanstelling directeuren (waaronder zijn eigen positie), waarbij de suggestie is gegeven
dat dit even erdoorheen gedrukt zou zijn.

19470530 Gorter aan Van Heek: ‘V. d. Goes kan het er niet bij doen en hij is de eenige geschikte die ik zou
weten.’
586
19470312 Gorter aan Van der Goes.
587
19480309 Westhoff aan Gorter. Drijver zou met vervroegd pensioen gezonden moeten worden.
588
19480221 Westhoff aan Gorter.
589
19480503 Gorter aan Van Tienhoven. Door de ogen van nu zou vastgesteld kunnen worden dat Gorter in die
tijd tegen een stevige burn-out aan zit.
590
19761111 Toespraak Gorter bij Westhoffs zestigste verjaardag. ‘In de 60 jaar dat jij geleefd hebt is aan de
natuur, aan de flora in Nederland waarschijnlijk meer afbreuk gedaan dan in 6 eeuwen daarvoor ... Laten we blij
zijn dat een zegenrijk gen je op het pad van de biologie heeft doen belanden!’
591
19451104 Gorter aan Westhoff. Lange, cruciale brief van twaalf pagina’s. Dit is zijn antwoord op brief van
Westhoff 19450410. Vanwege het strikt vertrouwelijke karakter is deze niet te vinden in het archief van
Natuurmonumenten, zoals veel van de brieven van Gorter aan Westhoff. Ze bevinden zich wel in het persoonlijk
archief van Gorter.
592
19451104 Gorter aan Westhoff. Gorter ziet wel een medestander in collega-directeur Eshuis.
593
De hoofdmacht in de vereniging moet worden gevormd door het Algemeen Bestuur, in plaats van de
Algemene Leden Vergadering.
594
De Statutenwijziging is op dat moment al in behandeling bij Dagelijks Bestuur. Gorter heeft ook over
tijdschrift en propaganda met Van Tienhoven gesproken, die zijn aanvankelijke oppositie tegen een tijdschrift en
tegen een ‘propagandabureau’ heeft laten varen. ‘(…) resultaat jammer genoeg ook is geweest, dat de heer Van
Tienhoven telkens over zijn dood zit te piekeren … zooals te verwachten was een open oor voor onze
argumenten gevonden en is de heer Van Tienhoven thans ook zelf hierover gaan nadenken.’
595
Dit is Pieter van Tienhoven.
596
19460325 Van der Goes aan Gorter.
597
19470114 Gorter aan Westhoff .
598
19470114 Volgens Gorter is het ‘aantal adviezen nu beperkt. Daarom die functie te combineren met een te
benoemen wetenschappelijk assistent der CC.’
599
19470114 Gorter: ‘Niet Wim Meijer, die veroorzaakt in een minimum van tijd de grootste ruzie met Van
Tienhoven. Hij schijnt tact in zijn optreden niet noodig te achten.’
600
19451119 Westhoff aan Gorter.
601
Omzetting van een vereniging in een stichting is de klassieke oplossing om al te veel ‘democratie’ de kop in
te drukken. Het wordt ook vaak gezien als een manier om een organisatie slagvaardiger te maken.
602
19451119-6 Westhoff aan Gorter.
603
19451119-7 Westhoff aan Gorter.
604
19451119-8 Westhoff aan Gorter.
605
19451119-12 Westhoff aan Gorter.
606
Deze brief is gevoegd bij het antwoord van Westhoff 19451213.
607
19451213 Westhoff aan Van Tienhoven. Hiermee plaatst Westhoff zich dus in één beweging in de vroegere
functie van Thijsse!
608
Pas op dat moment komt de beoogde benoeming van Westhoff naar buiten, zoals blijkt uit een brief van
Gorter aan Van der Goes, 19470312. Voor een biologisch directeur van Natuurmonumenten ziet Gorter geen
werk. Het onderzoek moet wel georganiseerd worden, ‘maar dat is ook allerminst een dagtaak. Wij hebben
Victor nu als biologisch adviseur.’ Wel stelt hij een natuurtechnisch bureau voor, van CC en Natuurmonumenten
samen.
609
19931014 Westhoff aan Gorter over geschiedenis Natuurmonumenten. Later is deze benoeming nog diverse
keren aangehaald en herschreven, zowel door Gorter als Westhoff. Westhoff terugkijkend: ‘Ik wist inderdaad
niet precies hoe dat gegaan was (benoeming als adviseur bij Natuurmonumenten); namelijk niet, dat jij daarover
een nota voor het DB geschreven had en dat oom Piet dat toen verhinderde, omdat hij het zelf te berde wilde
brengen. Dat dit allemaal goed is afgelopen is mooi, maar ik ben het toch eigenlijk niet met je eens dat deze gang
van zaken getuigt van de “vooruitziende blik” van Van Tienhoven. Ik vind het veeleer een staaltje van de
typische Hollandse regentenmentaliteit, van het “bekokstoven”, waarin Van Tienhoven inderdaad een meester
was. Het zou toch een normale gang van zaken moeten zijn dat jij als directeur een nota tot het DB richt en dat
de voorzitter dan in het DB (…) verklaart, het met deze nota geheel eens te zijn? Herinner me wel naderhand met
v.T. een soort sollicitatiegesprek te hebben gevoerd.’
610
Én heeft hij best moeite moeten doen om voor de oorlog de inventarisatiebaan op Terschelling te krijgen, ook
bij de ANWB heeft hij een sollicitatiebrief geschreven, weliswaar vooral bedoeld om het proces te bespoedigen.
Inmiddels is Jacques Meltzer van het toneel en de veldbiologie verdwenen.
585

194700 Westhoff over prioriteiten aankoop. In drie pagina’s noemt hij de belangrijkste terreinen die nog
verworven moeten worden.
612
194709 Brouwer over urgentielijst. Zijn lijst is overigens gedetailleerder dan die van Westhoff.
613
19520204 Gorter aan Westhoff over oppervlakte te behouden natuur. Gorter aan Brouwer, Mörzer Bruijns en
Westhoff over cijfers van behouden en te behouden natuur.
614
H.P. Gorter & V. Westhoff, met medewerking van G.A. Brouwer en M.F. Mörzer Bruijns (1951). Behoud
van natuurterreinen ten dienste van de wetenschap: wensen en mogelijkheden.
615
Nu, in de volgende eeuw, kan worden vastgesteld dat meer dan het tienvoudige inmiddels is aangekocht of
onder beheer van natuurbeschermingsorganisaties is gekomen. Natuurmonumenten vermeldt in 2015 in haar
jaarlijkse schrijven aan haar leden ‘Met nog maar 15 procent natuur in Nederland, die vaak is versnipperd, is er
nog veel te doen.’ Of het (bedoeld wordt, de waarde als natuurgebied) daarmee ook is veiliggesteld, is dus een
heel ander verhaal.
616
19910618 Waterbolk. Toespraak voor de Staatssecretaris Gabor, gehouden bij het diner naar aanleiding van
de ontbinding van de NWC op 18 juni 1991. Deze strubben zijn onderdeel van een bosgebied nu in eigendom
van SBB in Drenthe, bekend van prehistorische grafheuvels en als groeiplaats van de Zweedse kornoelje, die
toentertijd nog als ijstijdrelict gold.
617
Waarvoor hij door niemand minder dan Thijsse geschikt was bevonden, ‘hetgeen een liefde voor het leven
werd. Helaas heb ik mijn grote voorganger in het onderzoek van Terschelling, Wouter van Dieren, nooit
ontmoet; hij stierf jong, kort na zijn promotie in 1934.’
618
19420330 Westhoff aan De Leeuw over uitgave dissertatie. Landsdrukkerij kwam op een berekende prijs van
f 2500,-. Van dit omvangrijke manuscript zijn slechts twee versies bewaard gebleven, één bij het Rijksherbarium
en één wat slordige, waarschijnlijk niet complete versie, ondergebracht bij de Heimans en Thijsse Stichting.
619
Veel tijdschriften, ook kranten, kregen steeds meer beperkingen opgelegd vanwege de papierschaarste. Het
werd dus steeds duurder om publicaties voor elkaar te krijgen. Beoogd medium was het tijdschrift Recueil des
travaux botan. Neerl. (is?).
620
Zie Bouwstenen: over Pulle (‘slaapverwekkende colleges’), hij had geen hoge pet op van zijn promotor. Pas
vele jaren later, in 1991, heeft hij zijn grote kennis van de vegetatie van de Waddeneilanden voor een breder
publiek toegankelijk gemaakt in het boek De Plantengroei van de Waddeneilanden, dat hij tezamen met de
bodemkundige Max F. van Oosten schreef.
621
19980325 Westhoff aan Grob: het snelle ontslag bij de ANWB noemt Westhoff daar ‘onverstandig’.
622
Zie hiervoor tevens het derde hoofdstuk, onder ‘Van wie zijn de vondsten’.
623
Dit gaat over het Nanocyperion, een plantensociologisch verbond gevormd door kleine pionierplanten.
624
19430629 Meltzer aan Westhoff. Eerste pagina van deze brief gaat over wie welke aantallen van beide
boekjes moet hebben.
625
Indien niet mocht lukken het geval met Pulle te bespreken, dan is Meltzer bereid het zelf met Pulle op te
nemen. Deze strijd wordt vervolgens door Westhoff gebruikt richting Barkman, uiteindelijk ook ten eigen
voordele. 19440127 Westhoff aan Barkman over afstaan gegevens.
626
19570123 Westhoff aan De Leeuw over Meltzer. Dit kreeg zelfs een financiële dimensie.
627
194807 Westhoff aan Gorter.
628
194801010 Gorter aan Westhoff.
629
19480109 N.a.v. nieuwjaarsbrief van Gorter aan Westhoff, schrijft deze terug.
630
Volgens Schaminée (interview 20140717) vond Westhoff zichzelf in wezen lui. Rond deze tijd begint bij
Westhoff belangstelling te ontstaan voor de psychologie volgens Jung en dromenanalyse. Zie Westhoff, ‘Enige
analyses van dromen ten tijde van de Vereniging tot bevordering van de Psychologie der Züricher School
(V.P.Z.)’. In: Jaarboek van de Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie 13 (1997), pp. 9-21.
631
19480930 Gorter aan Westhoff.
632
Zijn broer Henk en diens echtgenote Nine zijn naar de smaak van Gorter te vaak uit de stad.
633
In dit verband wordt door hem terzijde nog vast gesteld dat ‘Dup kiest voor het primaat van de mens,
misschien niet principieel, toch utilitair‘.
634
Met succes, een paar jaar later: 19510807 Gorter aan ‘zijn beste vrienden’ Westhoff, over mejuffrouw Ter
Pelkwijk, bestuurslid Natuurmonumenten, die op haar initiatief de stap naar Gorter heeft gezet.
635
19490106 Westhoff aan Gorter.
636
Een halve eeuw later zal er opnieuw een kwestie met grote grazers in de duinen zijn, waarbij daadwerkelijk
wisenten zijn uitgezet, met een grotendeels vergelijkbare functie. Dit voorstel voor de inzet van elanden staat
overigens reeds in zijn NJN-toespraak van 1945 (Westhoff, 1945).
637
Briefje vanuit de trein naar Meppel.
611

Jansen, een van de medewerkers, die vooral uit bleken te munten in onnodig administratief werk, met een rem
op de organisatie (Gorter, in brief aan Westhoff).
639
19480827 Gorter aan Westhoff, over rapporten Voorne met eland. Briefje vanuit de trein naar Meppel, met de
nieuwste sluitzegel van Natuurmonumenten.
640
Briefje vanuit de trein naar Meppel, met de nieuwste sluitzegel van Natuurmonumenten. Over verwarde
discussie in DB doet hij kort verslag, n.a.v. rapporten van VW.
641
19480929 Westhoff aan Lambert.
642
19481008 Lambert aan Westhoff.
643
19460930 Gorter aan Ter Kuile, Overijssels Landschap. Jaap van Dijk is op dat moment aangesteld bij de
ANWB als assistent. Kort daarop is Westhoff voor enige maanden met verlof gegaan om zijn dissertatie te
kunnen afmaken, zodat Jaap van Dijk meteen al het werk van de afdeling Landschapsverzorging op zijn
schouders kreeg. Aan het eind van de lange brief: ‘Tenslotte zou ik U nog willen vragen mij als lid van het Ov.
Landschap te noteeren voor f 2.50 per jaar.’
644
19461007 Gorter aan Ter Kuile.
645
19470616 Jaap van Dijk aan Gorter.
646
19470616 Jaap van Dijk aan Gorter.
647
Van Tienhoven en Eshuis waren binnen Natuurmonumenten de baas over de bossen. Voor Westhoff bleek dat
een verboden gebied. De discussie over natuurbossen in de jaren dertig was overigens ook niet aan Westhoff
besteed (Van der Windt, 2017, mededeling aan auteur; zie verder Van der Windt, 1995).
648
19480623 Westhoff aan Gorter.
649
19480805 Westhoff aan Gorter. Bijgevoegd is een lijstje met bestuursleden die op zijn hand zijn (waaronder
mej. Ter Pelkwijk, De Leeuw, Weevers, van der Kloot, van Oordt, Rijsinge, Brouwer enz.).
650
19480816 Gorter aan Nettie over rapport Voorne (Westhoff is in het buitenland). De eerste van vier brieven
over de rapporten, binnen tien dagen. Gorter is echt in paniek. 19480825 Gorter aan Westhoff. Gorter is bang dat
de actie rond de rapporten gaat uitlekken: ‘Je kunt vrij zeker zijn, dat een brief aan zoveel personen, uitlekt.
Misschien is het gebrek aan moed, dat mij hiervoor bang doet zijn.’ Maar heeft ook te maken met zijn normen
over vertrouwen. De paniek heeft tevens te maken met alle nieuwe aanslagen op de natuur die hij bij zijn post
weer aantrof: ‘Gek, dat ik toch niet in het minst wanhoop (evenmin als ik ooit getwijfeld heb aan de goede
afloop van de oorlog). Eenmaal zullen onze inzichten toch zegevieren. Als het dan maar niet te laat is.’
19480820 Gorter aan Westhoff over rapporten Voorne. Spijt hem dat hij na vakantie van Westhoff hem direct ‘in
de natuurmonumentale kleinzieligheden (…) te moeten storten.’ 19480827 Gorter aan Westhoff over rapporten
Voorne met eland. Briefje vanuit de trein naar Meppel, met de nieuwste sluitzegel van Natuurmonumenten.
651
19480930 Gorter aanWesthoff.
652
Ook wat betreft het terechtkomen van natuurgegevens bij andere organisaties. De geheimzinnigheid
hieromheen heeft veel weg van tegenwoordige discussies over bedrijfsgevoelige informatie.
653
19480929 Westhoff-Gorter.
654
Het eind is echter nog niet in zicht: ‘Nu dan je bezwaar zelf: nl. dat het principieel onjuist zou zijn, de
rapporten aan veldbiol archief en IVON te doen toekomen, “omdat deze archieven door iedereen geraadpleegd
zouden kunnen worden”. Al ben ik overwerkt, Hans, daarom ben ik nog niet gek, en het spreekt vanzelf, dat ik
dit punt wel overwogen heb. (Het IVON-archief is geheim en uitsluitend toegankelijk voor den secretaris en
beheerder) Maar nooit worden de documenten ter inzage gegeven, waaraan het IVON zijn gegevens ontleent. De
reden van deze geheimhouding is in de eerste plaats, dat men wil voorkómen, dat de juiste groeiplaatsen van
zeldzame plantensoorten ter kennis zouden komen van lieden, die deze planten zouden willen plukken,
verzamelen of uitgraven.’
655
19480913 Westhoff aan Van Tienhoven en Drijver.
656
19480920-5 Westhoff aan 4 AB-leden, c.c. Gorter.
657
Op dat moment is voor Westhoff advisering over het beheer van de bossen al verboden terrein, daar brandt hij
bij zijn adviseringen zijn vingers niet aan. Zie Van der Windt, 1995.
658
Van deze gewoonte wordt in de brief zelf natuurlijk geen melding gedaan (geen c.c.).
659
19490316 Westhoff aan Gorter. Over kandidaten voor het AB. ‘(...) Maar tegen de benoeming van den
onbenullige Van Nagell zal ik mij zeer zeker verzetten, en wel op grond van het feit, dat ik reeds op de vorige
vergadering Ir. J. Loeff heb voorgesteld (voorzitter Vechtcommissie).’ Somt vervolgens al zijn positieve
eigenschappen op.
660
19471030 Fauna-onderzoek TNO. Aan Natuurmonumenten wordt gevraagd naar de wenselijkheid van een
onderzoek naar bepaalde dieren of diergroepen. Op dat moment worden er nog volop korhoenders geschoten in
natuurterreinen (later zou dit bij Staatsbosbeheer intern de ‘Korhoenderslacht’ gaan heten).
661
19481023 Gorter aan Westhoff.
662
19481117 Westhoff aan Van Tienhoven.
638

In 1949 werd hiertoe een succesvolle geldinzamelingsactie gehouden. Later kwam ook het kasteel in
eigendom bij de natuurbescherming, zodat rond 1980 een aaneengesloten gebied van 1400 ha was veiliggesteld
(Gorter, 1987).
664
19481124 Van Tienhoven aan Westhoff.
665
19480921 Westhoff aan Van der Goes. Acheron, naam van de rivier uit de mythologie, afgeleid van het
Griekse woord achos, dat ‘smart’ betekent. De rivier vormde de grens van de onderwereld zoals de Grieken die
zich voorstelden.
666
Zie V. Westhoff, ‘Schaakspel met de natuur’, Natuur en Landschap 3 (2) (1949), pp. 54-62.
667
19490206 Westhoff aan Weevers, waarin hij hem vraagt voorzitter van deze commissie te willen worden.
668
Voorgesteld wordt om plantensocioloog Kruseman hierin te benoemen.
669
19500403 Commissie bevordering wetenschappelijk onderzoek Natuurmonumenten. Eerste bijeenkomst,
installatie. Van Oordt heeft gemeend zijn benoeming tot lid niet te moeten aanvaarden, ook Van Rijsinge heeft
bedankt. Weevers is voorzitter. Het gaat o.a. over de kosten van palen voor PQ’s, n.a.v. klacht van Meijer, dat
zijn palen op Voorne waren verdwenen. Voor dit soort kosten kan het Van Tienhoven Studiefonds bijspringen.
670
19520301 Westhoff.
671
19520316 Westhoff aan Gorter.
672
19520830. Lezing Westhoff bij opening biologisch station Voorne
673
19521009 Westhoff aan Drijver.
674
19521009 Westhoff aan Drijver. Maar dit klopt dus niet, zie 19520830 Westhoff. Samenvatting staat op
19521009-1 Westhoff aan Drijver. Alle brieven in dit dispuut zijn ook terug te vinden in het archief van
Natuurmonumenten.
675
19521110 Naar aanleiding van het signaal Van Hoey Smith heeft Van Tienhoven aan Westhoff de tekst van
de lezing gevraagd, zo schrijft Van Tienhoven. En Van Hoey Smith, na een paar brieven: ‘Kortom het wekte een
indruk, alsof de vereeniging in haar verplichtingen tegenover de wetenschap vroeger ernstig tekort was
geschoten.’ Hier herhaalt Hoey Smith in feite opnieuw zijn gram, zoals al eerder vlak voor het uitbreken van de
oorlog op de mat bij Van Tienhoven was gevallen (toen over het optreden van Weevers), alleen laat Van
Tienhoven zich hier nu wél in meeslepen.
676
19521030 Westhoff aan Van Tienhoven.
677
19521030 Westhoff aan Van Tienhoven
678
19521030-5 Westhoff in brief aan DB Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek, te Rotterdam.
679
19521030-5 Westhoff in brief aan DB Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek, te Rotterdam.
680
19521105 Van Tienhoven aan Westhoff.
681
Van Tienhoven doelt hier waarschijnlijk op Weevers.
682
Hij verwijst hier naar de aanpassing van het nieuwe voorontwerp Natuurbeschermingswet.
683
Het is opmerkelijk dat dit hevige conflict met Van Tienhoven, over Voorne, nergens in Het Nederlandse
duinonderzoek in historisch en internationaal perspectief, van Van der Maarel et al., 2011 (KNNV) genoemd
wordt (de toespraak van Westhoff bij de opening wordt wel gememoreerd en Westhoff is hier wel over
geraadpleegd).
684
Interview met Piet Bakker. In een brief van 19930316 van Westhoff aan Adri Sterk: ‘Hofker en Van Hoey
Smith waren beiden oud-N.S.B.ers, en handelden als twee handen op één buik.’ Van Hoey Smith was tegen het
plan voor een biologisch station. Hij kon dit doen, omdat hij na de oorlog weliswaar als landverrader in de
gevangenis had gezeten, ‘maar de Bijzondere Rechtspleging helaas had verzuimd, hem ook uit zijn rechten als
oud-grondeigenaar van een deel van de duinen van Voorne te ontzetten. Dat heeft ons lelijk opgebroken; vooral
C. Sipkes heeft dit zeer betreurd. Het verzet van Hofker tegen een biologisch station in de duinen van Voorne
moet mede in dit licht worden gezien.’
685
Volgens het jaarverslag over 1950/1951 blijkt Natuurmonumenten er op dat moment goed voor te staan: de
Vereniging telde 19.526 donateurs en leden tegen 18.682 een jaar tevoren. Aan jaarlijkse contributies ontving zij
een bedrag van f 78.467,-, tegen f 76.045,02 in 1949. Aan contributies ineens werd f 2500,- ontvangen; daarnaast
een bedrag aan giften en erfstellingen van f 101.221,55. Dit alles exclusief de waarde van alle bezittingen, die
staan zelfs niet op de balans.
686
19501119 Van Tienhoven aan Gorter.
687
19520303 Van Tienhoven.
688
19530505 Krantenbericht overlijden Van Tienhoven.
689
195307 Deze brief krijgt Gorter uit handen van Drijver, alsof Van Tienhoven hem nog een laatste boodschap
wilde meegeven. Van Tienhoven was een vermogend man, gescheiden van de eveneens vermogende Cornelia
Johanna Marggraff in 1910. Bij zijn overlijden heeft hij grote legaten, inclusief het beroemde kantoor aan de
Herengracht, aan de natuurbescherming nagelaten. Natuurmonumenten en bijvoorbeeld De Van
663

Tienhovenstichting hebben daar tot op de dag van heden nog profijt van. En daarmee de (internationale)
natuurbescherming.
690
Vogelbescherming kent al enige tijd een Gouden Lepelaar, als onderscheiding voor bijzondere
vogelbeschermers. Het is niet bekend of deze Lepelaar mede namens deze organisatie is gegeven, op initiatief
van Van Tienhoven. In 1974 krijgt Gorter opnieuw de Gouden Lepelaar, nu wel vastgelegd in de archieven van
Vogelbescherming (e-mail 20170619 van Ellis Sampson, namens Vogelbescherming).
691
19530714 Dankwoord Gorter aan notaris. Er is geen reactie van Westhoff op het overlijden bekend.
692
19980414 Westhoff aan L. Molenaar, biograaf van bioloog, pacifist en marxist Minnaert. ‘Het is ook voor mij
al vele jaren een ergernis, dat de natuurwetenschap door hovaardige alpha's wordt uitgesloten uit de algemene
cultuur. Dat geldt zelfs voor personen die tot de bekende Nederlanders behoren en ook buiten hun vakgebied
groot gezag hadden. (…) onbegrijpelijk, dat er geen biografieën bestaan van Jac. P. Thijsse, P.G. van Tienhoven,
Th. Weevers sr., Niko Tinbergen, ja, zelfs niet van onze internationale coryfee Hugo de Vries. Wat slaan wij dan
een armzalig figuur vergeleken bij de ons omringende landen, vooral Engeland, waar het genre van de biografie
zich geenszins beperkt tot de humaniora in engere zin.’ Behalve over Weevers, zijn over genoemde heren
inmiddels biografieën verschenen. Over Van Tienhoven is inmiddels een biografie in voorbereiding genomen.
693
19761111 Toespraak Gorter bij Westhoffs zestigste verjaardag waar hij zijn bekende, donkere zienswijze
aanhaalde. Voorts: ‘Het moet speciaal voor een veldbioloog moeilijk zijn om te leven in een periode en een land,
waarin de natuur zo snel aftakelt. Het is iets om moedeloos onder te worden en uit wanhoop b.v. naar Ierland te
emigreren.’

VI. Wetenschap en landbouw
Aldus minister van Landbouw Sicco Mansholt.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog had de regering in ballingschap namelijk een enorme voorraad
levensmiddelen ingeslagen. Hierdoor was Nederland in 1945 na de bevrijding ruimer van goederen voorzien dan
veel andere West-Europese landen. Met name broodgraan en vetten waren in flinke hoeveelheden voorhanden
(uit H.J. de Koster, Het “Netherlands government food purchasing bureau” te New York van 1941-1946, ESB
33 (1948) p. 93, aangehaald in Johan van Merriënboer, 2006. Mansholt. Een biografie.
696
Johan van Merriënboer, 2006. Mansholt. Een biografie. Mansholt was van 1945 tot 1958 minister van
Landbouw.
697
Bijvoorbeeld M. Wiegersma, ‘Het behoud van het landschapsschoon in verband met de ontwikkeling van het
agrarisch bedrijf’ in: ‘‘Overheidszorg voor het landschap’’: voordrachten gehouden in de vergadering der
Contact-Commissie op 5 juni 1941 te Amsterdam: met overzicht van doel en streven van de Contact-Commissie
voor Natuur- en Landschapsbescherming (1941), pp. 15-22, aldaar p. 20.
698
Verbreiding der natuurbeschermingsgedachte onder de plattelandsbevolking, IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 274.
699
Tj. Van Andel, ‘Houtwallen en onkruidhaarden’, Natuur en Landschap 3 (1948), pp. 89-93; bespreking van
voor- en nadelen van houtwallen, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 274. Veel onderzoek aan deze
relatie was er op dat moment nog niet uitgevoerd, dit werd door de landbouwkundige onderzoeksinstellingen pas
in de jaren vijftig opgepak (zie o.a. Houtwallen in het boerenland, Alleijn & Saris, 1978).
700
Bespreking van voor- en nadelen van houtwallen, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 274.
701
Zie Saris, 2007, p. 148.
702
Citaat aangehaald in Van Duuren, p. 128 in Bondgenoot
703
Anoniem, ‘Nieuwe publicaties’, Natuur en Landschap 1 (1950), p. 31.
704
L. Pluygers & V. Westhoff (1949). ‘Bodemerosie, een wereldprobleem’.
705
In dit hoofdstuk, vooral in VI.1 en VI.4 is gebruikgemaakt van de analyse door Jaap Grupstra, in zijn
Masterscriptie gebaseerd op onderzoek van het archief van de Contact-Commissie (Master Sociale Geschiedenis
UvA uit 2013): De natuur op waarde leren schatten. Een onderzoek naar de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte in Nederland: 1945-1960.
706
Verbreiding der natuurbeschermingsgedachte onder de plattelandsbevolking, IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 274.
707
Verbreiding der natuurbeschermingsgedachte onder de plattelandsbevolking, IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 274.
694
695

Minister J. Th. Mansholt, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 274.
In Mansholt. Een biografie (Johan van Merriënboer, 2006) wordt nergens enig overleg genoemd tussen Van
der Goes van Naters en Mansholt, beiden toch prominent SDAP/PvdA, over natuur en landschap.
710
Brief van burgemeester van Enschede aan Twentse boeren, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 274.
711
Victor Westhoff, De betekenis van natuurgebieden voor wetenschap en practijk (Amsterdam, 1951), p. 5.
712
Victor Westhoff, De betekenis van natuurgebieden voor wetenschap en practijk (Amsterdam, 1951), p. 24.
Uit deze tijd stammen de bordjes ‘VERBODEN TOEGANG. Afgesloten ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek’. Die zijn inmiddels bijna overal weer verwijderd.
713
19460930 Gorter aan Ter Kuile (Overijssels Landschap).
714
Herbariumvellen met malaxis etc via Fons E. (20170204)
715
19470730 Voordracht, gehouden op de excursie van de Zwolse Kring van Landbouwkundige Ingenieurs,
door dr. V. Westhoff, inclusief verslag van de gevoerde discussie.
716
19470730 Voordracht Westhoff.
717
Zie zijn boekbespreking in Natura van het boekje van Thijsse Natuurbescherming en Landschapsverzorging
in Nederland.
718
19470730 Voordracht Westhoff. Voor een doelbewuste emigratiepolitiek verwijst hij hierbij naar een artikel
van de H.D. Louwes in de Nieuwe Rotterdamse Courant van 9 augustus 1947. Zie verder de Westhoff-lezing van
J.L. van Zanden (2015).
719
19470730 Voordracht Westhoff. Hij noemt hier de zuurgraad (pH), ‘voor een twintigtal jaren in de
landbouwwetenschap nog nauwelijks bekend, thans een pijler daarvan’.
720
19490525 Gorter aan Westhoff.
721
19490525 Gorter aan Westhoff.
708
709

19470527 Jan van Heek aan Gorter. Voor Van Heek, zie vorig hoofdstuk. Van Heek ontving van de
universiteit van Amsterdam een eredoctoraat (19520915) vanwege zijn verdiensten tot bescherming van de
schoonheid ons land (van Twente). Zie Van Tienhoven, in Natuur en Landschap 6,3, pp. 193-194.
723
19470530 Gorter aan Jan van Heek.
724
Maar de ruilverkaveling Volthe De Lutte was wel de eerste die werd geschrapt van het voorbereidingsschema
(Gorter, 1987, p. 215).
725
19500904 Gorter aan Van der Goes. Dit is veel vaker gebeurd: in 1912 sluit E. Heimans een overeenkomst
met een akkerbouwer uit Hilversum om een hoekje van Zanderij Crailo met de daarop liggende zwerfstenen te
behouden. Tegen een vergoeding van vijftien gulden per jaar zal de boer, die het terrein pacht, de keien laten
liggen en het stukje grond intact laten. Het geld betaalt Heimans uit eigen zak. Kort voor zijn dood, in juli 1914,
krijgt Heimans tot zijn ontsteltenis het bericht dat ‘zijn’ terreintje toch ontgonnen zal worden (Coesel e.a., 2007,
p. 171).
726
Malaxis heet tegenwoordig Veenmosorchis.
727
En ‘dat zij het met de burgemeester van Weerselo eens zijn’: ook de onafhankelijke burgemeester blaast zijn
partijtje dus eenzijdig mee. (19500904 Gorter aan Van der Goes) Hier gaan de sentimenten ook steeds meer in de
richting van verzet tegen de heersende elite, in Twente vooral de grootgrondbezitters (waar Natuurmonumenten
volgens de boeren deel van uitmaakte).
728
19500904 Gorter aan Van der Goes, met informatie van Roelof de Wit (verkregen via genoemde opzichter).
729
19511010 Gorter aan Westhoff.
730
19511204 Gorter aan Westhoff.
731
19521004 Westhoff aan Gorter. Victor ontwerpt zelfs hele plannen, met kaarten en al, over wat er behouden
moet worden.
732
Jaap van Dijk, op dat moment de assistent van Westhoff, probeert alle puzzelstukjes bij elkaar te kopen. Om
tactische redenen moet volgens Westhoff niet Van Dijks naam hierbij vallen ‘omdat die de heren van het Rokin
al zo lang verveelt met het Borgbos, dus om te vermijden, dat ze zeggen “daar heb je hem weer met zijn bos”’.
733
19530407 Gorter aan Westhoff.
734
Het hele broek werd in de jaren vijftig ontgonnen. Een van de pareltjes uit het Brabant van weleer. Enige
decennia later ging er nog een landinrichting overheen. Wel zijn er in de huidige tijd weer enige herstelprojecten
ingezet.
735
19470311 Van der Kloot aan Gorter: ‘van de NJN ontving ik de Beerze motie’. Van der Kloot was in 1947
binnen het ministerie OKW hoofd van de afdeling Natuurbescherming geworden, Overdijkink hoofd van de
afdeling Landschapsverzorging.
736
19470312 Gorter aan Van der Goes, waaruit blijkt dat ook Gorter de Beerze actie van de NJN liever niet ziet
doorgaan. Hierin volgt hij dus Van Tienhoven.
737
19470313 Gorter aan Van der Kloot. Hij stelt voor om het als motie, als vox populi in te brengen.
738
19470315 Van der Kloot aan Gorter. Van der Kloot ziet zelfs nog andere mogelijkheden: ‘Afgezien nog van
het feit dat er thans ook andere middelen zijn om enclaves in bezit te krijgen zonder prijs geven van eigen
terrein.’ Door de ingediende NJN-motie is dit wel duidelijker geworden.
739
20111206 E-mail van Draaijer aan auteur. Zelfs in de jaren zeventig moest Luuk Draaijer hem, vooral bij hun
terreinbezoeken in Brabant, op het hart drukken zich in te houden tegenover de vertegenwoordigers van de
Cultuurtechnische Dienst, later Landinrichtingsdienst, iets dat hij doorgaans accepteerde. Soms liep het toch uit
de hand. Ook het lid Kruseman is uit ergernis een keer uit een vergadering met voornoemde dienst weggelopen.
740
19480907 Westhoff aan Gorter.
741
19460930 Gorter aan Ter Kuile (Overijssels Landschap).
742
19471105 Westhoff aan Gorter, over artikel in het Handelsblad van 25 oktober. De tijd dat in het
Handelsblad, via bijvoorbeeld de natuurrubriek van Thijsse, een iets meer pro-natuurlijn werd gevolgd, is dan al
lange tijd vervlogen.
743
In De Vrije Katheder jrg 7, no 27, 31-10.
744
Dit werd o.a. betoogd door H. Westermann, lid van de Contact-Commissie.
745
M. van der Goes van Naters, ‘De stem van Natuur en Landschap’, Natuur en Landschap 1 (1947), p. 4.
746
Plattelandspost, 14 mei 1949.
747
Lutz Zwillenberg, Amoeba 9 (1949), p. 122.
748
H.W. de Vroome, ‘Richtlijnen ten dienste van de locale commissies welke zich, geheel of ten dele, de
verbreiding der natuurbeschermingsgedachte ten doel stellen’, Mededelingenblad werkgroep voor de verbreiding
der natuurbeschermingsgedachte 1 (1946), IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 253.
749
19500101 Brief Wim Meyer aan redactie Natuur en Landschap, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr.
277. Dit lid van de natuurbeschermingscommissie van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
722

beoordeelde de artikelen in Natuur en Landschap als veel te technisch, er werd in zijn beleving veel te weinig
geschreven over (de bescherming van) planten en dieren. Hij beklaagde zich over een gebrek aan bezieling en
veroordeelde de tamme toon van het tijdschrift, dat er volgens hem te zeer op gericht was ‘de zaak in de
bezadigde onderhandelingssfeer met de cultuurtechnici te houden’.
750
Wim Meyer, ‘Ontboezeming over natuurbescherming in Nederland’, Natuur en Landschap 3 (1950), p. 93.
751
M. van der Goes van Naters, ‘Plaatsbepaling der natuurbescherming’, Natuur en Landschap 4 (1952) pp. 233236.
752
19490306 Westhoff aan Gorter.
753
Dit is de eerste keer dat Westhoff expliciet weigert om richting de landbouw-cultuurtechniek te zoeken naar
een compromis tussen beide ‘belangen’.
754
19530404 Westhoff aan Gorter over Venema e.d. Dhr. Mols heeft beweerd dat kanalisatie samen kan gaan
met sparen van natuurschoon.
755
19530101 Brief Gorter aan Westhoff, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 61. Dit ging om een
uitvoerig artikel van I.S. Zonneveld: ‘De Biesbosch. Een zoetwatergetijdendelta’, Natuur en Landschap 6,2, pp.
170-182 en pp. 204-221. Dit artikel werd dus wel geplaatst, met foto’s van Westhoff. Het kritische artikel, waar
Gorter geen voorstander van was, is daarentegen niet terug te vinden. Ook het artikel over een compromis met de
Winterswijkse beken is niet geplaatst.
756
Bijvoorbeeld Jaarverslag Contact-Commissie voor Natuur- en Landschapsbescherming 1955 (Amsterdam
1955) 8, Archief Heimans en Thijsse Stichting, niet geïnventariseerd.
757
Het laatste nummer verscheen in 1972. Daarna ging het blad over in Natuur en Milieu en weer later in Terra,
waarvan de uitgave in 2009 werd gestaakt. Hierna raakten vele natuuronderwerpen binnen deze stichting op een
zijspoor.
758
Meervoud p. 47. En het leidde er inderdaad toe dat Westhoff in 1947 kon promoveren.
759
19470111 Westhoff aan Gorter. Verder gaat hij naar Gorter uitvoerig in op Harry de Vroome, als mogelijke
opvolger. En op Hein Schimmel, als opvolger voor de functie van De Vroome, als propagandist bij de ContactCommissie. Dit zou grotendeels conform zijn wensen voor elkaar gaan komen.
760
Hij was niet in dienst van de ANWB, maar wel op persoonlijke titel actief in het veld van de ruimtelijke
planning. http://www.heimansenthijssestichting.nl/natuurbeschermers/henk-cleyndert-azn-1880-1958.
761
‘Afscheid van dr. V. Westhoff’ uit: Vertrouwelijke mededelingen voor de leden van het algemeen bestuur van
de ANWB (1947), p. 8. Een intern, onregelmatig verschijnend blad.
762
‘Een ander hoofd van de afdeling Landschapsverzorging’, De Binnenband 52 (1947), p. 4. Dit werd de heer
W.J. Wervelman.
763
Zie o.a. de Westhoff-lezing in 2011 van mr. Guido van Woerkom, directeur ANWB: ‘Nieuwe wegen voor
natuur, verbinden van waarden’.
764
Meervoud p. 48.
765
Meervoud p. 48: ‘Beeftink kreeg de kwelders, omdat hij uit Zeeland kwam; Boerboom de duinen, omdat hij
in Den Haag woonde; Zonneveld de Biesbosch, omdat hij daar ondergedoken had gezeten en er zijn vrouw had
gevonden; Maas de bronvegetatie, omdat hij uit Limburg kwam; en Doing de bossen, omdat hij dat zo graag
wou.’
766
Vlieger en Kruseman plaatsten in 1933 de eerste permanente quadraten (PQ’s) in polder IJdoorn, bij
Amsterdam, en op Texel, om de gevolgen van de afsluiting van de Zuiderzee te kunnen volgen. Eduard van
Zinderen Bakker begon in hetzelfde jaar vergelijkbaar onderzoek in het Naardermeer, in zijn studie naar de
verlandingsprocessen in laagveenplassen. Tegenwoordig vindt zulk onderzoek plaats met GPS-coördinaten of
(met een metaaldetector te vinden) metalen plaatjes in de grond. Zie verder Joop Schaminée, Beelden in de
natuur.
767
Westhoff werd in 1974 benoemd tot lid van de Academie.
768
‘Oecosystemen, oecologie’, termen die Westhoff consequent zo schreef en niet ‘ecosystemen’. ‘Adriani in
Oostvoorne en Beeftink in Yerseke zijn daar op mijn initiatief aangesteld, met toen nog onvoorziene gevolgen
voor de bloei en uitbouw van de veldbiologie. Mijn belangrijkste onderzoek in die tijd was dat van de bossen van
Fontainebleau, helaas nooit gepubliceerd.’
769
Aldus Bert Meyer Drees, die in 1936 promoveerde op het proefschrift De bosvegetatie van de Achterhoek en
enkele aangrenzende gebieden. In de inleiding van zijn proefschrift schrijft hij het onnodig te vinden op het
verschil tussen beide scholen in te gaan: ‘Na het uitstekende overzicht van Ludi (1928) zou dit slechts een
herhaling betekenen.’
770
19390704 Braun-Blanquet aan Westhoff. Uit deze brief blijkt dat Braun-Blanquet wel wilde samenwerken
met de andere Europese (Scandinavische) school. Er is vanuit de methode gezien geen reden om het níet te doen:
‘Die Hauptsache ist, dass eine Methode so allgemein anwendbar ist, dass sie alle möglichen Verbesserungen,

Verfeinerungen usw. in sich aufnehmen und absorbieren kann ohne dass die ganze Grundlage geändert werden
muss. Und das ist der Vorteil unserer Methode. ’
771
19390423 Wendelberger aan Westhoff: ‘Der brutale Angriff (‘brute aanval’)Tüxens auf die
Pflanzensoziologie hat mich tief erschüttert. Heute habe ich mich hingesetzt und das Ganze kopiiert. (…) Ob
man dieses Unheil noch verhüten kann? (...) Mit dem Armerietum maritimae leontodontetosum autumnalis habe
ich Sprechübungen gemacht. Einem Schauspieler musste so etwas sehr nutzen.’
772
19400418 Tüxen aan Westhoff, over droge graslanden; zie ook 19390619 Tüxen aan Westhoff, met een
uitnodiging om over de zoutgemeenschappen te komen praten.
773
19401101 Tüxen aan Westhoff. Heeft Inleiding tot de plantensociologie ontvangen en gelezen.
774
Maar onderling werd dit blijkbaar niet zo goed uitgewisseld, getuige het feit dat Sissingh tijdens de oorlog
onaangenaam verrast bleek door de contacten van Westhoff met Tüxen.
775
19901220 Westhoff aan Gorter over Jeswiet en Mussert. Lies (ter Pelkwijk) is de latere echtgenoot van
Gorter.
776
Bart Grob, onderzoeker die de betekenis van de ANWB voor de natuurbescherming probeerde te duiden.
777
19980325 Westhoff aan Bart Grob.
778
19471000 Westhoff aan De Leeuw over Tüxen.
779
19471000 Westhoff aan De Leeuw: ‘Nog tijdens zijn leven dreigt nu de Frans-Zwitserse school als een
kaartenhuis in elkaar te storten. Braun weet geen goede medewerkers te kiezen, zij zijn zoo slecht, dat zelfs
Knapp het aandurfde ze te verbeteren.’ Zijn medewerkers ‘( …) geen van alle de stof voldoende beheerschen om
de hen opgedragen taak te vervullen: het peil der prodomus zal aanmerkelijk moeten worden verhoogd.’
Westhoff heeft de indruk dat ‘ware een man van het kaliber van Tüxen secretaris onze vereeniging geweest, de
Engelschen geen afwijzende houding zouden hebben aangenomen tegenover ons verzoek om hen te bezoeken’.
780
Westhoff verwijst naar een vergadering in Hilversum, die echter niet de kwaliteiten had om besluiten te
nemen. In feite zijn de Engelsen hierna meer in de richting van de plantenecologie gegaan.
781
19470608 Westhoff aan Gorter; zie ook het kader over De Leeuw in hoofdstuk 3.
782
19490722 Westhoff aan Roelof de Wit. Brief van vier pagina’s, met uitleg waarom hij niet naar een congres
in de VS zal gaan. Wil niet vliegen (te gevaarlijk), spreekt onvoldoende Engels en is inhoudelijk niet geschikt.
783
19490725 Westhoff aan Gorter. Bedankt Gorter over advies, nodig om te beslissen een functie in Zuid-Afrika
al dan niet aan te nemen: ‘Ik ga beslist niet, (…) mijn kinderen moeten niet opgroeien in een sfeer van rassenhaat
en onderdrukking. Tweede argument: kan de natuurbescherming in Nederland niet in de steek laten. De rest is
bijzaak.’ Toch is hij later veel minder kritisch over de apartheid, als hij hierop door het Comité Zuid-Afrika
wordt aangesproken (zie verder hoofdstuk 9).
784
V. Westhoff (1961). ‘Rapport inzake de 13de Internationale plantengeografische excursie, gehouden in
Finland en Noorwegen, juli-augustus 1961.’ Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten behoeve van het
Natuurbehoud (rapport). 31 pp.
785
Zie onder andere zijn hoofdstukken in het standaardwerk Handbuch für Landschaftspflege und Naturschutz
onder redactie van K. Buchwald en W. Engelhardt (Westhoff, 1968, 1969).
786
19550804 Ovington UK. Dit verhaal werd geen succes, omdat de techniek Westhoff in de steek liet
(20120723 Eddy van der Maarel).
787
Dit blijkt uit zijn declaratie, archief Westhoff.
788
19490904-3 Westhoff aan Gorter.
789
19500201 Westhoff aan Drijver.
790
19510115 Westhoff aan Lanjouw over vegetatiekartering en instituut. De nota is waarschijnlijk mede op
verzoek van Venema geschreven.
791
20101126 Interview met Ies Zonneveld.
792
20101126 Interview met Ies Zonneveld
793
Meervoud p. 47
794
Zie ook 19550524 Venema aan Westhoff.
795
Meervoud p. 48. Behalve Zonneveld waren ook Henk Doing en Wim Beeftink getuige van deze ontploffing
bij Westhoff.
796
20101126 Interview met Ies Zonneveld.
797
19500102 Westhoff aan Lanjouw.
798
19530404 Westhoff aan Gorter. 19530511 Westhoff aan Van Steijn, voorzitter Natuurmonumenten, over een
lobby voor een buitengewoon hoogleraarschap en vooral hoe dat moet worden afgebakend van de dan vigerende
leeropdracht van prof. Venema (wiens leeropdracht dan in feite moet worden ingeperkt). Tot in detail schrijft hij
over wie en hoe in de Senaat benaderd moet worden.
799
19530404 Westhoff aan Gorter.

195510 Bijhouwer aan Venema met reactie Westhoff. Commentaar op brief Bijhouwer, IISG, Archief
Contact-Commissie, inv. nr. 267; brief van Gorter aan Venema, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 267.
801
19551103 Gorter aan Venema.
802
19551117 Bijhouwer aan Venema: ‘(Studenten) zijn niet gebaat met een eenzijdige vertegenwoordiging van
de natuurbescherming, (terwijl ze) wel veel hebben aan een afwegen van belangen. Mensen die dit zouden
kunnen doen vinden we niet in de kring van Contact-Commissie en we zouden ze niet mogen binden aan een
opdracht natuurbescherming.’ Hiervoor was de voorzitter van Natuurmonumenten, Van Steijn, aan het lobbyen
geweest.
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19551117 Bijhouwer aan Venema.
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195510 Bijhouwer aan Venema met reactie Westhoff.
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195510 Bijhouwer aan Venema met reactie Westhoff.
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1959 Venema aan Gorter, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 267. Overigens, in 1964 wordt Mörzer
Bruijns in Wageningen benoemd tot de eerste hoogleraar natuurbeheer en natuurbehoud in Nederland.
807
Meervoud p. 52.
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Westhoff, 1956, resp. 1949.
809
Deze wet zou pas in 1953 in het Staatsblad terechtkomen.
810
19480914 ‘Landbouw en natuurbescherming’. Voordracht in Eerbeek, Volkshogeschool van B.A.A.
Engelbertink, lid van de Tweede Kamer namens de KVP en jarenlang een vooraanstaand verdediger van de
boerenbelangen.
811
19481201 In feite de opmaat voor de Relatienota van dertig jaar later.
812
De samenstelling van beide delegaties voor de COLN lag wel zeer gevoelig: 19490207 Westhoff aan Gorter
over Rijsinge. Westhoff heeft Rijsinge gezegd dat er ruimte is als vierde lid in een commissie van overleg met de
landbouw. 19490209 Gorter aan Westhoff : ‘Met je gesprek met Rijsinge heb je iets in beweging gebracht, dat
de hele tot dusver zo goede samenwerking in de CC kan verstoren.’
813
Notulen van de vijfde vergadering van de Commissie Overleg Landbouw en Natuurbescherming 22 juli 1952,
IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 301.
814
Notulen van de zesde vergadering van de Commissie Overleg Landbouw en Natuurbescherming, 25 oktober
1952, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 301.
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19480920 Westhoff aan Gorter.
816
19480221 Westhoff aan Gorter.
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19480309 Westhoff aan Gorter.
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19480309 Westhoff aan Gorter.
819
Notulen van de zesde vergadering van de Commissie Overleg Landbouw en Natuurbescherming, 25 oktober
1952, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr 301.
820
Stellingen over de verhouding natuurbescherming-landbouw, opgesteld door de CC en de ‘Stichting voor den
Landbouw’, opgenomen als bijlage 3, Dekker, 2002, pp. 282-284.
821
Notulen van de achtste vergadering van de Commissie Overleg Landbouw en Natuurbescherming, 24 juli
1953, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 301.
822
‘Ruilverkaveling Kortenhoef – Ankeveen’, Natuur en Landschap 3 (1950), pp. 78-82. Uit de dissertatie van
Jos Dekker (2002), met name zijn hoofdstuk over de COLN, lijkt een grote invloed van deze commissie op het
uiteindelijke conflict landbouw-natuur naar voren te komen. Men zou kunnen concluderen dat het overleg over
Twente als een soort proefgebied voor het overleg met de landbouw was gekozen (p. 141). De COLN werd
opgevolgd door het Landbouwschap. Daar eindigde ook het overleg.
823
M. van der Goes van Naters, ‘Ten geleide’, Jaarverslag Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming 1950, Archief Heimans en Thijsse Stichting, niet geïnventariseerd.
824
M. van der Goes van Naters, ‘Ten geleide’, Jaarverslag Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming 1950, Archief Heimans en Thijsse Stichting, niet geïnventariseerd.
825
B.A.A. Engelbertink, ‘Natuurbeschermers tonen weinig begrip voor het nijpend gebrek aan cultuurgrond’,
Boer en Tuinder 48 (1947), afschrift in IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 300. Eigenlijk bracht hij het
belang van natuurbescherming terug tot het belang van grootgrondbezitters, iets waaraan tot dan toe vooral de
wijze van opereren door Van Tienhoven had bijgedragen.
826
Anoniem, ‘Een nieuwe tijd, een nieuw landschapsbeeld’, Arnhemsch Dagblad 05-08-1948, IISG, Archief
Contact-Commissie, inv. nr. 301.
827
Brief Westhoff aan Gorter, Noord-Hollands Archief, Archief Victor Westhoff, niet geïnventariseerd.
828
B.A.A. Engelbertink, ‘Landbouw en Natuurbescherming’, verkort resumé van voordracht gehouden op de
Volkshogeschool Eerbeek op 14 september 1948, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 301.
800

Anoniem, ‘Bestemming der woeste gronden’, Nieuwe Rotterdamse Courant 13-09-1948, IISG, Archief
Contact-Commissie, inv. nr. 301.
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Anoniem, ‘Een nieuwe tijd, een nieuw landschapsbeeld’, Arnhemsch Dagblad 05-08-1948, IISG, Archief
Contact-Commissie, inv. nr. 301.
831
Anoniem, ‘Bij het haardvuur’, Plattelandspost 08-12-1945, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 300.
832
Jaarboek 1954-1957 van Natuurmonumenten. Jaarverslag 1956/1957 namens de directie uitgebracht door mr
H. P. Gorter, p. 73. ‘In deze strijd is de factor “natuur” niet meer uitsluitend één van sentiment, van heimwee
naar het ongerepte landschap, maar een aanwijsbare harde levens noodzaak.’
833
Leden van de Vogelbeschermingscommissie waren Van Oordt en Brouwer. Van Oordt was voorzitter, terwijl
hij in 1949 tevens het voorzitterschap van de NWC van Weevers (na 21 jaar) overnam. In 1955 bestond de
commissie uit G.J. van Oordt, voorzitter, J.C. Wilcke, secretaris en de leden G. Kruseman, Gerrit Brouwer, J.C.
van de Kamer, Dingeman Bakker, M. Rutten en Victor Westhoff.
834
Wat betreft de overheid was dit ten behoeve van Staatsbosbeheer, de Dienst der Domeinen en er werden
contacten gelegd met Waterstaat (Draaijer, 1978).
835
Westhoff, in Natura, in zijn boekbespreking van: Jac. P. Thijsse, 1946. Natuurbescherming en
Landschapsverzorging in Nederland. Amsterdam.
836
Zie het artikel van Draaijer in De Lepelaar (1978). ‘Natuurwetenschappelijke Commissie - 50 Jaar’. Met een
korte historie en voorzichtige evaluatie.
837
19481211 Westhoff aan Gorter. Voor de Heidemij was dit dhr. Hudig. Merk op dat er dus blijkbaar rekening
moet worden gehouden met de mening van een uitvoerende dienst.
838
Later is dit geheel gelegaliseerd door de Ruilverkavelingswet van 1954.
839
19490510 Gorter aan Westhoff.
840
194905 ‘Natuurterreinen van unieke wetenschappelijke betekenis’. Nota van Gorter en Westhoff.
841
Dit is dus in feite het pleidooi voor een nieuwe Landinrichtingswet, die echter pas in 1985 zou worden
aangenomen. Het is niet duidelijk waarom besloten werd tot het opnieuw samenstellen van zo’n lijst.
842
19490926 Gorter aan Van der Goes.
843
19491207 De Wit aan Westhoff.
844
19480623-2 Sjocgroep schrijven, voor kamp op Voorne, juli. Ondanks zijn strijd met de NJN, bleef Gorter
hen dus wel steeds goed gezind.
845
19491207 De Wit aan Westhoff: ‘Ome Piet (Van Tienhoven) en Drijver jammeren steeds om het schone
verleden, dat zo onherroepelijk verloren is.’
846
19550118 De Wit, aan Dagelijks Bestuur Natuurmonumenten, met zijn voorstel promotieonderzoek (uit te
voeren bij Van Herk, UvA) over vegetatie en ecologie in Het Hol bij Kortenhoef. Subsidie wordt gevraagd bij
Natuurmonumenten, i.c. het Van Tienhoven Studiefonds. 19550117, 19550117 Westhoff ondersteunt deze
aanvraag bij Natuurmonumenten. Hij wijst hierbij op de noodzaak dit onderzoek uit te voeren, gezien de
nadelige gevolgen voor het moeras van de verdroging rondom.
847
1947-4 Dick Hillenius over De Wit. Maar ook Roelof de Wit kende dan al zijn vijanden, mede ontstaan door
zijn rol in het dispuut Klinkenberg versus Natuurmonumenten. Bij zijn vertrek uit de NJN doet Dick Hillenius
hierover enige bespiegelingen, De Wit komt er als laf en ‘verpolitiekt’ uit: ‘Dat soort lieden horen in de NJN niet
thuis.’ Maar voor de Contact-Commissie was De Wit lange tijd een belangrijke kracht.
848
Westhoff was hier samen met Max van Oosten.
849
20101126 Interview met Ies Zonneveld. Bij de Heimans en Thijsse Stichting heeft de auteur ook een
exemplaar van deze inleiding tot de plantensociologie gevonden, met een handgeschreven opdracht: ‘ter
herinnering aan de jaren 1940-’45 met dank voor velerlei hulp’ (handtekening nog niet op naam gebracht).
Tijdens de oorlog werden ondanks de papierschaarste wel meer natuurboeken uitgegeven, boeken op andere
gebieden kenden meer belemmeringen.
850
20101126 Interview met Ies Zonneveld.
851
19520630 Zonneveld over inpoldering Biesbosch.
852
Hoogleraar in de mineralogie, petrologie, geologie en agrogeologie, oprichter van de Stichting voor
Bodemkartering en rector magnificus van de Landbouwhogeschool in Wageningen. Zijn naam, Edelman, is ook
verbonden aan het gebruik van de grondboor in de bodemkartering: de Edelmanboor.
853
Met zijn onderzoek in de Biesbosch maakt Zonneveld indruk niet alleen bij Westhoff, maar ook bij zijn
promotor Edelman. 19860904 Bij het afscheid van Westhoff van de NWC blikt Waterbolk terug op deze
periode: ‘Alle reden om je af te zetten tegen de academische biologie van die dagen.’ Een meer dynamische
benadering zou volgens Waterbolk de plaats innemen van de statische, floristische ‘benadering van weleer’. Het
is de vraag of Westhoff dat met hem eens is geweest. Zonneveld wel.
854
19520419 Zonneveld aan Gorter over Biesbosch.
829

Dit was de jaarlijkse uitroeiingscampagne om de aalscholverstand laag te houden. Ook
natuurbeschermingsorganisaties deden hieraan mee.
856
19520917 De Wit aan Westhoff.
857
19521013 Gorter aan Van der Goes. Gorter was hierover geïnformeerd door de directeur van het Brabants
Landschap, Van Weede.
858
In 1937 werd er voor het eerst gesproken over de aankoop van enkele terreintjes van de Keijenhurk, een
kwetsbare heide met ven in Middelbeers. Maar bij gebrek aan geld binnen het Brabants Landschap werd dit
alweer snel van de agenda afgevoerd. Het zou na de oorlog het eerste terrein van het Landschap worden.
859
Gezien door een ‘moderne’ bril laat Van Tienhoven hier een vooruitziend geluid horen, tegenwoordig zouden
we dit ‘ecosysteemdiensten’ noemen of ‘meeliften’ met een ander, sterkere dynamiek.
860
19400920 Thijsse aan Van Tienhoven. Waarschijnlijk was Thijsse hierover door zijn zoon geïnformeerd.
Deze was in deze sector werkzaam.
861
19550205 De Wit, vertrouwelijk, vanwege zijn contact met Waterstaat, over verschillende varianten.
862
19541014 Westhoff aan de ‘subcommissie Biesbosch van de NWC’ over kwakken in de Biesbosch.
Informatie aan hem doorgegeven door vermoedelijk I. Zonneveld, die op dat moment diep in het Biesboschslib
staat voor zijn promotieonderzoek.
863
19560229 Contact-Commissie.
864
Deze aankopen in de Biesbosch werden gedaan door Arie Bakker, net in dienst getreden bij Staatsbosbeheer
Na zijn afstuderen kreeg hij een baan bij de Landbouwhogeschool. Maar hij werd kort daarna ook gevraagd te
solliciteren voor een functie bij SBB.
865
20120522 Interview met Arie Bakker. Zie de brief van Thijsse, die op 19400920 aan Van Tienhoven schreef
over de plannen van Rijkswaterstaat gehoord te hebben: ‘Enige tijd geleden kreeg ik van den heer Kortlandt een
brief, waarin hij schreef, dat hij werkte aan een rapport over een mogelijk Biesbosch-reservaat en dat het kantoor
van Natuurmonumenten daarover reeds inzage had gehad. Ik schrijf hem nu even, om nader bericht. Eventueel
ligt hier werk voor de Contactcommissie. Misschien wil je deze brief even doorsturen aan Cleyndert. Dan kan
alvast van der Kloot bij Jan Sloff de nieuwste berichten inwinnen over de flora van den Biesbosch. Ik geloof niet
dat er eminente rariteiten voorkomen, maar dat is nu niet de hoofdzaak.’
866
20120522 Interview met Arie Bakker.
867
19671114 Contact-Commissie over de Biesbosch. ‘Het valt te betreuren dat alle kreken in de Noordwaard
worden afgesloten.’
855

VII. Theorie en educatie
Wat de echte argumenten van Rijkswaterstaat waren om ervan af te zien is niet uit de briefwisseling af te
leiden. Inpoldering was zeker niet ondenkbaar, gezien de felle discussies in de tweede helft van de jaren zestig
over de dammen naar Ameland. Dit vormde de directe aanleiding voor de oprichting van de Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee, in 1965. Zeer vergelijkbaar bovendien nog steeds met de discussie in de
gemeenteraad van Amsterdam, in 1905, waar over het lot van het Naardermeer werd besloten.
869
Het origineel van de brief van Cals stuurde Gorter aan Westhoff om in te lijsten. Ook later bleef Westhoff
aandacht vragen voor het belang van de Boschplaat, zie onder andere het Friesch Dagblad, 19610612: ‘Gelieve
de Boschplaat niet te verknoeien.’
870
Zie Voous, 1995, p. 492 e.v. Dit zou uitmonden in het proefschrift waarop Luuk Tinbergen op 23 oktober
1946 cum laude promoveerde aan de RU Leiden. Hij combineert hierin moeilijke en tijdrovende tellingen en
karteringen van sperwers en hun prooidieren (vooral veel huismussen en koolmezen) rond Hulshorst op de
Noord-Veluwe met zowel ecologische als populatiedynamische beschouwingen.
871
‘10-jaren RIVON’, RIVON-verhandeling nr. 4, 1967, Zeist: p. 3. Het RIVON ressorteerde formeel onder
Staatsbosbeheer.
872
19540401 Bakker aan Westhoff over Barkman. In najaar 1953 sprak Barkman met Bakker over de
natuurbescherming. Barkman zei, ‘dat hij niet begreep waarom iemand als Westhoff een belangrijk deel van zijn
beste krachten aan zo’n verloren zaak verspilde’. Zie ook Meervoud p. 57.
873
19561114 Directie SBB aan Westhoff over aanstelling bij SBB, onderdeel uitmakend van het ministerie van
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
874
Na zijn tijd aldaar is het RIVON omgezet in het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, ‘dat onlangs helaas is
gefuseerd en herdoopt’, inmiddels allemaal onder de noemer Alterra en Wageningen University Research
(WUR). In 19910929 bedankt Westhoff verder voor het lidmaatschap van de Wetenschappelijke
Begeleidingscommissie, wegens zijn leeftijd.
875
Meervoud p. 59, omstreeks 1960: ‘Ik wil volstaan met de jongen die op Staatsbosbeheer werd ontslagen
omdat hij de typistes in hare billen kneep en toen door Mörzer Bruijns op proef in genade werd aangenomen. De
volgende dag gegil uit de typekamer: hij eruit of wij eruit! Maar zulke incidenten waren veeleer vermakelijk dan
hinderlijk.’
876
Ontleend aan 20020825, Nijman in brief aan Bram Kroese: Mörzer Bruijns was zelf weliswaar geen lid
geweest van de NJN, maar zijn leraar op school, G. van Beusekom, wel.
877
Hiervoor richtte het RIVON een mantelorganisatie op, de SOL (Stichting Onderzoek
Levensgemeenschappen), omdat dit de enige mogelijkheid bleek om subsidie van ZWO te krijgen voor het
betalen van onderzoekers.
878
Auto-ecologie is de studie op het niveau van één enkele soort, de synecologie is de studie op het niveau van
de levensgemeenschap en het ecosysteem.
879
Hier werkte Westhoff samen ‘met mijn goede floristenvrienden Simon van Ooststroom, Jan Kern, Theo
Reichgelt, Jan Sloff en Johan van Soest’. Meervoud p. 57.
880
Meervoud p. 57. Pieter Ketner zou later bij Westhoff op dit onderzoek promoveren.
881
Zie o.a. Meervoud p. 57. Maar ook Westhoff, 1978. De typeninventarisatie werd uitgevoerd door
medewerkers van de afdeling Natuurbescherming en Landschap van Staatsbosbeheer.
882
20000101 Westhoff over archief Rivon 1962-65. Heeft weinig vertrouwen in de archiefplicht van de
overheid: ingekomen stukken uit die periode zijn waarschijnlijk vernietigd, staat er op de map, geschreven door
Westhoff.
883
In een artikel samen met Leentvaar (1957). Dit in navolging van dr. E.H. Graham, bioloog bij de Soil
Conservation Service en vice-president van de Commission on Ecology van de IUCN. Dat houdt impliciet wel
een fundamentele beperking in, tegen de achtergrond van de geringe kennis over het functioneren van de natuur
zelve. Anderzijds was het wel een snelle erkenning dat er buiten de invloedssfeer van de mens in NoordwestEuropa weinig natuur meer over was.
884
20150926 Joost van der Ven (Staatsbosbeheer, daarna landbouwattache in Oost-Europa), persoonlijke
mededeling. Westhoff overhandigde Van der Ven omstreeks 1960 een doos met zijn belangrijkste documenten,
met het verzoek dit bij het RIVON onder te brengen, ‘dat is hier veiliger dan op dit moment thuis’. Hij was er
vrijwel van overtuigd dat het conflict over Cuba uit de hand zou lopen. ‘En dan kan je maar beter op tijd je
maatregelen hebben genomen.’
885
Westhoff, 1955.
886
Dit vormde een van de uitgangspunten van de in latere jaren door C. G. van Leeuwen ontwikkelde
Relatietheorie. ‘Ektropie’ kan gezien worden als een vernieuwende term, het tegendeel van entropie.
887
Na zijn eindexamen in 1939 moest hij in dienst, vlak voor het uitbreken van de oorlog (Interview 19961010).
868

19961010 Interview Mechtild de Jong met Chris van Leeuwen. Over de inspiratie voor zijn theorie: ‘Later
toen ik al ondergedoken was, was het Van Soest die ik al kende via de paardenbloemen. Die deed dat werk. Dat
kwam ook uit zijn koker. Van Soest was in Delft hoogleraar telegrafie en bovendien was hij hoofd van het TNOinstituut op het gebied van de militaire verdediging. Hij was amateur-botanicus. Het was een dikke vrind van me.
Hij heeft later een eredoctoraat gekregen voor zijn botanische hobby in Utrecht.’
889
19850125 Van Leeuwen aan Westhoff, t.b.v. ‘het uitzoeken van de gemeenschappelijke achtergrond’. Veel
feiten in deze paragraaf zijn op deze brief gebaseerd. Ook in 19961010 Interview De Jong met Van Leeuwen.
890
De Tomado-fabriek was eigendom van deze oom.
891
19961010 Interview Mechtild de Jong met Van Leeuwen. ‘Ik had het geluk dat een zuster van mijn moeder
(...) verwoede Heimans-en-Thijssen volgelingen waren. Die hadden De Levende Natuur thuis en diverse boeken
over planten en dieren en ze woonden ook in Gouda.’ (Interview De Jong met Van Leeuwen, 19961010).
892
Samen met Frans Stafleu, die later hoogleraar werd in Utrecht.
893
Het niet tekenen in de oorlog van de loyaliteitsverklaring betekende veelal onderduiken. Als je wel had
getekend, zoals de later heel bekende Tjalling Waterbolk, kon je, ondanks verder een vrij onbezoedeld
oorlogsbestaan, toch na de oorlog gedurende bijna twee jaar van examens worden uitgesloten. Voor vele
studenten van de generatie ‘Westhoff’ kon dit dus grote gevolgen hebben.
894
19850125 Van Leeuwen aan Westhoff.
895
Hij doelt hier op platen van Duitse, fascistische organisaties, vaak met SS-initialen versierd.
896
Herman Klomp, weidevogelonderzoeker, later hoogleraar dierecologie, voorzitter Vogelbescherming en
Sovon, had wel getekend en doorgestudeerd, aldus Chris van Leeuwen.
897
Hij verzorgde daarnaast enkele tientallen pentekeningen voor de biologieleerboeken van IJsseling en
Scheygrond; werkte tijdelijk bij SBB onder leiding van Overdijkink, ten behoeve van een inventarisatie van het
natuurschoon in de provincie Zuid-Holland (19850125).
898
19850125 Van Leeuwen aan Westhoff.
899
Crex crex: de wetenschappelijke naam voor de kwartelkoning. Met crexen bedoelde Mörzer Bruijns de groep
van de rallen, waar Crex crex deel van uitmaakt. Mörzer Bruijns was op deze positie terechtgekomen, mede op
voorspraak van Westhoff (19850125 Van Leeuwen aan Westhoff).
900
Er waren nog tachtig andere sollicitanten: ‘Veel kans heb je niet’, werd hem gezegd. Zijn aanstelling viel
samen met die van Hein Schimmel, die toen al enige maanden in dienst was.
901
19961010 Interview Mechtild de Jong met Chris van Leeuwen te Utrecht.
902
Niet in de zin dat er een expliciet onderzoeksprogramma werd ontworpen, waarmee, gestoeld op duidelijke
hypotheses, de theorie verder getoetst kon worden. Wel in de zin dat de veelal kwalitatieve onderzoekingen bij
de interpretatiefase vaak werden gespiegeld aan inzichten vanuit de Relatietheorie.
903
C.G. Van Leeuwen, ‘Het verband tussen natuurlijke en anthropogene landschapsvormen, bezien vanuit de
betrekkingen in grensmilieu’s, Gorteria 2(8), 1965.
904
Dit concentrisch isotypenpatroon vertoont enige verwantschap met wat in de landbouwwetenschap bekend
staat als Thünense Kringen, genoemd naar Van Thünen (1842), een Duits landbouwwetenschapper. Geciteerd in
C.G. van Leeuwen, 1966.
905
19961010 Interview Mechtild de Jong met Van Leeuwen.
906
19961010 Interview Mechtild de Jong met Van Leeuwen.
907
In het eerste deel van Wilde Planten heeft Van Leeuwen in het eerste hoofdstuk zijn theorie voor het eerst
voor een groter publiek proberen uit te tekenen.
908
Ook vastgelegd in verschillende studentenscripties, bijvoorbeeld R. Cosijn & H. Flore, 1979.
909
In een studie over het Agropyro-Rumicion crispi in 1958.
910
Van Leeuwen, 1955.
911
Rond de overstap van Van Leeuwen naar de TH Delft, schrijft hij in 1976 een syllabus voor een PAO-cursus.
912
20001228 Westhoff aan Mechtild de Jong.
913
Natuur – technische milieu – bouw, werd ook wel afgekort tot natuurbouw, tegenwoordig heet het in feite
allemaal natuurontwikkeling. Westhoff vond het een vreselijk woord, omdat hij eigenlijk fundamenteel afwees
dat je natuur zou kunnen maken.
914
‘Chris van Leeuwen ontwikkelde samen met mij zijn Relatietheorie, een cybernetisch fundament voor
adequaat natuurbeheer, waarvoor hij terecht een eredoctoraat ontving van de Universiteit van Groningen’.
(Meervoud p. 57).
915
‘De wezenlijke waarden van het menselijk bestaan’. Interview van Julia Voskuil met Westhoff, in Groei en
Bloei, mei 1991, pp. 46-47.
916
Interview 19961010: De Jong noemt hierbij Westhoffs ideeën in relatie tot de Gestalt-theorie, waarover hij
samen met Van Leeuwen geschreven zou hebben in De Levende Natuur. Maar daar had Van Leeuwen later geen
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hoge pet van op. ‘Westhoff had een hekel aan het begrip gebruikswaarde. Hij wilde alleen intrinsieke waarde
gebruiken.’
917
Van Leeuwen, De grootvader van de Relatietheorie, 1987. Maar dit kan ook een vergaande vorm van
beleefdheid zijn geweest.
918
Hier doelt Westhoff op R. Margalef, 1968. Perspectives in ecological theory. Univ. of Chicago Press,
Chicago, 111 pp.
919
19961017 Interview met Victor Westhoff door Mechtild de Jong.
920
Westhoff & Van Dijk, 1946
921
Bakker, 1987; Westhoff, 1949.
922
Bakker, 1987.
923
Westhoff, 1952, p. 9.
924
Westhoff, 1952, p. 9. Deze rede uit 1951, ‘De betekenis van natuurgebieden voor wetenschap en practijk’, is
een van de meest inzichtelijke en informatieve die we van Westhoff kennen.
925
De Levende Natuur 62 (1959), pp. 106-114.
926
B. Teunissen (2001) beschouwt dit als het belang van Westhoff. Westhoff en Van Leeuwen zagen het zelf
ook als een tegenkracht.
927
De navolgende alinea is, met wijzigingen, ontleend aan hun levensbericht: Werger & Linskens, 2002.
928
Werger & Linskens, 2002, p. 125.
929
Werger & Linskens, 2002, p. 125.
930
Werger & Linskens, 2002, p. 125. Hij had in zijn Nijmeegse periode op de Wylerberg enige proefvlakken
laten aanleggen. Maar analytische resultaten hiervan, vastgelegd in publicaties, zijn niet bekend bij auteur.
931
Kuiper, in Landschap. En aan auteur bevestigd in e-mail 20130521: ‘Een reactie van mij op een tekst van de
hoofdredacteur (van Landschap), die beweerde, dat Victor plantengemeenschappen als organismen opvatte. Dat
moest hij terugnemen, Victor wilde per se geen holist genoemd worden.’
932
19570131 Gorter aan Westhoff.
933
19570202 Westhoff aan voorzitter en directeur van Natuurmonumenten.
934
G.A. Brouwer promoveert in 1953 op een originele dissertatie Historische gegevens over onze vroegere
ornithologen en over de avifauna van Nederland. Ardea 41, pp. 1-225.
935
19540108 Westhoff aan Gorter, over de net verschenen dissertatie. Amontillado is ‘a variety of sherry wine
characterized by being darker than fino but lighter than oloroso. It is named after the Montilla region of Spain.’
(Wikiwand)
936
1961 Nota voor bestuur Natuurmonumenten: wetenschappelijk onderzoek bij Natuurmonumenten (van
Gorter, in concept met Westhoff kortgesloten).
937
19620418 Westhoff aan Gorter. Vijf jaar later komt Van Dijk bij een verkeersongeluk om het leven.
19671022 Westhoff aan Gorter naar aanleiding van dit overlijden. Westhoff kende hem al sinds 1943: ‘Voor
mijn gevoel is Jaap een creatie van mij; als Pygmalion heb ik van een ruwe bonk, met een goed hart en een
hartverwarmende vitaliteit, een maatschappelijk mens gemaakt die zich in woord en geschrift redelijk leerde uit
te drukken. (…) Ik was volkomen vergeten hoeveel tijd ik in de oorlogsjaren al aan zijn vorming besteed had.
(…) het is niet te geloven, wat ik allemaal totaal vergeten ben. Je kan blijkbaar maar weinig op aan van
autobiografieën die niet op documenten berusten.’
938
20131206 Interview met Piet Bakker. Die ‘club’ was de Rode Leeuw, op het Damrak in Amsterdam. Dit past
helemaal in de strategie en kracht (invloedsfeer) van Westhoff: het bedenken van posities en het daarop plaatsen
van mensen, zo een groot ‘machtsblok’ van gelijkgezinden met een zelfde soort visie opbouwend.
939
Hun eerste ontmoeting was bij Pinksterkamp Savelsbos, tijdens een excursie geleid door Westhoff in 1958.
Bakker had toen al aan de hand van Inleiding tot de plantensociologie zijn eerste vegetatieopname gemaakt.
940
20131206 Interview met Piet Bakker.
941
Die mede hierop was gepromoveerd in 1947.
942
IWRB, het tegenwoordige Wetlands International.
943
Anonymus , ‘10-jaren RIVON’ (1967). Zie de bijlage na p. 95 met de publicaties van het RIVON, met van
diverse faunagroepen de eerste beschrijvingen.
944
Alle vogeltellingen in Nederland, van broedvogels, tot water- en wadvogels, zijn ten minste tien jaar later
gestart dan bijvoorbeeld die in Engeland. De British Trust for Ornithology werd al in 1933 opgericht, haar
Nederlandse evenknie, Sovon Vogelonderzoek Nederland, pas in 1973.
945
Mörzer Bruijns & Westhoff, 1964.
946
Bakker, 1987.
947
Mörzer Bruijns & Westhoff, 1964, p. 5. Behalve Westhoff was ook het RIVON hierover naar buiten toe niet
erg duidelijk: onder structuur en dynamiek blijkt dat er naast de vele proefvlakken om de veranderingen in de

plantengroei te bestuderen waar nodig ook de dierenwereld wordt gevolgd. Maar even later in dezelfde tekst,
gaat het toch vooral om de door de afdeling Botanie ontwikkelde wetmatigheden vanuit de Relatietheorie.
948
‘Hedendaagse aspecten der natuurbescherming’ (1955), p. 25. Dit artikel is een bewerking van een artikel een
jaar eerder geschreven voor de NJN, met grotendeels dezelfde inhoud.
949
Hier speelde de voorzichtigheid van Gorter een rol (de tegenpartij niet in de kaart spelen).
950
Zo werd de individubescherming binnen Vogelbescherming pas na 1975 afgeschaft: zie Saris, 2007, p. 89.
951
Bakker, 1987, p. 26. Het gaat om Westhoff (1956a, 1956b), waarvoor de documentatie uitsluitend in beperkte
kring in gestencilde vorm is verspreid. Kopie aanwezig in archief Westhoff.
952
195601 Westhoff aan Mörzer Bruijns.
953
19560123 Heimans aan Westhoff, over conceptartikel.
954
19401005 Thijsse aan Van Tienhoven, met allerlei voorstellen om natuur dichterbij te brengen.
955
Notulen van de vergadering (19451217) van de Werkgroep voor de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 254.
956
19440831 Brief Klinkenberg aan leden NJN en Contact-Commissie, IISG, Archief Contact-Commissie, inv.
nr. 254.
957
Voor Thijsse’s Hof, geopend op 26 september 1925 had Thijsse zelf voorgesteld de tuin naar Van Eeden te
noemen, de amateurbotanicus Frederik Willem van Eeden.
958
Notulen van de vergadering (19450924) van de Werkgroep voor de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 254.
959
Notulen van de vergadering (19451217) van de Werkgroep voor de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 254.
960
Notulen van de vergadering (19451217) van de Werkgroep voor de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 254.
961
19480428 D. Dijkstra aan Gorter, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 255. Blijkbaar is het socialisme
voor hem ook een soort geloofsstroming, althans in Friesland.
962
19480430 Gorter aan D. Dijkstra, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 255.
963
19480426 Gorter aan D. Dijkstra, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 255.
964
De CJN werd in 1946 opgericht en fuseerde in 1976 met de in 1961 opgerichte Katholieke Jeugdorganisatie
voor Natuurstudie (KJN) tot Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbescherming
(ACJN). De Nederlandse Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie is op zijn beurt een voortzetting van de
ACJN; vanwege de ontzuiling is het christelijk karakter verdwenen, zo weet de website te melden.
965
In deze tijd schrijft hij regelmatig aan Gorter over het te grote aantal activiteiten die hem vanuit de
natuurbescherming worden gevraagd. Het is waarschijnlijk dat hij deelname aan deze werkgroep een lagere
prioriteit heeft gegeven, vlak voor zijn promotie in Wageningen.
966
De Bond van Natuurbeschermingswachten is in 1948 voortgekomen uit de Bond tegen Verontreiniging van
Stad en Land, die op haar beurt afstamde van het Comité tegen Verontreiniging van Stad en Land, dat op 10
december 1938 te Utrecht door de NNV was opgericht. Deze natuurbeschermingswachten of natuurwachten
riepen recreanten tot de orde als ze de natuur bevuilden. Ze waren gewapend met penning en groene band. Op 21
mei 1960 ging de Bond over in het IVN, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Initiatiefnemers waren
Jan Nijkamp, directeur van de Haagse school- en kindertuinen, en Jaap van Dijk. Het clubblad kreeg in 1961 als
naam Mens en Natuur. In Nederland bestaan nog steeds natuur(beschermings)wachten, soms gelieerd aan IVNafdelingen. Dat het zwaartepunt in de activiteiten van de natuurwachten pas na de oprichting van het IVN
definitief verschoof van het voornamelijk op vermanen gerichte toezicht houden naar educatie met een positiever
uitgangspunt, was voor een belangrijk deel uit nood geboren. Zie Grupstra, 2013.
967
Hij heeft dan al in diverse publicaties hiervoor aandacht gevraagd, vanaf 1946: Westhoff, ‘Aesthetische
opvoeding door omgang met de natuur’.
968
Jan Nijkamp, conceptartikel school- en kindertuinen en instructieve plantsoenen, IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 272. Waar velen zich afvroegen of schoolwerktuinen wel echt zo belangrijk konden zijn
voor het doen ontluiken van natuurliefde bij de jeugd, was Nijkamp er vast van overtuigd dat alleen al de
aanwezigheid van een schoolwerktuin in een dichtbevolkte en kinderrijke omgeving bevorderlijk kon zijn voor
de natuurwaardering van een hele wijk.
969
Jan Nijkamp, conceptartikel school- en kindertuinen en instructieve plantsoenen, IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 272.
970
In dit verband werd op de situatie in Zwitserland gewezen, waar veel scholen een heus privéreservaat tot hun
beschikking hadden voor biologieonderwijs in de vrije natuur. Zie L.A. Pluygers, ‘De verbreiding der
natuurbeschermingsgedachte in Zwitserland’, Mededelingenblad werkgroep voor de verbreiding der
natuurbeschermingsgedachte 2 (1947), IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 253.

Interview in Vruchtbare Aarde, 1998. De hierbij horende manier van lesgeven werd na de Tweede
Wereldoorlog weer teruggedraaid, volgens Westhoff is dat ‘de slinger van de geschiedenis’.
972
J.P. Thijsse, ‘Instructieve plantsoenen’, DLN 46 (1941), pp. 121-125. Dit aspect is belangrijk bij de
natuurbeleving en recreatie. Westhoff (no. 368). ‘De betekenis van heemtuinen’, Mens en natuur, 1977. Hier is
ook de naam van Ger Londo mee verbonden. Eerder (1952), in ‘De betekenis van natuurgebieden voor
wetenschap en praktijk’ schreef Westhoff al over het belang van natuurschoon, de esthetiek van het landschap en
de rol die dat speelde in het welbevinden van mensen, aspecten die later zouden terug komen bij de opzet van de
hortus in Nijmegen.
973
Dit in navolging van C.P. Broerse, destijds hoofd van de Dienst Plantsoenen in Amstelveen, die de term
‘heemtuin/heempark’ al in de jaren veertig had geïntroduceerd (Mond. med. aan auteur door Ger Londo). Zie
verder het artikel van Jac. P. Thijsse, 1941 in De Levende Natuur, onder de titel ‘Instructieve plantsoenen’.
974
H. W. de Vroome, aanvankelijk door Westhoff voorgedragen voor een functie bij de ANWB, later
Staatsbosbeheer en daar vooral de grote man achter de Drentsche Aa.
975
H.W. de Vroome, ‘Instructieve plantsoenen. Betekenis, mogelijkheden en moeilijkheden bij de aanleg’,
Mededelingenblad werkgroep voor de verbreiding der natuurbeschermingsgedachte. IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 253.
976
A.P.E. van Gools, ‘Instructieve plantsoenen’, Mededelingen van de natuurbeschermingscommissie van de
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 1 (1945), IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 270.
977
H. Cleyndert, commentaar op stuk van De Vroome over instructieve plantsoenen, IISG, Archief ContactCommissie, inv. nr. 267.
978
H.W. de Vroome, ‘Instructieve plantsoenen’, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 272. Samen met
Cleyndert breekt hij een lans voor instructieve plantsoenen in het kader van de onderwijsvernieuwing. Daarom
zouden onderhoudskosten voor een deel onder de post onderwijs op de begroting moeten komen te staan,
waardoor de stichting van instructieve plantsoenen vanuit financieel oogpunt aanzienlijk vereenvoudigd kan
worden.
979
Westhoff zorgde met deze nieuwe term (‘plantensociologische’ tuin) niet voor grotere eenduidigheid inzake
het doel van dit soort tuinen.
980
V. Westhoff, ‘De botanische tuin in de samenleving’ (1971). Rede, uitgesproken bij de plechtigheid ter
gelegenheid van de officiële opening van de Hortus Botanicus Noviomagensis (Botanische tuin Nijmegen,
19710930, 46 pp.) Later kreeg deze tuin de naam Hortus Arcadië, thans heet hij Hortus Nijmegen.
981
19491126. Vooral de vertegenwoordigers vanuit de NJN uiten hun teleurstelling over de voortgang binnen de
werkgroep.
982
Notulen van de vergadering (19491126) van de Werkgroep voor de verbreiding van de
natuurbeschermingsgedachte, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 256.
983
Met het oog op het voortdurende geldgebrek suggereerde Gorter dat de Contact-Commissie W.H. de Beaufort
met volle kracht kon ondersteunen in zijn streven een natuurbeschermingsfonds op te richten, dat inkomsten
moest genereren door een kleine toeslag te introduceren op de prijs van onder meer toegangskaarten voor
natuurreservaten en wandelkaarten. In 1949 kwam de Stichting Natuurfonds tot stand, die zich de bestrijding van
natuurontluistering tot doel stelde door het Nederlandse volk op te voeden tot een waardig natuurgenot. Gorter
onderstreepte dat de naam niet de indruk mocht wekken dat er weer een nieuwe natuurbeschermingsorganisatie
ten tonele was verschenen. Hieruit blijkt hoezeer men ervoor beducht was dat er een beeld zou ontstaan van een
verder versnipperende natuurbeschermingsbeweging. Dat dit gevaar op de loer lag, blijkt wel uit de
aanvankelijke vrees van de voorzitter van Natuurmonumenten, Van Tienhoven, dat de komst van het
Natuurfonds ten koste zou gaan van het aantal leden en donateurs van Natuurmonumenten.
984
Gorter aan Van der Goes van Naters, IISG, Archief Contact-Commissie, inv. nr. 292.
985
Volgens de biografe van Van der Goes heeft hij vooral bereikt dat natuurbescherming als onderwerp op de
politieke agenda kon komen, door er voortdurend aandacht voor te vragen in de kamer (Mond. med. aan auteur).
986
Alfred Carl Toepfer (Altona, 13 juli 1894 - Hamburg, 8 oktober 1993) was een Duits ondernemer,
natuurbeschermer en bevorderaar van de Europese samenwerking. Rond 1990 kwam er kritiek op Toepfers
houding in nazi-Duitsland. Later heeft een onafhankelijke commissie geconstateerd dat Toepfer weinig te
verwijten viel. Maar het is wel bijzonder dat Gorter deze persoon op dat moment, met een negatieve connotatie,
aanhaalt.
987
19711127 Gorter in een speech tot Van der Goes van Naters.
988
20110819 Interview met Roelof de Wit. In 1954 zou hij Gorter als secretaris opvolgen.
989
19540915 De Wit aan Westhoff. Klaagt over de huisvesting bij Natuurmonumenten van de ContactCommissie. Vraagt te bemiddelen, had gehoopt op een eigen kamertje: ‘Volkomen onverwacht is het toen aan
Vogelbescherming toegewezen, op een dag, dat Gorter er niet was. In armoede heb ik toen m’n bureau maar naar
de type-kamer overgebracht, maar dat is een onhoudbare toestand.’
971

20110819 Interview Roelof de Wit.
20110819 Interview Roelof de Wit. Volgens Van der Windt overschatte De Wit waarschijnlijk het gewicht
van zijn invloed (Mond. med. 2016).
992
Zie Gorter, 1987. Nergens is dit echt systematisch in beeld gebracht. Door Gorter worden in dit boek de
aankopen van vooral Natuurmonumenten wel compleet beschreven, niet gelukte acties staan hier en daar
vermeld. Het hoofdstuk over Twente (‘Bevoorrecht en geschonden’, pp. 211-217) bevat vrij expliciet al hetgeen
in die streek niet lukte.
993
19610616 Van der Goes van Naters aan Herweijer, met een prachtig weerwoord op de ‘onterechte’ kritiek
van Herweijer op publicaties van de Contact-Commissie.
994
19620302 Herweijer aan Van der Goes over De Wit.
995
19620312 De Wit aan Van der Goes.
996
20160111 Interview Luuk Draaijer. Ook op ambtelijk niveau was de sfeer tussen de verschillende ‘sectoren’
bepaald ongemakkelijk en ongelijk. Luuk Draaijer heeft jarenlang deelgenomen met een ambtenaar van
CRM/LNV aan het zogeheten Stafoverleg als voor- en nabereiding van vergaderingen van de Centrale
Cultuurtechnische Commissie (CCC, later De CLi-Cie). ‘Als jong broekie werd ik losgelaten in het gezelschap
van directieleden van de CD, onder wie Schilleman Herweijer(!) en SBB, waar ik de uitgebrachte NWCadviezen mocht toelichten; nervositas!’ Herweijer: ‘Wat heeft de NWC weer hoge “ortinologische”! eisen op
tafel gelegd ...’
997
20110819 Interview Roelof de Wit. ‘Doodsbang’ is waarschijnlijk wat overdreven, Landbouw vond het wel
heel irritant, de wijze van optreden van De Wit
998
20110819 Interview Roelof de Wit. Een medewerker van Herweijer, Otto, is later een goede vriend van de
familie geworden. Otto werd later directeur van de Flevodienst. Omdat Den Uyl naar de landelijke politiek ging,
‘moest’ De Wit wel wethouder worden, dienst publieke werken; 4.000 ambtenaren. Daarna burgemeester van
Alkmaar, ten slotte commissaris van de Koningin. Hij bleef wel lid van de Contact-Commissie, eerst als
ondervoorzitter, later als voorzitter. Als wethouder van Amsterdam kreeg De Wit in 1956 een uitnodiging om
vanuit de natuurbescherming in Ottawa op een congres te spreken. Daarop nodigde Herweijer zichzelf hier ook
voor uit ‘Daar hebben ze het nog over gehad, vlak voor de dood van Herweijer. Eigenlijk hebben ze elkaar toen
pas echt een beetje ontmoet.’
999
Die was op dat moment bezig met een middelbare akte biologie, heeft dit later ook afgemaakt. Helaas is
Nijhoff al in 2007 overleden.
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19660324 Van der Goes aan Gorter. Van der Goes schrijft Gorter in 1966 uitvoerig over een vergadering van
de Landbouw Commissie waar hij ‘geruime tijd op de gang met de heer Herweijer (heeft) nagepraat. De
aanleiding was, dat ik tijdens de bijeenkomst, aan Herweijer voorstelde eens te praten over het probleem:
Efteling of Wilderness (men moet altijd tot educatie bereid zijn). Hij ging daarop nauwelijks in – zulks in
tegenstelling tot zijn gezindheid – tot overleg na de eerste Commissie bijeenkomst. De oorzaak bleek, dat hij
intussen bepaalde uitingen onzerzijds nog eens had gelezen en zich hierover gekwetst toonde.’
1001
19670629 Van der Goes, in brief over de bestrijdingsmiddelen en het gezeur van Herweijer, aan P.
Lardinois, (politicus voor de Katholieke Volkspartij, KVP) minister van Landbouw en Visserij in de kabinettenDe Jong, -Biesheuvel I en -Biesheuvel II. Van 1973 tot 1977 was hij commissaris van de Europese Commissie.
Brief in afschrift in het archief Westhoff: veel van dit soort interne correspondentie kreeg Westhoff onder ogen,
als lid van de CC (dus niet als actief deelnemer aan het politieke overleg).
1002
Westhoff wordt regelmatig door zowel De Wit als Van der Goes van dit soort aanvaringen met Herweijer en
de Cultuurtechnische Dienst in het algemeen geïnformeerd. Zelf is hij echter wars van dit soort ‘overleg’.
1003
Dit is dan nog exclusief het ingrijpende rijkswegenplan, (lucht)havenplan, hoogspanningsleidingen,
enzovoort.
1004
19671125 Vergadering in Utrecht over het beleid van de Contact-Commissie met betrekking tot
natuurbescherming, met alle aangesloten organisaties (125 vertegenwoordigers aanwezig).
1005
Mede hierdoor zou dit gebied als ruilverkavelingsblok lange tijd in de status ‘in voorbereiding’ blijven
hangen.
1006
p. 207. Bron: Archief Grontmij, overzicht bedeling ruilverkavelingen over Heidemij, Grontmij en derden.
1007
Samen met het boek van Gorter (1987) levert het tijdschrift Natuur en Landschap een diepgaand en tegelijk
kaleidoscopisch overzicht van de natuurbescherming na de oorlog in termen van geografie en oppervlakte.
1008
De Wit, ‘Schandaal in Twente’, Natuur en Landschap 18, 1 (voorjaar 1964), pp. 165-175. De boosheid spat
van de foto’s, de Voorlopige Natuurbeschermingsraad kwam direct kijken (foto op p. 171) en Van der Goes
stelde direct na afloop van de excursie vragen aan de regering.
1009
19640517 Westhoff aan Gorter.
1010
Westhoff schrijft Gorter dat hij Coops gezegd heeft dat Natuurmonumenten een assistent voor Van Soest
zoekt. De positie van Coops binnen Staatsbosbeheer wordt naar Westhoffs inschatting waarschijnlijk in 1965
990
991

hoogst precair, omdat SBB met ingang van dat jaar inderdaad ‘het systeem van HID’s’ wil gaan doorvoeren
(Hoofd-Ingenieur-Directeur). Dan is naar zijn mening de positie verder onhoudbaar: natuurbescherming is dan
ingekapseld in de overheidslandbouw.
1011
F. Modderkolk, E. Stapelveld en H.W. de Vroome, ‘Het Stroomdallandschap Drentsche A. Een nieuwe fase
in het natuurbeschermingswerk ingeluid. Natuur en Landschap 20, 1 (voorjaar 1966), pp. 185-205.
1012
Geciteerd in o.a. Meervoud p. 53. Schaminée noemt hierbij nog het symposium over blauwgraslanden in
Twente, waar Westhoff verzuchtte: ‘meer deelnemers dan hectaren blauwgrasland in ons land’. Zie V. Westhoff,
1993, ‘Blauwgraslanden, schatkamers van het natuurbehoud: aard en waarde van een onvervangbaar
halfnatuurlijk landschap’.
1013
Meervoud p. 53. Rond 1965 werd dit overleg in deze opzet gestaakt.
1014
19491207 Gorter aan Westhoff.
1015
19520530 Uitnodiging huwelijk Gorter.
1016
19620106 Westhoff aan Gorter. Later zou Westhoff bijna ook een erelidmaatschap verkrijgen bij de NJN; dit
werd op het laatste moment echter ingetrokken (zie bijlage 2).
1017
19670112 Westhoff aan Gorter.
1018
De boekencollectie van Westhoff leverde niet direct de juiste titel. Maar het gaat hier zonder twijfel om
Ramalho Ortigäo, Portugees schrijver (1836-1915) van onder andere A Holanda (Holland amo1883 in de vertaling van prof. dr. M. de Jong, uitgave Spectrum, 1964). Een beroemde passage uit dit boek over de ‘vriendelijkheid van de Nederlanders maakt deel uit van alle bloemlezingen voor het middelbaar onderwijs in Portugal
en vormt, grosso modo, de basis van wat de Portugezen weten over Nederland’, aldus José Rentes de Carvalho
Waar die andere God woont, 1972.
1019
Een ruwe schets met de belangrijkste gradiënten werd overgenomen in de tweede nota Ruimtelijke Ordening.
1020
Overigens niet voor een heel stroomdal, maar meer fragmentarisch.

VIII. Dieptepunt en popularisering
Nijhoff, ‘Exit de Beer’, in Natuur en Landschap (1963).
H.P. Gorter & V. Westhoff, 1951. Artikel over de positie van de natuurbescherming, met een goed tijdsbeeld
en beschrijving van de omgeving.
1023
Wegman, 1956.
1024
N. Tinbergen e.a. 1930. Het Vogeleiland. Dit boek is een van de klassiekers over de vroeger nog ‘grotendeels
ongerepte’ natuur. De schrijvers noteren 67 vogelsoorten, in een ongeëvenaard landschap.
1025
Zie V. Westhoff, ‘De Vegetatie’. In: M.F. Mörzer Bruijns (red.), Het Natuurmonument "De Beer". Uitgave
Stichting "Natuurmonument de Beer" (Utrecht, 1951), pp. 31-45. V. Westhoff, ‘Natuur en Landschap’,
Onderdrukking en Verzet 41 (1953), pp. 349-362.
1026
19590101 Provincie Zuid Holland. Recreatienota.
1027
Zie o.a. ‘Ouweneel’, Lepelaar 57 (1978), een artikel met mooie platen, en het onbegrip blijft: ‘Natuurlijk
was er wel gemor onder natuurliefhebbers en kwamen er ook protesten, maar vergeleken met de brede aandacht
die recent de Dollard en de Oosterschelde kregen, behoefden de promotors van het Europoortproject destijds
maar weinig plooien glad te strijken.’
1028
Het boekje verschijnt in eerste instantie in 1947 in het Engels onder de titel Kleew, the story of a gull.
1029
Vanwege de delicate besluitvorming werd het overleg zoveel mogelijk uit de publiciteit gehouden. De
gemeente Dordrecht wist van niets en kwam er pas in een te laat stadium achter om nog invloed te kunnen
uitoefenen. Pas na de ondertekening van het betreffende convenant kwam de gang van zaken onder de aandacht
van de landelijke politiek. Het Kamerlid E. Nypels van D66 interpelleerde in 1968 de ministers Schut, Bakker en
De Block en staatssecretaris Kruisinga over mogelijke vestiging van Shell in het Moerdijkgebied. Uit de
antwoorden bleek dat de centrale overheid geen geschikt instrument had om planologische beslissingen van
lokale overheden bij te sturen, als deze beslissingen ingrijpende gevolgen hadden. In de periode daarna werd de
planologische kernbeslissing ontwikkeld. Op pagina twee van het eerste informatieblad over de PKB prijkt een
foto van Shell Nederland Chemie B.V. vestiging Moerdijk.
www.parlement.com/id/vg09ll3pxwyi/e_erwin_nypels.
1030
ICBP-Nederlandse sectie 6 januari 1969: Voous was benaderd door de adjunct-directeur van het Rotterdams
havenbedrijf, met betrekking tot plannen voor industrieterrein Moerdijk. Zijn bezwaren aangaande de ganzen
werden slechts aangehoord, er veranderde niets.
1031
Zie ook de polemiek in De Lepelaar 64 en in Vogels 23 (1984), pp. 170-173. Dit is dus het industrieterrein
waar een paar jaar later een van de grootste Nederlandse gifaffaires plaatsvindt en waarvan de stille getuigen in
een diepe put in het Hollands Diep zijn weggeschoven, wachtend op komende generaties. Tot op de dag van
vandaag betalen de gemeentes rond de Kiltunnel nog steeds tonnen per jaar om het tekort op de bouw van de
Kiltunnel af te kunnen dekken, een tekort dat ontstaan is door de hogere bouwkosten van de tunnel: duurder
vanwege de door Shell gewenste diepere ligging, om zo makkelijker zeeschepen bij het industrieterrein Moerdijk
te kunnen krijgen (‘Kiltunnel is loden last provincie en gemeenten’, Reformatorisch Dagblad, 18 december
1980).
1032
Een illustratie van de geringe invloed, effectiviteit en slagkracht (in relatie tot de omvang van de aanslagen)
van de natuur- en zeker vogelbescherming in die periode. Wel deed de natuurvernietiging in de Rijnmond
Vogelbescherming het ergste vrezen voor de toekomst van de eigen paar kleine snippers natuur langs het
Noordzeekanaal en in de Zaanstreek (weidevogelgebied De Reef). De verschillende soorten wilde ganzen waren
rond 1965 veel schaarser dan anno 2017.
1033
Mede daarom ontstaat er rond 1965 een nieuwe vereniging op initiatief van de NJN’er, Kees Weevers:
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee (Gorter, 1986, p. 348).
1034
Zie Nijhoff, aangehaald in Saris, 2007, p. 65.
1035
Wrang is het dan om de latere minister Netelenbos (tijdens het tweede Kabinet-Kok, 1998-2002) te horen
zeggen dat de komst van de Tweede Maasvlakte vaststaat. Want daarmee sprak ze alsnog haast een doodvonnis
over Voorne uit, althans, de demarcatielijn zou weer overschreden worden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–
2003, 28 600 XII, nr. 6).
1036
M.J. van der Maarel & E. Adriani, 1968. Gebaseerd op de vegetatiekartering van de duinen van de Stichting
Het Zuid-Hollands Landschap bij Oostvoorne in 1959/1960.
1037
19680330 Gorter in interview in Vrij Nederland, over de plannen rond de Maasvlakte.
1038
19680330 Gorter in Vrij Nederland over Maasvlakte.
1039
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe de natuurbescherming meer geïnvesteerd heeft in dit soort
communicatie, mede dankzij het tijdschrift Natuur en Landschap.
1040
Zie Jan Veen, aangehaald door Koeman, in Saris, 2007, Een eeuw vogels beschermen, p. 134.
1041
Zie Koeman, in Saris, 2007, Een eeuw vogels beschermen, p. 134.
1021
1022

De tegenwoordig zo in opspraak geraakte ‘moderne’ bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden zijn tot
10.000 keer giftiger voor bijvoorbeeld bijen dan DDT.
1043
Met alle gevolgen van dien voor met name roofvogels, kwetsbaar én zichtbaar door hun plaats aan de top van
de voedselpiramide. Zie Koeman, in Saris, 2007, p 129 e.v.
1044
Geschokt reageerde Vogelbescherming toen de effecten zichtbaar begonnen te worden, getuige verschillende
jaarverslagen, ook internationaal (19661015 ICBP-sectie): het insecticidenvraagstuk. Door Mörzer Bruijns werd
in de Nederlandse sectie van ICBP verteld dat de mensen in Nederland naar verhouding de hoogste concentraties
van deze stoffen bleken te bezitten.
1045
19671119 Westhoff aan Gorter. Zilveren sluiers verscheen in 1967.
1046
Koeman vond het verhaal van Briejèr eigenlijk maar niets. ‘Makkelijk om na je pensioen de zaak zo neer te
zetten, hij had tijdens zijn werk beter moeten optreden.’ (Interview met Saris, in 2005) Maar dat is niet terecht.
Briejèr ontdekte al voor de Tweede Wereldoorlog, bij zijn onderzoek in het laboratorium van Shell-Chemie te
Amsterdam, welke risico's er verbonden zijn aan het grootschalig gebruik van chloorkoolwaterstoffen zoals
DDT. Al snel na zijn benoeming tot directeur van de Plantenziektekundige Dienst in 1947 luidde hij hierover de
alarmbel. Een artikel van zijn hand, dat in 1958 gepubliceerd werd in Atlantic Naturalist, orgaan van de
Audubon Naturalist Society, trok al snel de aandacht van Carson. Het vormde de basis voor het hoofdstuk ‘The
Rumblings of an Avalanche’ over de toenemende resistentie van insecten. Zij begon een correspondentie met
Briejèr die tot haar dood zou duren (zie de lezing, rapport en artikel van Jozef Keulartz ‘De actualiteit van
Rachel Carson’, 2013). Hun academisch bondgenootschap stuitte in zijn eigen organisatie op veel weerstand en
wantrouwen. Je zou kunnen zeggen dat hij dus mede aan de wieg heeft gestaan van Silent Spring. In 1965 nam
hij ontslag en begon hij aan zijn boek Zilveren sluiers en verborgen gevaren: chemische preparaten die het leven
bedreigen, waarin hij de Nederlandse overheid haar getreuzel verweet inzake pesticidengebruik. ‘Een boeiende,
maar vaak onthutsende ervaring’, noemt Briejèr zijn periode als directeur van de Plantenziektenkundige Dienst,
in zijn boek (p. 203). En gezien het opstappen van prof. Goewie, jaren later, uit de Commissie Toelating
Bestrijdingsmiddelen, om overeenkomstige redenen, is er nog steeds weinig geleerd van deze donkere episode
(Goewie, pers. mededeling, 2014). Zie verder Saris, 2007, Een eeuw vogels beschermen, p. 127 e.v.
1047
V. Westhoff, ‘Hedendaagse aspecten der natuurbescherming’, Mededelingen der
Natuurbeschermingscommissie van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 11 (1/2) (1954), pp. 3-22. Op
pp. 10-11 wijst hij erop dat door het gebruik van deze stoffen het instellen van reservaten niet meer voldoende is.
‘De stoorstoffen en insecticiden bedreigen alle inheemse planten en insecten, juist de meest gewone en geliefde,
de vreugde van onze kinderen: klaproos en korenbloem, schermbloemen (…)’.
1048
Westhoff, nr. 227, 1961 en nr. 256, 1964.
1049
In die periode bestreken de meer algemene verhalen van Westhoff wel meer omvattende thema’s, in
navolging van discussies in het buitenland, variërend van de verstoring van het biologisch evenwicht (o.a.
Schwabe, 1961, vertaald en bewerkt door Westhoff) tot de gevolgen van bodemerosie (Westhoff, 1961, 1967).
1050
19510708 Gorter aan Westhoff.
1051
20170201 Fred Hustings aan auteur: in de Noordoostpolder broedde de Bruine ongeveer vanaf de
drooglegging, de aantallen waren in 1946 al ‘belangrijk toegenomen’. Aantal paren werd in 1948 geschat op 150,
waarvan 120 in landbouwgewassen. Daarna weer vermindering. De Grauwe broedde in 1945 voor het eerst maar
bleef zo te zien zeldzaam. Van de Blauwe (destijds heel zeldzaam in Nederland) waren er enkele
zomerwaarnemingen zonder overtuigende bewijzen voor broeden (D. Bakker & A. Stam,
‘Noordoostpolderbewoners, 8e bericht; broedseizoen 1949’, Limosa 23, pp. 292-315). Dat doet vermoeden dat
het bij de vergiftiging in deze polder toch vooral om Bruine gegaan zal zijn. Later, in Oostelijk en nog later
Zuidelijk Flevoland, ontstond een andere situatie, met drie soorten door elkaar, mogelijk veroorzaakt door een
verschil in wijze van drooglegging of cultivering.
1052
19580503. Het antwoord, met de vergunning kwam d.d. 19580513. Ook werd er in die tijd nog met
strychnine vergiftigde eieren gebruikt voor bestrijding van kraaien. Zie archief Natuurmonumenten 999-2649.
Dit gebeurde ook in andere natuurgebieden, zoals De Beer (zie Saris, 2007, p 159). Vergelijk de strijd in de VS,
tussen vogelbeschermers en aanhangers van de American Society fort the Prevention of Cruelty to Animals,
waarbij de eerstgenoemde in de jaren vijftig alles in het werk stelden om de nesten van slechtvalken rond New
York te beschermen, terwijl de dierenbeschermers dezelfde nesten met inhoud vernietigden, omdat deze
roofvogels wrede predatoren voor duiven en andere lieve stadsvogels zouden zijn.
1053
19661015 ICBP-sectie: het insecticidenvraagstuk. Mede hierdoor ontsproot later de slogan ‘Natuurbehoud is
zelfbehoud’.
1054
In het jaarverslag over 1967 klinkt dit nieuwe geluid. Zie Saris, 2007, p. 67.
1055
De eerste fase was het fokken van zoveel mogelijk vogels in een ooievaarsdorp en het daarna bevolken van
een tiental buitenstations. Als voorbeeld diende het ooievaarsproject van Max Bloesch, die hiermee in 1948 in
Altreu (Zwitserland) was begonnen, met hulp van in gevangenschap broedende ooievaars (Enggist, 1999).
1042

Notulen hoofdbestuur van 20 januari 1973. Niet iedereen vond de herintroductieplannen belangrijk, en al
snel gingen er stemmen op in het bestuur om de mogelijkheid te verkennen van het ooievaarsproject een aparte
stichting te maken. De vergadering ‘is unaniem van oordeel dat dit een uitstekende gelegenheid is om enige
afstand te nemen van het ooievaarsproject. Hoewel men van oordeel is dat er zeker enige propagandistische
waarde in steekt, mag het ooievaarsdorp zeker niet voorop staan bij de activiteiten van de Vereniging.’
1057
De ooievaars bleven nog jarenlang een lastig punt. Klomp, als voorzitter, zette het thema in 1978 opnieuw op
de agenda (bestuursvergadering 17 januari 1978), omdat hem gebleken was dat in 1975 was afgesproken om na
drie jaar het ooievaarsdorp van de vereniging te ontkoppelen. Hij was van mening dat het niet zo ’n uitgesproken
activiteit voor Vogelbescherming was, wellicht zelfs een blok aan het been. Bestuurslid en enige tijd interimdirecteur Van der Ven vatte het later als volgt samen: ‘Als we het nu nog zouden moeten doen: neen. Nu we het
eenmaal hebben: in eigen hand houden om te voorkomen dat het een dierentuin wordt.’
1058
Zie Jonkers, in Saris, 2007, hoofdstuk 9.
1059
In 1966 startte het RIN, na een mislukte actie in 1936, met de reïntroductie van de raaf. Pas jaren later
kwamen de bever, de otter en diverse dagvlindersoorten via herintroductie weer terug binnen de Nederlandse
grenzen. Aan het eind van de vorige eeuw werd het ooievaarsdorp Liesveld losgekoppeld van
Vogelbescherming, toen ook duidelijk was dat de ooievaar het weer op eigen kracht kon bolwerken in
Nederland.
1060
Het giftige Genadekruid heeft vroeger een rol gespeeld in hekserij. Het wordt gebruikt als aphrodisiacum en
bevat psychofarmacologische stoffen. De oude naam Tandpijnwortel is veelzeggend.
1061
Zie zijn artikel uit 1994: V. Westhoff, ‘Introductie van inheemse plantesoorten’, Natuurhistorisch
Maandblad 83 (10) (1994), pp. 170-174.
1062
19720518 Kruijt, dierecoloog Rijksuniversiteit Groningen (aan Van Soest, directeur Natuurmonumenten)
over korhoenonderzoek Natuurmonumenten. Hij deed al sinds 1961 onderzoek in Fochteloërveen naar het
korhoen. Toestemming ondersteund door Baerends en Kluijver, vergunning van Natuurmonumenten om drie
korhanen te vangen onder uitvoerig gestelde voorwaarden, waarvan de meest eigenaardige was dat zij alleen
gold buiten gebieden van Natuurmonumenten. Het onderzoek werd vervolgens zo opgezet dat samenwerking
met Natuurmonumenten niet meer nodig was. Hiermee miste Natuurmonumenten een vroege kans om het
korhoen te laten overleven. Kruijt schrijft verder ‘doodgelopen op Natuurmonumenten’ te zijn. ‘Pogingen om
Natuurmonumenten te activeren een einde te maken aan concessies van Domeinen aan turfexploitanten, (...
hadden) geen succes (… en) schade veroorzaakt aan terrein en korhoenders (...) had voorkomen kunnen worden.’
Natuurmonumenten heeft in die periode ‘geen enkel initiatief heeft genomen om te profiteren van zijn onderzoek
t.b.v. de natuurbescherming.’ Woede hierover is evident, zijn brief lezend (waarvan het origineel in het archief
Westhoff berust). Inmiddels is het korhoen in Nederland nagenoeg uitgestorven, met tegelijk al twee decennia
discussies over herintroductie (naast verschillende vergeefse pogingen). Nergens in de discussie over het behoud
van het korhoen (en andere soorten) zien we Westhoff als onafhankelijk adviseur optreden.
1063
Gedurende enige tijd stond dit bij de centrale directie van Staatsbosbeheer bekend als de Korhoendermoord
(20160719 Frits van Beusekom).
1064
Zie bijlage 1 voor een overzicht van de vele advies- en bestuurstaken.
1065
In 1942 samen met J. Meltzer gepubliceerd (zie hoofdstuk 3).
1066
19481118 Westhoff aan Meltzer.
1067
Als alternatief dacht hij aan Adriani. Blijkbaar is er al enige verwijdering met Meltzer, die ook wat betreft de
biologie uit beeld is verdwenen. Hij begon een carrière in de techniek.
1068
Westhoff et al. 1942, 1946. Zijn voorstel is een opzet, conform de uitgave van Tüxen uit 1937, met verkorte
tabellen. Dit blijkt echter allerlei nadelen te hebben, nog afgezien van de kosten. Een goed alternatief is naar zijn
smaak niet direct beschikbaar. De nog vigerende uitgave van de KNNV blijkt overigens op dat moment nog
steeds niet uitverkocht, ondanks het bericht van ruim tien jaar eerder. De hausse van rond de oorlog lijkt dus een
beetje uitgewoed.
1069
Zie ook V. Westhoff, ‘Plantengemeenschappen’. In: J. Lanjouw e.a. (1965), pp. 288-349. Hierin een met
Plantengemeenschappen uit 1942 overeenkomend maar korter hoofdstuk ‘Plantengemeenschappen’, nu echter
door Westhoff alleen.
1070
Gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig van twee interviews met Hanneke den Held (‘Op pad met
... Hanneke den Held bij de Nieuwkoopse Plassen’, Landschap 27(1), pp. 150-155) en op 20130905 Interview
met de auteur).
1071
Den Held was lid van het bestuur van de Vogelwerkgroep van de NJN, zat in de redactie van het landelijk
ornithologische bondstijdschrift Aythya en op haar 21e stapte ze na het NJN-congres in Leerdam uit de NJN.
1072
Westhoff had hierbij alleen maar hulp van zijn secretaresse (op het RIVON); het voorbereidende werk was
verricht door voor dat doel speciaal aangestelde assistentes, achtereenvolgens Loes Bergman en Leny Buil
(Meervoud p. 57). Van Donselaar vindt haar geschikt om ‘dat boek van Westhoff’ – wat er maar niet van komt –
1056

klaar voor publicatie te maken. Op dat moment liggen er al diverse hoofdstukken, maar er moet nog veel gedaan
worden (20130905 Interview met Den Held).
1073
20130905 Interview met Den Held: ‘Nog steeds weten veel mensen dat niet. En dat is dan ook een beetje het
geheim van de plantensociologie’, stelt ze later vast. ‘Een soort tovenaarsvak.’
1074
20160511 Den Held, mond. mededeling aan auteur: volgens Den Held was het niet vanzelfsprekend dat zij
tot medeauteur werd gemaakt. Dit was een eigen initiatief van Westhoff, enigszins tot haar eigen verrassing.
1075
Bij Plantengemeenschappen in Nederland kregen de auteurs steun van collegae Jan Barkman, Wim
Beeftink, Sam Segal en Geert Sissingh, evenals, meer incidenteel, van Jan van Donselaar en Jacques de Smidt
(Meervoud p. 58) En zie ook jubileumartikel in Kruipnieuws 1987.
1076
Veel plantennamen hebben voor Westhoff een zeggingskracht, het zijn sleutels tot een levende, poëtisch
geladen werkelijkheid. Mede hierom ging hij aan de slag met deze plantennamen.
1077
Bakker, Parnassia, niet gepubliceerd. Uitgangspunt hierbij was wel zo min mogelijk te wijzigen.
1078
20140409 Schaminée: ‘Iets is een eigen soort, als ik vind dat het een eigen soort is’, zo zei Westhoff hem
eens. In feite het adagium van de klassieke taxonomie: een goede soort is een goede soort als een goede
taxonoom dat vindt.
1079
Volgens de flora van Heukels bestaan er in Nederland zeker 225 microsoorten van de gewone paardenbloem
(Taraxacum officinale). Bij agamospermie ontstaan er zaden uit onbevruchte eicellen, die het begin kunnen zijn
van aseksuele afstammingslijnen, klonen als het ware. Sommige van die klonen kunnen naar vorm van elkaar
onderscheiden worden, vandaar dat men ze ‘microsoorten’ heeft genoemd. De verschillende microsoorten
verschillen vaak maar op details van elkaar: als je weet dat planten van eenzelfde microsoort sterk van uiterlijk
kunnen verschillen naargelang van hun standplaats, wordt het dus extra moeilijk.
1080
19900922 Westhoff aan P. Oosterveld, Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum: ‘Met enige verwondering
las ik je brief van 12 september, waarin je mij enige eigenaardige kwaliteiten toedicht die ik niet bezit.’
Oosterveld noemde Westhoff ‘behoorlijk ontwijkend’ toen hij dit onderwerp ter sprake bracht. ‘Ik ben mij
daarvan niet bewust, maar als het al zo was, is de verklaring daarvan, dat ik die hele naamgeving – waarin mijn
naam betrokken was – om de bovengenoemde reden niet kon waarderen, maar dat ik het tegenover de
nagedachtenis van Johan van Soest pijnlijk vond om dat te bespreken.’ Om af te ronden met: ‘Ik stel het zeer op
prijs, dat je mij je veronderstellingen open en eerlijk hebt toevertrouwd, zonder daar buiten mij om met anderen
over te roddelen.’
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Onder verwijzing naar Wilde Planten deel 1, p. 29.
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Volgens Nettie Westhoff zou het kunnen zijn dat zij het materiaal van die bewuste Taraxacum-exemplaren
zo op dat vel bijeengebracht heeft: 20150408 Interview met Nettie, samen met Joop Schaminée in Groesbeek
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Zie A.A. Sterk et al.,1987.
1084
Met dit citaat uit het voorwoord van deel 1 (p. 8) kan de rode draad die door de trilogie loopt het beste
gekarakteriseerd worden. P.A. Bakker, ‘Een leven in dienst van het natuurbehoud’, De Levende Natuur 88
(1987), pp. 22-28.
1085
Aan het derde deel verleende bovendien I. S. Zonneveld zijn medewerking. Er wordt wel eens gesteld dat
deze trilogie in zekere zin de populaire uitwerking was van het kort hiervoor verschenen
Plantengemeenschappen in Nederland. Dat is niet het geval, het een gaat over systemen, Wilde planten gaat over
gebieden.
1086
Zelfs in een uitzending van Koot en Bie (alias Kees van Kooten en Wim de Bie) figureerde Wilde Planten, in
de aflevering op zoek naar het Blauw grasland.
1087
Bakker, 1987.
1088
20131206 Interview met Piet Bakker. De originelen van de afbeeldingen zijn nog in een kluis bij de zoon
van Westra (vormen nog een bron van inkomsten).
1089
Bakker bladert tijdens het interview hiervoor in zijn goud op snee exemplaar, ter gelegenheid van de druk
van het 100.000ste exemplaar aan de auteurs uitgereikt. Na vier jaar had Bakker door dit project wel een burnout. In het exemplaar in huize Westhoff staat bij de inhoudsopgave wie de eerste auteur is geweest. Bij deel 1 is
de inleiding als laatste geschreven, door Van Leeuwen.
1090
19681122 Wilde Planten-club voor het eerst bijeen, volgens verslag van Bakker. ‘Onze flora’, of ‘Wilde
flora’, als titel onbruikbaar. Maar wat wordt het dan wel? Bij de voorbereiding is aan de hand van de lijst soorten
(gerangschikt volgens de flora van Heukels) aangegeven in welk deel een soort behandeld zal worden.
1091
Werger & Linskens, 2002.
1092
Bakker, 1987, al bleek er enige onmin te ontstaan over de feitelijke afrekening. Voor Natuurmonumenten
leverde het een belangrijk deel van het financieringstekort voor de aankoop van het Deelerwoud (2 miljoen): zie
Gorter, 1987, p. 279. 19810506 Westhoff aan T. Coops van Natuurmonumenten over Wilde Planten. Voor de
auteurs van het boek wil Natuurmonumenten per auteur f 10.000,- betalen. Er waren op dat moment 100.000
exemplaren verkocht van ieder deel. 20101126 Interview met Ies Zonneveld: Westhoff kreeg ruzie met

Natuurmonumenten-directeur Van Herwerden: voor het maken van Wilde Planten zou een vergoeding worden
uitgekeerd, maar die kwam maar niet. Dat geld diende niet voor Westhoff zelf, maar voor zijn studenten. Na alle
geharrewar hebben de vier auteurs gezamenlijk besloten om de eer aan zichzelf te houden en van een vergoeding
af te zien (20170530 Mededeling Piet Bakker aan auteur).
1093
Wilde Planten deel 3, p. 345.
1094
Getuige de vele gelukwensen en positieve boekbesprekingen: zie aparte map no 598 in Westhoff-archief
(volgens voorlopige plaatsingslijst: ‘recensies en correspondentie na verschijning’). Het citaat is van Joh.
Bolman, in zijn boekbespreking in Natura 69, 5 (1971), p. 330.
1095
19701115 Westhoff aan Gorter. Hier toont Westhoff zijn bedoelingen met Wilde Planten: een botanisch
réveil inluiden. ‘Omdat de meeste mensen slecht lezen’, zou dat weer niet lukken: dat zegt meer over de
mensfilosofie van Westhoff.
1096
19720606 Gorter aan Westhoff. Ook het derde deel kent een lastige hobbel. Ondanks een publieke
aankondiging van een vastgestelde verschijningsdatum moet deze met een jaar worden verschoven. Bovendien
wordt de prijs per deel verhoogd, door hogere drukkosten.
1097
19720305 Westra aan Westhoff (na brief van Westhoff van week ervoor), die met ‘verwondering kennis had
genomen van een interview in De Boerderij van twee weken daarvoor. Westra hierop ten antwoord: ‘De
strekking van de rest van je epistel is, hoe goed ook bedoeld, volkomen ongegrond’.
1098
20131206 Interview met Piet Bakker.
1099
Lebret, 1976. Over Lebret, zie Voous, 1995, pp. 334-335.
1100
Kort daarvoor was het manuscript hiervan in het archief gevonden en door Westhoff in grote lijnen bewerkt.
1101
20120516 Interview Eddy Weeda.
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20120516 Interview Eddy Weeda.
1103
20120516 Eddy Weeda, interview en persoonlijk archief IVN-bestuur uit betreffende periode van auteur.
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Persoonlijk archief IVN-bestuur uit betreffende periode van auteur. Dat gebeurde dus allemaal vóór de
periode dat Weeda bij het project betrokken werd.
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S. Dijkhuizen, H. Schimmel en Hein Westra, 1976. Ontdek de Veluwe. IVN in samenwerking met de VARA.
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S. Dijkhuizen, H. Schimmel en Hein Westra, 1976, p. 8.
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Zo werd er in het bestuur van het IVN destijds ook zonder omwegen over gesproken. Het leverde het IVN
bovendien een behoorlijke winst op, in die tijd een aardige meevaller (F. Saris, uit eigen archief, in die tijd lid
van het Dagelijks bestuur van het IVN). De boeken werden samengesteld dankzij vele tientallen medewerkers.
Opmerkelijke afwezige is Victor Westhoff.
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Zie ook de keuze van de overheid, bij de nota over Nationale Parken en Landschapsparken, 1975.
1109
Weeda: ‘en de anderen van het toenmalige schrijversteam’.
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E.J. Weeda, 1985, p. 1. Alsmede 20120516 Interview Eddy Weeda.
1111
Chris van Deursen van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord Holland was de bron van dit lek:
20120516 Interview Eddy Weeda.
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20160107 Schaminée, mond. med.
1113
20120516 Interview Eddy Weeda.
1114
20120516 Interview Eddy Weeda. Buiten de waarneming van Weeda speelde bovendien een rol dat
Schaminée (Mond. med. aan auteur) bij Westhoff de eis had neergelegd Eddy Weeda bij het werk aan de
Vegetatie van Nederland te betrekken, een project waar ook Westhoff een groot succes van wilde maken. Die
bundeling van kennis was immers heel hard nodig, hield Schaminée hem voor.
1115
Eddy Weeda, op basis van interview 20120516, met toevoeging 20141229.
1116
Meervoud p. 54.
1117
V. Westhoff & A.J. den Held, 1969, p. 22.
1118
Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan: Saris & Van der Maarel (in prep.). Het begrip halfnatuurlijk
geïntroduceerd door Tansley, en herontdekt door Westhoff. Een historisch overzicht (Stratiotes, 2018).
1119
Te beginnen met zijn rede over biologische problemen der natuurbescherming, gehouden en gedrukt in 1945.
Wel is door Schaminée en Weeda (2009) het literatuuroverzicht inmiddels aangevuld.
1120
Zie o.a. Van der Windt, 1995. Mond. med. aan auteur, 2013. Zelfs op de poëziekalender (2011, Uitgeverij
Meulenhoff), op zaterdag 12 maart staat dat dit het kernbegrip van de Nederlandse natuurbescherming is
geworden.
1121
Theunissen (2006) heeft hier eerder al op gewezen.
1122
Westhoff, 1949. Het idee van natuurbeheer als schaakspel tussen mens en natuur, een intrigerende titel, is
echter niet verder uitgewerkt.
1123
Westhoff, 1952b, 1971.

In de proceedings van een symposium van de British Ecological Society, stellig met een veel grotere
verspreiding.
1125
Courbois & Schaminée, 2009, ‘Beschouwingen over natuurbeheer en natuurontwikkelingen’. In: Schaminée
& Weeda (red.), Natuur als nooit tevoren, Zeist, pp. 12-33.
1126
Meijer Drees had een grote invloed op Westhoff (zie hoofdstuk 3) en de bijdrage van Susplugas werd
uitgegeven als communicatie van het SIGMA (de organisatie die in die tijd door J. Braun-Blanquet werd geleid),
in een reeks die Westhoff goed kende.
1127
Moss et al. 1910.
1128
De volgende omvangrijke publicatie van Tansley (1939) is The British Isles and their vegetation, waarvan
vele drukken zijn verschenen, de latere met de titel The British Islands and their vegetation. In 1946 verscheen
een origineel boek waarin de vegetatie meer ecologisch werd benaderd: Introduction to Plant Ecology. In dit
boek werd hoofdstuk 2 geheel gewijd aan ‘Natural and Semi-natural Vegetation’. Ten slotte verscheen in 1949
het populair-wetenschappelijke boek Britains’s Green Mantle, met een tweede editie in 1968. Ook in dit boek
wordt een hoofdstuk gewijd aan ‘semi-natural vegetation’.
1129
The British Isles and their Vegetation, eerste druk van 1939, is geciteerd in Plantengemeenschappen in
Nederland van 1969; daarin komt een verwijzing naar Tansley (1911) voor bij de Rosa micrantha – Sorbus aria
Ass. Introduction to Plant Ecology van 1946 is gebruikt in De Vegetatie van Nederland, deel 1. Ook hebben
twee leerlingen uit die tijd werken van Tansley gebruikt: Jan Boerboom (1960) heeft Tansley (1911) en (1939)
aangehaald, en wel bij het vergelijken van plantengemeenschappen. Zonneveld haalt alleen de publicatie uit
1920 van Tansley aan.
1130
Zie Inleiding tot de Plantensociologie door Meltzer en Westhoff (1942) en de bijdrage tot het Handbook of
Vegetation Science: The Braun-Blanquet approach (Westhoff & Van der Maarel 1973).
1131
Wellicht komt dit doordat in het Westhoffs artikelen van 1945 en latere jaren niet zozeer ging om het begrip
‘halfnatuurlijk’ zelf, maar om de betekenis van halfnatuurlijke gemeenschappen en van het belang van hun
zorgvuldige beheer. Niettemin, juist Westhoff heeft altijd gepleit voor een grotere rol van de wetenschap bij het
natuurbeheer en daarbij hoort dus een goede verantwoording van de bronnen, zeker van de basisbegrippen.
1132
Met dit citaat uit het voorwoord van deel 1 (p. 8) kan de rode draad die door de trilogie loopt het beste
gekarakteriseerd worden. P.A. Bakker, ‘Een leven in dienst van het natuurbehoud’, De Levende Natuur 88
(1987), pp. 22-28.
1133
Van der Maarel, 2012. Zie bijvoorbeeld Tansley, 1949. Britain’s Green Mantle.
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IX. Geobotanie en tegenspraak
Gesprek met J.P. Doets, hoofd van de afdeling Natuur- en Landschapsbescherming van CRM: ‘N 70 gaat
voort’. Trefpunt februari 1971, pp. 66-67.
1135
In steeds wisselende vorm is deze voordracht onder verschillende titels gepubliceerd (Westhoff 1970, 1971,
1974) en als hoofdstukken in een tweetal boeken die in N70 verschenen, namelijk ‘Het verstoorde evenwicht’ en
‘Criteria voor milieubeheer’ (resp. Westhoff 1970 en 1971).
1136
Zie o.a. Algra et al., 1972. Bio-industrie, augiasstal van Nederland. In feite strekt de remweg van deze
ontwikkeling zich uit tot het begin van de 21ste eeuw, getuige de diverse achtereenvolgende dierziekteuitbraken: MKZ, varkens- en vogelpest, vogelgriep.
1134

19661119-3 Westhoff aan Gorter. ‘Van der Goes zal het wel mooi vinden.’
Westhoff noemt Maas ‘een van de zogenaamde promovendi van Venema’, om nog eens zijn ‘laagleraar’ van
weleer te duiden.
1139
‘Soms moet men een beetje schipperen met zijn principes.’ Letterlijk betekent dit Franse spreekwoord: Parijs
is wel een mis waard. Uitspraak van Hendrik van Navarra, bij zijn bekering tot het katholicisme om de Franse
troon te kunnen bestijgen, in 1593 (Westhoff, zonder jaartal).
1140
Meervoud p. 59: Westhoff noemt dit een ‘veeleisende’ functie, maar ingewijden achten dat overdreven.
1141
Meervoud p. 63.
1142
19860512 Linskens bij zijn afscheid als hoogleraar, in brief aan Westhoff: ´Het feit dat je een benoeming in
Nijmegen hebt willen aanvaarden is voor mij nog steeds een wonder! Een wonder dat aan de biologie in
Nijmegen, pas werkelijke glans heeft gegeven. (…) Dat dit mogelijk was, is zeker aan jouw geduld met mij en
aan je ruimdenkendheid toe te schrijven. (Ik wil je) nogmaals zeggen, hoe zeer ik met je geleden heb over de
verloedering van de academische zeden.’ Linskens was enige jaren heel actief in de KNBV. Op de
jaarvergadering van 1964, waar Heimans een erelidmaatschap ontving, hield Linskens een rede, getiteld ‘Crisis
in de plantkunde?’ (zie Coesèl, 1993, p. 263). 19661102 Brief Linskens aan de leden van de vakgroep Biologie
van de Katholieke Universiteit Nijmegen, met het voorstel aan de vakgroep Westhoff als hoogleraar te
benoemen. Blijkbaar zag Linskens Westhoff als bezweerder van de crisis in de plantkunde.
1143
Heimans was sinds 1947 hoogleraar in Amsterdam.
1144
Coesèl, 1993, p. 309 e.v.
1145
Coesèl, 1993, p. 307. ‘Hoewel Heimans in 1949 nog zelf had geschreven dat niets zo verlammend werkt als
defaitisme, het slappe, zowel als beredeneerde: “er is hier op den duur niets te behouden” of “echte
natuurmonumenten zijn er in Nederland niet”, was hij tegen het eind van zijn leven buitengewoon pessimistisch
over het behoud van de natuur en het landschap in Nederland.’ Heimans overleed in 1978, in een periode waarin
er in vele media een aanzwellende stroom sombere berichten over bedreigingen van natuur en milieu plaatsvond.
Vooral publicaties van Westhoff vormden toen reeds een niet-aflatende reeks onheilstijdingen, mede waardoor
Heimans bij het ouder worden steeds moedelozer over het natuurbehoud werd.
1146
Meervoud p. 55. Zie verschillende interviews met Roelof de Wit (20110819 Interview). Hoe vervolgens
Heimans rond zijn emeritaat terzijde werd geschoven, is vrij schaamteloos te noemen. Zie Coesèl, 1993, p. 311:
Heimans vergeleek zijn ‘gedwongen vertrek van de universiteit met verbanning naar een woestijn met hier en
daar een oase’.
1147
19961119 Pieter Schroevers, in interview met Mechtild de Jong: door deze strijd kwam er aanvankelijk niets
van zijn studie terecht. Zie verder Coesèl, p. 310.
1148
Sinds 1962 wordt ook deze universiteit geheel door het rijk gesubsidieerd. Hierdoor is de door De Wit
bedoelde politieke interventie bij een wetenschappelijke benoeming niet meer mogelijk, zelfs in Amsterdam niet.
1149
19570116 Westhoff aan Heimans. Over professoraat in Utrecht en uitgebreid over geruchten als zou
Westhoff niet tevreden zijn met zijn toenmalige functie, met een terugblik op zijn Wageningse jaren.
1150
20101126 Interview met Ies Zonneveld. Westhoff was buitengewoon ambitieus. Toen er sprake was van een
positie als hoogleraar in Utrecht, vroeg hij de broer van Ies, Jan Zonneveld, hoogleraar in Utrecht: ‘Kan jij daar
niet voor zorgen?’ (20101126 en 20130603 Interview met Jacques de Smidt)
1151
20130603 Interview met Jacques de Smidt.
1152
De Smidt: ‘Mijn ego kwam in opstand en verlangde inspraak in het leidinggeven. Lanjouw gaf mij die toen.’
1153
20130905 Interview met Hanneke den Held. In die tijd, rond 1970, ging Jan van Donselaar bij Westhoff op
bezoek om te bespreken hoe hij lector in Amsterdam zou worden (om te vermijden dat Sam Segal dit zou
worden).
1154
20130603 Jacques de Smidt. Voor Jan van Donselaar gold deze afwijzing sterker dan voor De Smidt, want
Van Donselaar was al gepromoveerd.
1137
1138

Mörzer Bruijns (in de RIVON-tijd schreef hij zijn naam nog met ij, later ook met y) werd in 1960 docent in
Wageningen, in 1964 bijzonder hoogleraar en in 1970 gewoon hoogleraar. Dit was de functie waar
Natuurmonumenten voor had gepleit bij Venema (zie hoofdstuk 6). Het is opmerkelijk dat Westhoff deze functie
aan zich voorbij had laten gaan (20150408 Interview met Nettie: ‘Hij had er geen zin in’).
1156
Werger & Linskens, 2002, p. 125.
1157
20101126 Interview met Ies Zonneveld.
1158
20101126 interview met Ies Zonneveld.
1159
19671119 Westhoff aan Gorter.
1160
Westhoff, 1969, in Bakker, 1986.
1161
Dit is de studie van de samenhang tussen planten en hun fysieke omgeving; de term is in het buitenland, met
name in Duitsland, nog in gebruik, in ons land na de periode van Westhoff in Nijmegen feitelijk niet meer.
1162
A.L. Stoffers, ‘Het probleem van de onderlinge beïnvloeding der planten’. Openbare les, Nijmegen 1963.
1163
Westhoff, 1969a, p. 8.
1164
Westhoff, 1969a, p. 14
1165
Deze analyse is ontleend aan het levensbericht van Werger & Linskens, 2002. De correspondentie hierover
met Van Leeuwen is helaas in vlammen opgegaan, bij de brand van de TH Delft in mei 2008.
1166
Op het ecologencongres van 1970 zou het als onderwerp pieken. Westhoff neemt het als haast
vanzelfsprekend over in veel van zijn verhalen, vooral vanaf 1969.
1167
Westhoff, 1969a, p. 11. D.R. Margalef, ‘Information theory in ecology’, General Systems 3 (1958), pp. 3671. Overigens bleek een paar jaar later dat het zo mooi gedachte verband tussen diversiteit en stabiliteit lang niet
zo eenduidig te leggen was, er bleken systemen te bestaan waar eerder het tegendeel aan de orde was.
1168
Er ging echter geen duidelijke vraagstelling vooraf aan het uitzetten van de vele PQ’s (bevestigd door Van
Leeuwen zelf; zie ook de ervaringen van Roozen op de Boschplaat), waardoor deze claim van Westhoff nogal
loos lijkt.
1169
Zie J.H.J. Schaminée, Beelden in de natuur. Ter nagedachtenis aan Victor Westhoff (Utrecht 2003), pp. 1421.
1170
De rede van Linskens bij de KNBV ‘Crisis in de plantkunde’ en de daaropvolgende uitnodiging aan
Westhoff om naar Nijmegen te komen had vooral te maken met de constatering bij de KNBV dat ze na de oorlog
haar centrale plaats in de botanie had verloren (zie Coesèl, p. 263).
1171
V. Westhoff, ‘Verandering en duur. Beschouwingen over dynamiek van vegetatie’. Rede uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de plantkunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen
op vrijdag 14 maart 1969 (Den Haag). 19 pp.
1172
19530115 Westhoff aan Gorter.
1173
Nederlandse vertaling verscheen in september 1952 (met een tweede druk al in november van dat jaar),
oorspronkelijk Paul Blanshard, 1949. American Freedom and Catholic Power. Beacon Press. Paul Beecher
Blanshard (1892-1980) ‘was an American author, assistant editor of The Nation magazine, lawyer, socialist,
secular humanist, and from 1949 an outspoken critic of Catholicism’. Zelfs door de bril van onze tijd blijkt dit
nog steeds een zeer leesbaar en haast actueel boek te zijn.
1174
20010317 Volgens Van Leeuwen, in gesprek bij de begrafenis van Westhoff.
1175
19610108 Westhoff aan Gorter.
1176
Meervoud p. 63. Met die openbare universiteiten doelde hij op Utrecht en Amsterdam. Na zijn benoeming in
Nijmegen bleef hij toch nog bijna twee jaar lang parttime aan het RIVON verbonden. Dit ‘verschrikkelijke’
gebouw uit de jaren zestig, met de toenmalige sfeer van het Oostblok, is bijna geheel afgebroken in het begin van
deze eeuw.
1177
Na haar huwelijk Leny Hendrikse, assisteerde hem eerder al bij de herziening van Plantengemeenschappen.
Meervoud p. 57.
1178
Van dit soort benoemingen zijn in het archief alle felicitaties bewaard. Dit geldt overigens in het algemeen,
bij alle gekregen en nog te ontvangen onderscheidingen.
1179
19700526 Van der Goes aan Westhoff. Westhoff had hem gefeliciteerd met het verkrijgen van de ANWBprijs. De kwalificatie als ‘pionier van de ecologie’ lijkt auteur niet terecht.
1180
Meervoud p. 64,. 195510 Zie de briefwisseling Bijhouwer-Venema. Brief van Bijhouwer aan Venema, n.a.v.
voorstel Contact-Commissie aan Landbouwhogeschool tot instelling lectoraat natuurbescherming.
1181
Westhoff was samen met initiatiefnemer professor Linskens de stuwende kracht achter de oprichting van de
Botanische Tuin in Nijmegen, destijds een forse investering (1 miljoen). Daarnaast had hij de beschikking over
terreinen op de Wylerberg (Beek-Ubbergen), waar hij proefvelden kon aanleggen (archief Westhoff, map
Duivelsberg).
1155

Meervoud p. 65. Zijn eerste assistent is Harry Helsper, aan wie hij veel steun blijkt te hebben in die moeilijke
beginjaren, vooral in de jaarlijkse studentencursus bij Serfaus in Tirol.
1183
201504 Interview Piet Kuiper. Idem 20140717 Interview met Joop Schaminée.
1184
Werger & Linskens, 2002, p. 129.
1185
NRC Handelsblad 17 april 1990.
1186
Als er dan een vogel of een ander dier te zien was en het gezelschap hierdoor afgeleid dreigde te worden,
werden ze bestraffend door Westhoff tot de orde geroepen. Stephan Hennekens was als enige gerechtigd om de
andere kant op te kijken (volgens Schaminée, Berendse en vele anderen, getuige ook een foto van een excursie in
de Eiffel, die jarenlang op zijn werkkamer heeft geprijkt).
1187
Werger & Linskens, 2002, p. 129.
1188
Meervoud p. 67 en zie bijlage 1. Hij was betrokken bij twintig promoties waaronder Ger Londo, Pieter
Ketner, Margriet Schoof, Jan Janssen, Henk Strijbosch, Marinus Werger, Kees Blom, Karlè Sýkora, Jan van
Groenendael, Anton Stortelder, Rob Hengeveld en Joop Schaminée.
1189
Soms in heel onverwachte hoek: 19870212 Brief van de net tot hoogleraar in de milieukunde benoemde
Helias Udo de Haes, die Westhoff bedankt voor het toezenden van enige overdrukken. Udo de Haes schrijft
hierin dat hij n.a.v. een gesprek met Westhoff, over zijn studiekeuze, besloten had om biologie te gaan studeren,
in plaats van medicijnen, wat tot dan zijn plan was.
1190
Werger & Linskens, 2002, p. 129. Bijvoorbeeld Ad Wittgen, lange tijd directeur Natura Docet, zie brief
19860519, waarin hij zijn waardering uit voor de publicatie Het Landschap van Twente. Ik ben er trots op, in jou
een van mijn leerlingen te hebben die mijn levenswerk met woord en daad waardig voortzet.
1191
Volgens Westhoff was het te merken in de kwaliteit van de natuurbeschermers, dat er tussen de tweede en de
derde schoolvorming een schoolloze RIVON-periode is geweest (20140717 Interview met Joop Schaminée).
1192
Het is moeilijk om de internationale betekenis van Westhoff te duiden. Aan de hand van zijn
wetenschappelijke artikelen in toonaangevende tijdschriften blijkt zijn betekenis gering. In 1970 bekleedt
Westhoff een eervolle, vooraanstaande plaats bij het elfde symposium van de British Ecological Society, die
vergadert over ‘The scientific management of animal and plant communities for conservation’ (Werger &
Linskens, 2002, p. 128).
1193
20141110 Dankers aan auteur, in e-mail. Had hoofdvak zoologie en hoofdvak botanie, beide voor de helft,
daarom kon hij een jaar weg. Toen Dankers in Wales aankwam (augustus 1969) ‘vonden de hoge heren daar
trouwens dat een paar van de beste ecologen in Nederland zaten. Ze noemden Herman Klomp en C.T. de Wit.
Botanie werd daar voornamelijk onderwezen door Peter Greig-Smith (plantensociologie; met hem discussies
over zijn statistische methode en "onze" Tüxen - Braun-Blanquet methode), John Harper (populatie dynamiek
van planten) en Paul Richards (tropical rain forest) en zoölogie van Tom Reijnoldson en Malcolm Cherrett
(populatie dynamiek).’
1194
Studenten krijgen bijna persoonlijk onderwijs van goede hoogleraren. Ze leren essays schrijven, krijgen
colleges van topkwaliteit en moeten ook nog drie maanden veldwerk doen en daarover een scriptie schrijven,
afgesloten met een mondeling examen met een externe examinator. Een degelijker opleiding dan in die tijd op de
meeste Nederlandse universiteiten mogelijk is (20141110 Dankers aan auteur).
1195
20141110 Dankers aan auteur, in e-mail. Aangezien Dankers goed bevallen was, mocht Westhoff de jaren
erna weer studenten sturen (o.a. Jan van Groenendael). Hij was inmiddels wel kritisch geworden op de in
Nederland toegepaste methoden, ‘over de randomness en het over je schouder gooien van tennisballen, daarna
omkijken en er nog een paar bijgooien naar een hoek die nog niet goed gecoverd was’.
1196
P.I.W. Richards, The Tropical Rain Forest: An Ecological Study, 2nd ed. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 1996. De eerste druk (1952) van Richards’ klassieker wordt veel geciteerd als pionier van de
tropische regenwouden.
1197
Samen met Ton Stumpel, die daarna zijn leven lang met onderzoek aan amfibieën is bezig gebleven. Ze
keken naar de structuur van de vegetatie in de Hatertse vennen en legden relaties met ei-afzetting. Later is Henk
Strijbosch daarmee doorgegaan en erop gepromoveerd. Strijbosch was vervolgens weer de leermeester van vele
later bekend geworden Nijmeegse dierecologen.
1198
Dáár gebeurde het in de beleving van Dankers, de vele contacten van Birch die regelmatig voorbijkwamen
zouden lange tijd spraakmakend blijven: alle leden van de Club van Rome, met het toen recent uitgekomen
Limits to Growth, Paul Ehrlich, Theo Dobschansky, Chris Pilou en Andy Andrewartha (zie Andrewartha, H.G. &
Birch, L. C. (1954). The Distribution and Abundance of Animals. Univ. of Chicago Press, Chicago). Bob May
veranderde toen net van fysicus in ecoloog. Dankers: Westhoff heeft hem later wel kwalijk genomen ‘dat onder
mijn (Texelse) leiding het veldstation van George en Annegriet Visser op Terschelling gesloten werd terwijl ik
daar in 1969 als student nog af en toe kwam. Het is goed gekomen omdat ik samen met Bert Higler tegen
(microbioloog - directeur) Anton Sepers ben ingegaan (we waren korte tijd een driemansdirectie van IBN) en
doorgedrukt hebben dat Joop Schaminée aangesteld werd. Sepers zag die plantensociologie helemaal niet zitten.’
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20150801 Persoonlijke med. Thom Kuiper, ten huize van Jan van Groenendael. Tijdens een van die
bezettingen door de studenten had hij op de kamer van Westhoff gewaakt over zijn boekencollectie.
1200
19681115 Westhoff aan Gorter. Zowel Gorter als Westhoff hadden een speciale liefde voor dit land opgevat,
tot uitdrukking komend in hun beider betrokkenheid bij het Letterdyfe House.
1201
De theorie van Van Leeuwen is nooit bedoeld geweest voor dit soort meer generalistische verklaringen.
1202
In 1962 komt Westhoff er voor het eerst, als medeleider van een excursie van Utrechtse studenten; maar
sinds 1966 zijn Nettie en Victor vaste Ierlandgangers.
1203
Meervoud p. 62.
1204
Letterdyfe House, een huis in Ierland (Redactie Jan Bongenaar en Henk Weltevreden. Jubileumuitgave 19662016). Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van Letterdyfe House.
1205
Joop Schaminée bevestigt dit, uit eigen ervaring. Hij kreeg precies te horen waar die foto genomen was en
heeft de plek opgezocht, samen met drie vrienden, in 1978.
1206
Meervoud p. 77.
1207
19830201 Schouten, KUN-bulletin, pp. 2-5. Fundraising in Amerika. Onderzoeker op de bres voor het
behoud van zijn object.
1208
Meervoud p. 77. Op 5 mei 1992 werd aan de Nijmeegse botanicus Matthijs G.C. Schouten een doctoraat
honoris causa in de natuurwetenschappen (D. Sc.) verleend door de University of Ireland, in haar vestiging te
Cork. Voor zover kan worden nagegaan is dit de eerste maal dat deze Ierse onderscheiding aan een Nederlandse
bioloog wordt toegekend.
1209
20140623 Interview met Matthijs Schouten.
1210
Waaronder een sociaal geograaf. Dit op initiatief van Joop Schaminée, die ook de andere studenten hiervoor
had aangeworven.
1211
Meervoud p. 78.
1212
Zie hiervoor bijlage 3. De kwaliteit van zijn publicaties blijft verder hetzelfde, veel beschrijvingen, met
uitsluitend kwalitatieve analyses.
1213
19770101 Westhoff. BION-aanvraag werkgemeenschap voor Plantenoecologie en vegetatiekunde, met een
uitvoerige argumentatie waarom de toetsing van de Relatietheorie op Terschelling moest plaatsvinden.
1214
19770426 Westhoff aan Schouten.
1215
19770510 Schouten aan Westhoff over begin onderzoek patroon-proces, met twijfels; bevestigd in 20140722
in interview met Matthijs Schouten.
1216
Het later gekozen onderwerp, de hoogvenen betreffend, was toen voor Schouten nog niet in beeld. Het idee
voor dat onderzoek kwam van Westhoff (samen met John Moore, dé hoogveenspecialist op dat moment in
Ierland). De mening van Matthijs Schouten over het ‘redden van de Ierse venen: zonder Westhoff, zouden de
Ierse Venen niet gered zijn.’ Maar zonder Matthijs zeker niet!
1217
20140722 Interview met Matthijs Schouten. Chris van Leeuwen is er niet bij in het veld, eerder was hij wel,
samen met Westhoff, betrokken bij een gesprek over de opzet van het onderzoek op Terschelling. Ook het
onderzoek van Sýkora, dat parallel hiermee zou lopen, heeft weinig opgeleverd ten aanzien van de beoogde
toetsing van de Relatietheorie.
1218
20130704 Interview met Ton Roozen. Als student heeft hij eerder onderzoek gedaan, in het Beuven op de
Strabrechtse Heide. Het rapport hierover is uitgebreid door Westhoff bestudeerd, met veel suggesties voor
perfectionering. Het onderzoek in het Beuven deed hij bij H. Helsper. Mede hieruit ontstaat ook bij hem het idee
om in Ierland onderzoek te gaan doen in de venen. Dit vegetatieonderzoek heeft hij nog een aantal malen, samen
met zijn zwager Jan van Groenendael, herhaald, de laatste keer in 2010.
1219
19451126 Westhoff aan medewerkers Botanisch Museum Utrecht. ‘Op Terschelling: zijn PQ’s uitgezet in
1937. 1940 was nog te kort om veranderingen te zien, (…) terwijl de proefvlakten nu opvallende veranderingen
hadden ondergaan. De meeste voorspellingen, die ik indertijd over het verloop der successie had opgesteld, zijn
uitgekomen; sommige echter in het geheel niet, en dit waren natuurlijk de aardigste gevallen.’
1220
Auteur heeft het archief van dit onderzoek doorgenomen en komt tot de conclusie dat er, ondanks alle
metingen, voorlopig ook weinig te concluderen valt rond de oorspronkelijk gestelde hypothesen. Bij het
Geldersch Landschap werkte Roozen, sinds 1982 tot aan zijn afscheid in 2016, aanvankelijk als de eerste bioloog
en ten slotte als adjunct-directeur. Van het begin af aan was hij vervolgens betrokken bij de
beheeradviescommissie binnen het Geldersch Landschap, waarin ook Westhoff zitting in had.
1221
20160513 Karlè Sýkora aan auteur: ‘Interessant. Ik heb vervolgens aan langdurige overstroomde beweide
graslanden gewerkt op voedselrijke tot matig voedselrijke bodem. Toch iets anders dan droge en vochtige
schrale graslanden. (…) Voor mij is geheel nieuw dat Victor mijn onderzoek als toetsing van de Relatietheorie
van Van Leeuwen beschouwde. Zo heeft hij mij er nooit over gesproken. Het onderzoek was bedoeld om een
slecht, d.w.z. zeer onzuiver en ondoordacht verbond, door Nordhagen als Agropyro-Rumicion crispi beschreven,
door Tüxen en anderen als dumpplaats gebruikt verbond te reviseren. De enige link met Van Leeuwen zou
1199

kunnen zijn dat hij deze gemeenschappen storingsgemeenschappen noemde. Iets dat ik al gauw onzin vond,
storingsgemeenschappen bestaan niet, want als zij van dynamiek (storing?) afhankelijk zijn, is deze dynamiek
voor deze gemeenschappen natuurlijk geen storing meer maar een noodzakelijke omgevingsfactor. Ik
beargumenteer dat ook in mijn proefschrift.’
1222
P.B. Sloep, 1983, Patronen in het denken over vegetaties. Een kritische beschouwing over de Relatietheorie.
RU, Groningen.
1223
Chris van Leeuwen, ‘De grootvader van de Relatietheorie’, De Levende Natuur 88 (1), (987), pp. 12-15. Ook
Westhoff zou het in deze termen in zijn afscheidscollege beschrijven.
1224
20150129 Van der Windt aan auteur: de vooraanstaande landschapsecoloog Navez wijst er in zijn
behandeling van Van Leeuwen op dat Van Leeuwen nooit internationale aansluiting heeft gezocht of gevonden,
wat mede zijn erkenning heeft geblokkeerd.
1225
Afkomstig van het Griekse woord ταυτολογία: tautos (‘hetzelfde’) en logos (‘woord’).
1226
Zoals ook is af te leiden uit Darwins evolutietheorie.
1227
In de werkgroep Theorie van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek kende Frank Saris
deze ervaring ook. Een vorm van sociofloristiek: immers, als het zoekbeeld bestaat uit een bepaald soort
vegetatie, waarin een bijzondere soort vrij frequent kan optreden, is er een grote kans die bijzondere soort te
vinden als men gericht naar de betreffende vegetatie op zoek gaat. De Jong was jarenlang lid van deze
werkgroep Theorie. In haar dissertatie stelt ze dat door Van Leeuwen nooit de bron van zijn theorie werd
vermeld, namelijk de publicaties van Bateson en Ashby. Uit eigen ervaring weet auteur echter hoezeer Van
Leeuwen een herdruk van de oorspronkelijke uitgave van het werk van Bateson bij de leden van de WLOwerkgroep Theorie onder de aandacht bracht. Ondanks prompte aanschaf van deze door Van Leeuwen zo
aanbevolen boekjes, viel vervolgens bij auteur niet het systeemtheoretische kwartje.
1228
Uit interview Mechtild de Jong, 2000. Een andere Wagenings hoogleraar, Frank Berendse, vond de aandacht
voor Westhoff als natuurbeschermer maar overdreven. Voor een biografie vond hij Chris van Leeuwen een
logischer keuze, zijnde een ‘veel origineler’ denker (Mond. med aan auteur, 2010).
1229
Pas veel later zou RIN-medewerker en dier-, tevens landschapsecoloog Paul Opdam met de metapopulatietheorie de natuurbescherming een stap verder brengen (Opdam, 1987).
1230
Ger Londo heeft nog enige tijd geprobeerd het manuscript over de theoretische grondslagen afgerond te
krijgen (20160803 Mededeling aan auteur).
1231
19840204 Werkgroep Theorie van de WLO, bespreking proefschrift Sloep (persoonlijk archief auteur).
1232
19961017 Interview met Westhoff door Mechtild de Jong.
1233
Een aantal jaren heeft het RIN nog geprobeerd hem ertoe te bewegen het in een boek vast te leggen in de
serie monografieën (zie de serie Natuurbeheer in Nederland: Theoretische Grondslagen). Hoofdstukken
daarvoor zijn zelfs besproken in de werkgroep Theorie van de WLO. Daar is het echter bij gebleven. Westhoff
heeft nog in overleg met de directie voorgesteld om het samen met Van Leeuwen te doen, maar die wilde er niets
meer van weten (19961017 Interview van Mechtild de Jong met Westhoff).
1234
Dat komt overeen met de ervaring van auteur, die het begrip ‘milieudynamiek’ bij zijn onderzoek in de
Biesbosch centraal probeerde te stellen, aan de hand van de Relatietheorie. Maar tevergeefs: zie Saris, 1987.
1235
19961017 Interview met Westhoff door Mechtild de Jong.
1236
Volgens Westhoff ging het er hier vooral om de dynamische milieus met elkaar te vergelijken.
1237
20150127 Jan van Groenendael, in e-mail aan auteur. Het gradiëntdenken is overigens nooit helemaal
weggeweest. Vooral vegetatiekarteerders maken er veel gebruik van, omdat de praktijk leert dat vegetatietypen
abstracte slecht afgrensbare en dus slecht te karteren statistische eenheden zijn. Daarom zie je veel gebruik van
zonering, overgangssituaties, mozaïek, kortom allemaal ruimtelijke aanduidingen om het probleem van het van
nature ontbreken van vegetatiegrenzen op te vangen.
1238
In de stedenbouw heeft de theorie van Van Leeuwen overigens wel een rol gespeeld, ten tijde van zijn
hoogleraarschap aan de TU Delft. Zijn opvolger, Taeke de Jong is zeer sterk beïnvloed door Van Leeuwen in
zijn denken (zie Taeke de Jong e.a., 2015. Chris van Leeuwen. Some important elements. The theory of Chris
van Leeuwen, published by the Faculty of Architecture and the Built Environement. Delft University of
Technology).
1239
19860502 Westhoff aan Van Leeuwen, met gelukwensen met zijn benoeming tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Het blijft in ieder geval opmerkelijk dat Westhoff in zijn brieven na 1982 helemaal niet meer
rept over de Relatietheorie. Hoe dan ook zat er oorspronkelijk veel nuttigs in de basale, oorspronkelijke
gedachten van de theorie, maar het ging vooral mis toen Van Leeuwen het steeds verder ging uitbreiden omdat
zijn hele wereldbeeld er in moest passen. Toen werd het zo breed dat je er niets meer mee kon (Dankers,
20170609).

Zie o.a. Saris, 1976, later omgewerkt tot Houtwallen in het boerenland (W.F. Alleijn & F.J.A. Saris, 1978).
In datzelfde jaar (lichting natuurbeschermingsjaar 1970) zaten ook Frans Vera, Fred Baerselman en Siegfried
Woldhek.
1241
19970224 Westhoff aan Rob Lenders, vakgroep Milieukunde Nijmegen. Hierin levert Westhoff commentaar
op hun manuscript, getiteld Natuurbeheer en natuurontwikkeling. Hij verwijst hiervoor naar een artikel van
Hermy, die in een helder betoog weinig van deze theorie zou hebben heel gelaten. Sinds 1975 is er echter heel
veel verschenen op dit gebied, zowel voor als tegen de theorie. Over de metapopulatietheorie doet Westhoff in
zijn brief geen uitspraken.
1242
19691204 Westhoff, 1969. Oecologische criteria voor de evaluatie van natuurlijke en halfnatuurlijke
elementen in cultuurlandschappen in Nederland. Nota voor De Natuurwetenschappelijke Commissie van de
Natuurbeschermingsraad.
1243
Meervoud p. 67. Volgens Westhoff is het aan Van der Maarel en Marinus Werger, vooral betrokken bij de
biogeografie en het structuuronderzoek, te danken dat zijn afdeling Geobotanie ‘een wereldnaam kreeg’. ‘De
eerste officiële erkenning van ons werk was mijn benoeming tot lid van de Kon. Ned. Akademie van
Wetenschappen in 1974. Veel tijd en aandacht heb ik besteed aan tientallen gastcolleges en voordrachten in vier
talen, in een stuk of tien landen.’ Bijna al deze reizen en voordrachten zijn terug te vinden in het Westhoffarchief.
1244
Het ging om kartering van de natuur, toch heette het in de jaren zeventig milieukartering.
1245
Zie zijn initiatieven tot zo een landelijke vegetatiekartering in de jaren ’50 en ’60 (hoofdstuk 5) en het
uitblijven van samenwerking van de zijde van Lanjouw e.a.
1246
B. Teunissen, 2001.
1247
Op het NJN-congres te Dronten, in 1975 werden hierover voor het eerst de degens gekruisd. Deze discussie
was georganiseerd door de natuurbeschermingscommissie van de drie jeugdbonden (de NBK, met Dick Verkaar
en Frank Saris, in hun functie als ‘voorzitter’ respectievelijk ‘flikflooier’). Jos Dekker en Wouter van der
Weijden van de Kribi, met Zonneveld en Schroevers aan de andere kant van de tafel.
1248
Vastgesteld 25 januari 1977.
1249
Arnhem, juli 1974. Namens de Werkgroep, D. J.Kuenen Algemeen directeur Rijksinstituut voor
Natuurbeheer. Departementen: de minister van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk, Landbouw en
Visserij, Volksgezondheid & Milieuhygiëne, Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening en Verkeer &
Waterstaat.
1250
H.P. Gorter & V. Westhoff, 1951.
1251
Later wordt Van der Maarel zelfs als ‘formateur’ genoemd, om de besprekingen te leiden (19770331, 19 e
vergadering programmeringscommissie van het RIN te Arnhem).
1252
1073126 RIN programmeringscommissie over milieukartering.
1253
Zie Burggraaff et al., 1979, Milieukartering, methoden, toepassing en perspectief. Pudoc, Wageningen. In dit
boek wordt de situatie tot ca. 1976 beschreven en geanalyseerd.
1254
19751027 Wetenschappelijke Begeleidings Commissie RIN over milieuwaardering. Westhoff heeft met
RIN-medewerker Ten Houte de Lange gesproken over de waarderingstechnieken.
1255
19761202 Mondeling overleg van de vaste Commissies voor Landbouw en Visserij en voor Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk met de minister van L&V en de staatssecretaris van CRM over de oprichting
van een Centrum voor Milieukartering (CMK).
1256
Tevens wordt gemeld dat het StudieCentrum voor Milieuonderzoek van de Centrale Organisatie voor TNO is
begonnen met enkele proef milieu-effectrapportages. En dat de betrokken ministeries een opdracht verstrekt
hebben aan TNO om een onderzoek in te stellen naar ter beschikking staande en in gebruik zijnde methoden
voor het waarderen van ingrepen in het milieu.
1257
19761202 Geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen het RIN, de Stiboka, het ICW en ‘De Dorschkamp’
achtte de bewindsman onontbeerlijk. Vele jaren later, na diverse reorganisaties en teruglopende overheidssteun,
kwamen deze instituten bij elkaar, onder de noemer van Alterra.
1258
Het centrum moet volgens de bewindsman worden opgericht onder verantwoordelijkheid van de beide
ministers, met financiering vanuit de begrotingen van beide departementen. Voorlopig zal het bestaan uit een
kleine bezetting met de volgende taken: bestudering en ontwikkeling van methoden van milieukartering; mede
namens en samen met op dit gebied reeds werkzame instituten uitvoeren van opdrachten; begeleiding en
coördinatie van milieukartering.
1259
19770331 19e vergadering programmeringscommissie van het RIN te Arnhem. Voorzitter is H. Aalders. Bij
het punt Nota meerjarenplan 77-80 Planologische ecologie wordt behandeld ‘een overzicht van de jongste
ontwikkelingen in het proces dat zal moeten leiden tot de oprichting van een Centrum voor Milieukartering
(CMK). Dezelfde H. Aalders zou in 1987 met het door het Rijk bedachte Biogeografisch Informatie Centrum
1240

(BIC), met een deels met het CMK vergelijkbaar doel richting de Particuliere Gegevensleverende Organisaties
opnieuw een belangrijke rol spelen.
1260
19780501 Van der Maarel aan Westhoff. Eerder heeft hij bijna een lectoraat in Groningen verworven (maar
negatieve adviezen van zusterfaculteiten), is een hoogleraarschap of lectoraat in eigen huis meermalen zonder
resultaat gebleven, was er een ‘affaire Weeversduin’, waar hij blijkbaar gepasseerd is geweest; in 1977 het niet
doorgaan van zijn rol in het CMK en geen lectoraat in Delft (dat zou naar Chris van Leeuwen gaan), en ten slotte
in het voorjaar van 1978 benoemingen in Utrecht en Wageningen, waar ook daar aan zijn kandidatuur voorbij
werd gegaan. Uit andere documenten blijkt overigens dat hij niet bij al deze sollicitaties steeds voluit door
Westhoff gesteund is geweest. Zijn benoeming in Uppsala kwam dus als geroepen.
1261
19930907 Westhoff aan L. Molenaar te Delft.
1262
Wel wordt de capaciteit binnen het RIN verder uitgebreid. In feite zou de onafhankelijke database over de
natuur pas een kwart eeuw later van de grond komen, in de vorm van de Nationale Databank Flora & Fauna
(NDFF) met de Gegevensautoriteit Natuur. Hier ging echter een lange periode van moeizaam onderhandelen aan
vooraf, vooral tussen overheid en particuliere organisaties, te beginnen met de 25 e vergadering RINprogrammeringscommissie (19790405, punt 7 databankontwikkelingen). Moeilijkheden tussen enerzijds de
particuliere wad- en watervogeltellers en anderzijds SBB-RIN over het ter beschikking stellen van telgegevens
voor opslag en verwerking via een databank.
1263
19720429 Westhoff aan Peter Nijhoff, n.a.v. een vraag hoe het ‘samenwerkingsverband’ moet gaan heten
(later SNM, Stichting Natuur & Milieu). ‘Invulling vond plaats op mijn laboratorium, waar hoogstens tijd is voor
gedachtenflitsen, doch nauwelijks voor bezinning. Daarvoor gaan we naar huis. De naam “laboratorium” is dan
ook niet meer relevant; parlatorium of “vexatorium” zou juister zijn.’
1264
19720429: ‘Bij die goegemeente zijn dan inbegrepen sommige geleerden, die ons steeds meewarig bejegend
of belachelijk gemaakt hebben zolang er nog “slechts” sprake was van voortekens, maar die nu opeens vooraan
in de rij der milieubeschermers staan en ons opzij dringen, nu “het milieu” publiciteitswaarde blijkt te hebben:
Quispel, Van Dobben, Kuenen, Vervelde, Stortebeker, alsmede hun hofnar Hekstra.’
1265
Dit is de genusnaam voor Baardmos, zeer gevoelig voor luchtverontreiniging.
1266
Westhoff komt ook niet terug in het bestuur van de nieuwe stichting (waar hij wel lange tijd deel heeft
uitgemaakt van het bestuur van de CC). De stelselmatige vermindering van artikelen over natuur en
natuurbescherming valt makkelijk terug te lezen in alle jaargangen van het tijdschrift Natuur en Milieu.
Uiteindelijk verdwijnt zelfs de aandacht voor ‘natuur’ bijna geheel uit het werkprogramma van de stichting, na
de bezuinigingen van Staatssecretaris Bleker vanaf 2010. Maar dit kan de helderziende Westhoff niet bedoeld
hebben.
1267
19721030 Van der Goes aan Westhoff.
1268
19810105 Westhoff aan Gorter. Zie Marinus van der Goes van Naters, 1980, p. 292.
1269
19801230 Westhoff aan Van der Goes.
1270
Jan van den Berg, Leven in Meervoud, 1963 (in Engels gepubliceerd in 1974 als Divided Existence). Dit was
ook al de titel van zijn lezing gehouden in de maandvergadering van 16 november 1962. Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1963. In Meervoud van Westhoff wordt de achtergrond van de
gebruikte titel overigens niet meer vermeld.
1271
Dat is nogal een hoge pretentie over de betekenis van Van der Goes van Naters. Zie hiervoor verder A.F.
Mreijen, De Rode Jonker. Marinus van der Goes van Naters (1900-2005) (Amsterdam 2017).
1272
19761111 Toespraak Gorter bij zestigste verjaardag Westhoff. ‘In de 60 jaar dat jij geleefd hebt is aan de
natuur, aan de flora in Nederland waarschijnlijk meer afbreuk gedaan dan in 6 eeuwen daarvoor. Laten we blij
zijn dat een zegenrijk gen je op het pad van de biologie heeft doen belanden!’
1273
19810218 Barkman aan Westhoff over eerste lezing congres, hiervoor gevraagd door professor Hartmut
Dierschke. Zijn lezing zou moeten gaan over de geschiedenis van de Association. Op zich een best redelijke
brief, hij vindt dat er eerst een herdenkingsrede voor Tüxen had moeten worden gehouden. Dit doet echter
Westhoff in grote boosheid ontsteken. Haast per kerende post: 19810219 Westhoff aan Barkman over eerste
lezing congres. ‘Hierdoor ontstaat er heel wat commotie, in de beleving van Westhoff, bij ‘Frau Tüxen en haar
vazallen’. ‘Waarom zou een onafhankelijke, niet Duitse geleerde niet openlijk mogen demonstreren, dat we onze
buik vol hebben van de dictatoriale grillen waaronder we zo lang gezucht hebben, en dat er nu een nieuwe tijd is
aangebroken? Het zou grof en smakeloos zijn, zoiets te zeggen of er zelfs maar op te zinspelen, maar het loutere
feit van mijn aanwezigheid als spreker zou best als een demonstratie van “Vita nuova” mogen zijn opgevat.’
1274
In 1981 geeft hij zijn leerstoel op, door geen gebruik te maken van het recht op verlenging: doodmoe neemt
hij enigszins ontijdig afscheid.
1275
Hier sluit, volgens Westhoff, onderzoek naar de relaties tussen vegetatie en fauna aan.
1276
Werger & Linskens, 2002, p. 128. Enerzijds zou dit haast de ideale lijn van een wetenschapsgebied
betekenen, anderzijds betekent dit dat er geen fundamentele vragen meer resteren. Aan het eind van de jaren

tachtig ontstaat een nieuw elan dat leidt tot de publicatie van de vijfdelige boekenreeks De vegetatie van
Nederland (nu – eindelijk – met tabellen) en vele andere boekwerken, en vindt het vak ook universitair nieuwe
erkenning met de professoraten van Karlè Sýkora (Wageningen) en Joop Schaminée (Nijmegen en
Wageningen).
1277
Westhoff zegt Nijmegen dankbaar te zijn voor tal van mooie buitenlandse excursies, zoals naar Ierland,
Scandinavië, IJsland, Finland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Hongarije, Joegoslavië, Italië, Pacifisch NoordAmerika, Zuid-Afrika, Namibië, Zimbabwe, Lesotho, Japan en Australië.
1278
Eddy van der Maarel is uiteindelijk ‘goed terecht gekomen in Uppsala, Marinus in Utrecht, en na een aantal
jaren heeft de benoeming van Kees Blom tot mijn opvolger een verheugende nieuwe bloei van de oecologie in
Nijmegen teweeggebracht.’ Meervoud.p. 69. Zijn opvolgers in Nijmegen (Jan van Groenendael, Kees Blom)
hebben niet de achtergrond en de ambitie om richting te geven aan het natuurbeheer.
1279
20140717 Interview met Joop Schaminée. De te grote toeloop van studenten en promovendi, de snel
groeiende faculteit, zijn problemen met het gezag, de werkdruk als geheel werd hem blijkbaar te veel.
1280
19811218 V. Westhoff, 1991, ‘De gedaante dezer wereld gaat voorbij’.' Afscheidsrede als hoogleraar in de
plantkunde op 18 dec. 1981. In: M.J. Goris et al. (red.), Bibliografie Victor Westhoff, pp. 166-182.
1281
20010307 Leopold in een lang postuum epos. Mede gebaseerd op de interpretatie hiervan door Rob Leopold.
1282
19820207 Westhoff aan Schouten.
1283
19820210 Schouten aan Westhoff.
1284
Dit speelt in de periode van de werkgroep Wetenschap & Samenleving, in een tijd dat de term ‘ecologische
crisis’ gemunt wordt en serieus besproken.
1285
20140623 Interview met Matthijs Schouten.
1286
Wat betreft de belangrijkste ontwikkelingen in deze periode sluiten we aan bij de analyse in Van der Windt
(1995), vooral pp. 92-93, over Westhoff als ‘feitenbouwer’ .

X. Van natuurbehoud naar natuurherstel
1287

Voorbeelden zijn het protest tegen de aanleg van de Almerelijn, begin jaren zeventig, en de actie tegen het
doortrekken van de A6 richting A9, november 2005, hoogspanningsleidingen etc.
1288
Zie Cramer, 1989, p. 49; Dijkhuizen, 2005, p. 264. N70 was een initiatief van de Raad van Europa, in die tijd
voor natuur en milieu op Europees niveau het belangrijkste politieke gremium.
1289
Begin 1973 lag er 300.000 ton ‘interventieboter’ in pakhuizen. De afzet daarvan werd bevorderd door het
aan te bieden tegen lage prijzen aan het leger, ideële instellingen en banketbakkers, of als kerstboter aan alle
Europese consumenten. Een bijzondere ‘oplossing’ bleek export tegen bodemprijzen aan de Sovjet-Unie. Zo
werden honderdduizenden pakjes ver onder de wereldmarktprijs verkocht. In Nederland kostte een dergelijk
pakje intussen een veelvoud van die wereldmarktprijs. Zie Terluin, Het groene budget van de EG. Een analyse
van de landbouwuitgaven tussen 1968 en 1990 (1992) p. 62 en 79; Mansholt, 1975. De crisis, pp. 94-95.
1290
Er is dus geen sprake van dat heel Europa wordt verknipt tot ‘Mansholtkavels’, zoals de critici proberen te
benadrukken. S.L. Mansholt, ‘Landbouw van morgen’ in: ‘De Contact-Commissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming, Landbouw en landschap van morgen’. Verslag van de op 8 november 1969 in de
stadsschouwburg te Utrecht gehouden voltallige vergadering (Amsterdam 1970), pp. 9-15. Zie verder Johan van
Merriënboer, 2006, Mansholt. Een biografie, waar over deze ommezwaai van Mansholt meer te lezen is.
1291
Aan het eind van de Koude Oorlog zet een flinke dooi in. Bondskanselier Brandt zoekt toenadering tot de
DDR en Oost-Europa bij zijn bezoek in 1970 aan de Russische partijleider Brezjnev op de Krim. Bovendien
komt de Derde Wereld in beweging, met een vriendschapsverdrag van India met de Sovjet-Unie. En de regering
van Chili – geleid door de democratisch gekozen socialist Salvador Allende – neemt het besluit de kopermijnen
te nationaliseren, zonder compensatie van de Amerikaanse multinationals, de eigenaren. Zo zijn alle werelddelen
in beroering.
1292
19710923 Bij zijn voordracht in Brussel op het cultuurfestival Europalia.
1293
Johan van Merriënboer, 2006, Mansholt. Een biografie. Maar misschien maakte de veertig jaar jongere, goed
uitziende Petra Kelly bij Mansholt een zo mogelijk nog grotere indruk. Zij kregen een relatie. Nederland raakte
al snel in de ban van Grenzen aan de groei: van de vertaling, die in maart 1972 verscheen, zou een kwart miljoen
exemplaren worden verkocht. W.L. Brugsma, ‘Boebie, die oliecrisis gaat toch niet kwakkelen, hè?’, HP/De Tijd,
2 mei 1997; Willem L. Oltmans (1973), Grenzen aan de groei. Gesprekken over het rapport van de Club van
Rome (Utrecht), pp. 8-9.
1294
The United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, Sweden, 5-16 juni 1972: Birth of
the green generation.
1295
Zie NAA, televisie-uitzending Achter het Nieuws, VARA, 19720101 Interview Mansholt.
1296
Wil Klaassen, 2000, De progressieve samenwerking van PvdA, D’66, PPR en PSP, 1966-1977 (Alphen aan
den Rijn), p. 52. Behalve Mansholt bestond de commissie uit Van Mierlo, Den Uyl, Hans Gruijters (D66), Cees
de Galan (PvdA) en Erik Jurgens (PPR). Daaraan toegevoegd waren twee secretarissen: Brugsma en PvdAKamerlid Jan Pronk.
1297
6 maart 1972 publiceerde de commissie een discussiestuk van 45 pagina’s, Advies van de ‘commissie van
zes’ aan het permanent overlegorgaan van PvdA, D’66 en PPR.
1298
Partijbestuur van 13 maart; aangehaald in: Annet Bleich, 1986, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van
de Arbeid 1946-1986 (Amsterdam) p. 131; Annet Bleich, 2008, Joop den Uyl, p. 263. Zie ook Johan van
Merriënboer,2006, Mansholt. Een biografie.
1299
Petra K. Kelly, ‘Zum Abschied von Dr. Sicco L. Mansholt. Ein humanistisches Europa.
“Bruttosozialprodukt” durch “Bruttosozialglück”’, Auslands-Kurier 13 (1972) afl. 6, pp. 51-52. Geciteerd in de
biografie van Van Merriënboer (2006).
1300
Hierover is in de biografie van Mansholt niets te vinden (Van Merriënboer, 2006). In latere jaren zou het bij
Natuurmonumenten vaker voorkomen dat afgezwaaide ministers voorzitter werden.
1301
Bij de oliecrisis van 1973 ging het om een wereldwijd opzettelijk gecreëerd tekort aan aardolie, veroorzaakt
door politieke acties van Arabische olieproducerende landen, gericht tegen ‘het Westen’.
1302
De zandhonger in de Oosterschelde zorgt er inmiddels wel voor dat veel, met moeite gespaarde slikken en
schorren, afslaan en in de diepe putten van dit half afgedamde zeegat verdwijnen. Een oplossing hiervoor blijkt
nog niet beschikbaar (bezoek Oosterschelde Genootschap voor Natuurontwikkeling, 20170428).
1303
Koeman, in hoofdstuk 5, in Saris, 2007, p. 139.
1304
Er zijn door verschillende natuurbeschermers revoluties aangekondigd of, terugkijkend, ontwaard: Gorter
(1987) ziet de kentering omstreeks 1960, wanneer ‘overproductie’, ‘melkplas’ en ‘boterberg’ gangbare
begrippen worden, en pas nadat door de natuurbescherming ‘herhaaldelijk op niet mis te verstane wijze was
gewezen op de onverantwoord hoge kosten van de winning van deze landbouwgronden, die vaak van marginale
kwaliteit waren’.

Van der Windt, 1995, p. 258. Vogelgegevens steken er al snel met kop en schouders bovenuit. Zie verder
Saris, 1998.
1306
Daarnaast heb je nog Mörzer Bruijns, maar die maakt geen school, is ook bescheidener en minder ambitieus.
1307
In Amsterdam werd in 1973 de interfacultaire vakgroep Milieukunde opgericht.
1308
Zie bijvoorbeeld Van der Windt, 1995, p. 143.
1309
Gorter, 1987, p. 397. In 1976 werd dit in de verenigingsraad als voorlopig principieel besluit genomen. Zie
verder hoofdstuk 6, in Saris, 2007.
1310
19720202 Vergadering Natuurbeschermingsraad. Enkele gedachten over een meerjarenplan voor het behoud
van natuurgebieden. Landschap van morgen, Nota van Gorter. Over deze nota voert hij ook met Westhoff eerst
overleg. Het is opmerkelijk dat hij hierin niet refereert aan de heldere, gepubliceerde doelen in hun artikel in
Natuur en Landschap, 1951. In ieder geval is er sprake van weinig terugblik, weinig evaluatie van de tot dan
gevoerde strategie.
1311
Gorter, 1970.
1312
Zie verder Van der Windt, 1995, p. 136 e.v.
1313
Nota betreffende de relatie landbouw en natuur- en landschapsbehoud 1974-1975, Ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk, Ministerie van Landbouw en Visserij en Ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Den Haag (1975). De kaft ervan was ook echt groen, ongetwijfeld geen toevallige keuze.
Er wordt gesproken over 100.000 ha voor zogenaamde reservaatsgebieden en eveneens 100.000 ha voor
beheersgebieden. De wettelijke status voor de nationale parken kwam er overigens niet.
1314
De naam van de nota slaat op de relatie tussen natuur en landbouw. De wensen die eerder door Gorter waren
geformuleerd, kwamen trouwens neer op ongeveer 500.000 ha (zie Van der Windt, 1995, p. 138).
1315
Van Beusekom, interview 20160719. Vera, interview 20120825.
1316
Genoemd moeten worden Wim van de Kloet, Frans van Rijckevorsel, Henk de Reuver, Joost van der Ven,
natuurbeschermingsconsulenten, en hun medewerkers, zoals Wieb Jansen, Ton Dorrestein, Edgar Stapelveld,
Daan Docter, Harrie Albers en vele anderen. Maar ook sommige landschapsconsulenten stonden op de bres, met
Harrie de Vroome als lichtend voorbeeld (Drentse Aa). Nieuwe gezichten waren bijvoorbeeld Fred Baerselman
en Frans Vera. 20150706 In de herinnering van Frits van Beusekom in e-mail aan auteur. Ook de mensen van de
Stichting Kritisch Bosbeheer, zoals Harm van de Veen, worden door hem tot de actieve en tevens vernieuwende
natuurbeschermers gerekend. En dat is dan maar een greep uit de nieuwe generatie.
1317
Gorter , 1986, p. 387. Het gaat hier om de Nota Landelijke Gebieden, verschenen in 1977 samen met de
Verstedelijkingsnota, in 1983 in de Kamer behandeld, met het kaartje van Nederland, met hierin een verdeling
van de diverse ‘hoofdfuncties’.
1318
Eerder, tijdens de Tweede Wereldoorlog, was de eerste ruilverkaveling op Terschelling voor Gorter en
vooral Westhoff een belangrijke leerschool gebleken wat betreft de door de landbouw gegeven randvoorwaarden
voor natuurbescherming. Nu bleek er opnieuw zo’n discussie te ontstaan; deze vormde voor de aanstormende
volgende generatie natuurbeschermers een moment van bezinning, opnieuw dus op Skylge. Wat voor Westhoff
rampzalig was (de eerste ruilverkaveling), werd voor de volgende generatie het gedroomde uitgangspunt.
Prachtig voorbeeld van het syndroom van verschuivende ijkpunten (shifting baseline syndrome).
1319
20160719 Interview Van Beusekom. 20120825 Interview Vera: ‘De relatienota was ondertekend door Frans
van Rijckevorssel en Van der Lely. Die laatste was blijkbaar wat slimmer geweest: er stonden kleine lettertjes in
het contract, er kon van alles, vermits het inpasbaar was in de bedrijfsvoering. Daarmee gingen we dus elke keer
door de pomp!’
1320
Zie de studieconferentie van SNM voor het ‘kader van de natuurbescherming’, 1975, 15-18 december, rond
het uitkomen van de drie Groene Nota’s. Het gaat alleen maar over de landbouw, in vele bijdragen.
1321
En waar het gaat over welke natuur, welke en hoeveel weidevogels en hoe te beheren. Zie bijvoorbeeld
Clausman, 1980; Van der Weijden 1980; De Jongh, 1980. De ledenlijst en publicaties van 1980 geeft een goed
inzicht in de breedte en diepgang van destijds.
1322
Ook terugkijkend blijkt Harm van der Veen een ecoloog te zijn die processen in onze bossen goed op zijn
netvlies had: veertig jaar na zijn spraakmakende brochure zijn de wisent en de wolf nog steeds soorten die de
natuurbescherming tot nadenken dwingen.
1323
19761224 in de NRC; later nog eens op 17 januari en 12 maart 1977.
1324
20160606 Interview met Hans van der Lans.
1325
In die tijd hadden de directies van natuurbeschermingsorganisaties meer dan gemiddeld een traditionele
bosbouwachtergrond.
1326
20160606 Interview met Hans van der Lans. Vergelijkbare ervaring had auteur in 1975 bij een bezoek aan
Westhoff, vanwege een voorgenomen onderzoek op de Duivelsberg naar de relatie recreatie-broedvogels.
Westhoff vond zo’n soort onderzoek niet interessant, terwijl hijzelf nota bene dit onderwerp op een lijst voor
studentenonderzoeken bij het toenmalige RIN had laten zetten (archiefmap Duivelsberg, Westhoff-archief).
1305

20160606 Interview met Hans van der Lans.
20160606 Interview met Hans van der Lans. Mededeling is gebaseerd op een brief van Van der Maarel.
1329
In deze tijd ontstonden groepen als Kritisch Faunabeheer (1975) en Kritisch Bosbeheer (1977). Door Van der
Windt (1995, p. 151) wordt hier de overgang gelegd (ervoor wel en erna niet) wat betreft een doorslaggevende
rol voor de plantensociologen.
1330
Citaat van Van der Lans. Zie verder Van der Windt, 1995, p. 192.
1331
Ook zou hij de werkgroep hebben tegengewerkt via de afwijzing van subsidie voor herintroductie van de
konik (volgens informatie van de website van Kritisch Bosbeheer). Die toezegging is echter door het Prins
Bernhard Fonds wél gegeven, al was Westhoff hier niet blij mee (vertrouwelijke bron uit de commissie van
PBC).
1332
In het mei-nummer 1978 van het blad Natuur en Milieu, van de gelijknamige stichting, en later dat jaar in het
Nederlands Bosbouw Tijdschrift
1333
Hans van der Lans, namens Werkgroep Kritisch Bosbeheer. Over de rol van Hessels, zie Van der Windt
1995, p. 196, noot 38.
1334
Westhoff, ‘Dankbaar voor al hetgeen behouden is gebleven. Vijftig jaar natuurbescherming in Gelderland’,
Geldersch Landschap 1 (1) (1979), pp. 12-16. Het is niet duidelijk welke vierde functie Westhoff hier op het oog
had. Overigens is het wel de vraag op basis van welk onderzoek Westhoff tot deze uitspraak kon komen. Zijn
pogingen om herbebossingen te realiseren op plantensociologische grondslag waren eerder op een mislukking
uitgedraaid. Zelfs anno 2017 wordt het bosbeheer van het Geldersch Landschap niet gerekend tot het voor de
natuurbescherming meest vooruitstrevende.
1335
20100917 Interview met Gert Jan Baaijens (en aanvullende e-mail 20160505 aan auteur). Een soortgelijke
situatie doet zich voor rond de Winterswijkse beken: Gert Jan Baaijens verricht begin jaren zeventig onderzoek
aan de Winterswijkse beken en is hierdoor in staat om de argumenten (inclusief de financiële calculaties) van de
cultuurtechnici voor ingrijpende ‘normalisaties’ te ontzenuwen (rapport is opgenomen in de documentatiemap
voor de studieconferentie van SNM, voor het ‘kader van de natuurbescherming’, 1975, 15-18 december). Hij
wordt hier uiteindelijk in tegengewerkt door een medewerker van Westhoff, vanwege het feit dat er inmiddels al
een (voor de natuur slecht) compromis met het waterschap is gesloten. Twee decennia eerder had Westhoff zelf
een verhaal willen schrijven over de Winterswijkse beken, naar aanleiding van de bewering dat kanalisatie
samen kan gaan met het sparen van natuurschoon. Hierbij verwijst hij naar het succes van dit soort artikelen, bij
de discussie over de Biesbosch en de Boschplaat (19530404 Westhoff aan Gorter, over dhr. Mols, die heeft
beweerd dat kanalisatie samen kan gaan met sparen van natuurschoon). In 2011 publiceert Baaijens Stromend
landschap, vloeiweidenstelsels in Nederland waarin hij gebaseerd op historisch onderzoek laat zien hoe zo een
alternatief eruit zou kunnen zien.
1336
Het was aanvankelijk vanaf 1972 vooral Piet Oosterveld van het RIN die het belang van begrazing van
natuurterreinen inzag. Hij introduceerde pony’s in Baronie Cranendonck. Over bosbegrazing, zie: A.T. Kuiters,
‘Beesten in het bos; van veeweide tot bosbegrazing’ Kunst en Wetenschap 12 2 (2003). pp. 27-28.
1337
20160606 Interview met Hans van der Lans.
1338
Na zijn plotselinge overlijden in 1991 is de oorsprong van het gedachtegoed van Harm van der Veen wat op
de achtergrond geraakt. Andere (her)introductieprojecten van grote grazers zijn later op initiatief van Kritisch
Bosbeheer uitgevoerd in het Groningse Ennemaborg (Gerben Poortinga), met Konikpaarden, evenals
Heckrunderen en Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Momenteel is het natuurbeheer op heel veel plaatsen
zonder dit soort begrazing niet meer denkbaar.
1339
Westhoff had tot dan toe op het bosbeheer van Natuurmonumenten vrijwel geen invloed gehad, eerst niet
door de dominantie van Van Tienhoven, maar later ook niet (zie Van der Windt, 1995).
1340
Aan beide zijden van deze discussie ontbreekt het trouwens aan conclusies uit degelijk onderzoek.
1341
19780920 De slikken, die al in 1971 onder de Natuurbeschermingswet waren gebracht, werden pas na
jarenlange onderhandelingen overgedragen aan de natuurbescherming. De prijs hiervoor was hoog, aangezien de
speculatiewinsten (vanwege de afsluiting van het Haringvliet) door de natuurbescherming aan de landbouw
betaald moesten worden (zie Gorter, 1986, p. 401).
1342
Gorter besteedt hier geen woord aan in zijn plan Landschap van morgen.
1343
Als lid van de Amsterdamse Afdeling (no.2: na de oorlog waren er alleen al in Amsterdam negen afdelingen)
van de NJN maakte de auteur vanaf 1970 regelmatig deze dynamische tochten. Hiervan werd verslag gedaan in
het afdelingsblaadje Het Nonnetje. Zie voor het baardmannetje, de Atlas van de Nederlandse vogels (Teixeira
1979), p. 452.
1344
E.P.R Poorter, ‘De Oostvaardersplassen: een nieuw natuurgebied in Nederland’, De Lepelaar nr. 60 (1979),
pp. 36-39. Wat nog niet onderkend werd, was het gegeven dat het hier zeer voedselrijke zeeklei betrof, een
ondergrond waar de natuurbescherming op het ‘oude’ land maar weinig ervaring mee had (afgezien van de
1327
1328

Biesbosch). Binnen de RIJP was Poorter op dat moment een enigszins in diskrediet geraakte bioloog (20120825
Interview met Frans Vera).
1345
De term ‘vogelgemeenschap’ is min of meer nieuw in die tijd en wordt in hetzelfde jaar ook gebruikt in het
avifaunistische boek Vogels van de Grote Rivieren (Van den Bergh et al.), in een hoofdstuk waarin Rien Reijnen
de vogelgemeenschappen van het rivierengebied analyseert. Pas op basis van het databestand uit de Atlas van de
Nederlandse broedvogels (veldwerk 1973-1977, publicatie 1979) is dit voor het eerst landelijk beschreven,
vergelijkbaar met de plantensociologie. Ook later zijn nog exercities uitgevoerd, bijvoorbeeld in Broedvogels
van Noord-Holland (Ruitenbeek et al., 1990). Deze benadering is echter nooit beklijfd, vooral vanwege de grote
dynamiek in voorkomen van de meeste soorten. ‘Vogelsociologie’ bleek niet nodig om de rol van vogels in de
natuur te duiden.
1346
20120825 Interview met Frans Vera: hij was jaren geen lid meer geweest van Vogelbescherming en besloot
weer lid te worden: daarvoor vond hij het maar een waardeloze organisatie, een mening die meer jonge actieve
ornithologen in die tijd hadden. Zijn herintrede hing vooral samen met de invloed van de nieuwe voorzitter van
Vogelbescherming, prof. dr. Herman Klomp (zie Saris, 2007, pp. 82-83).
1347
Toen waren net de eerste twee delen uit van ‘Frank en Simons, gebaseerd op de Atlas van Europese vogels
van Professor Voous, de grote ornitholoog in Europa die hierover in zijn colleges diersystematiek aan de VU
over verteld had. En prof. Vlijm, de eerste synecoloog.’ Frans was van beiden onder de indruk. Diezelfde
colleges werden door jaargenoot Saris gevolgd, die allerminst van beide hoogleraren onder de indruk was.
1348
Deze reiger kwam ook steeds frequenter in Nederland voor: Atlas van de Nederlandse vogels (Sovon 1987),
p.75.
1349
Poorter: ‘Sterker nog, mijn bazen (de RIJP) hebben geprobeerd om mij te verhinderen dit artikel te plaatsen.’
1350
Dit had vooral te maken met het feit dat de RIJP het alleenrecht in de nieuwe polders had geclaimd en
gekregen. Op het oude land werd per provincie gewerkt met een zogenaamde invloedssferenkaart, waarbij de
aandacht van SBB, Natuurmonumenten en de Landschappen netjes was verdeeld, om te vermijden dat tegenover
elkaar komen te staan. Hier had CRM wel wat over te zeggen.
1351
20120825 Interview met Frans Vera. Het artikel moest volgens Vera níet in een vogelblad, ‘want vogelaars
zijn etterbakken. Die houden alles voor zichzelf, ik ken ze, want ik ben het zelf. Die staan alleen maar op de
Knardijk en alles wat ze aan waardevols zien, houden ze voor zich. Dat willen ze niet delen. Want eigenlijk
wisten alle vogelaars op dat moment al, hoe waardevol de OVP waren. Maar niemand deed zijn bek open.’ Met
deze verwijten plaatst Vera zich al vroeg boven diverse partijen, waarbij snel minder naar de inhoud dan naar de
positie werd gekeken. Juist in die periode werken bijna alle vogelaars als vrijwilligers innig samen om met
elkaar de eerste Nederlandse broedvogelatlas samen te stellen, onder de vleugels van het hiertoe opgerichte
Sovon. Opvallend is dat de naam van Vera niet genoemd staat in de lijst met duizenden vrijwilligers, in de
gepubliceerde atlas.
1352
19970624 Interview met Frans Vera door Mechtild de Jong. Volgens Vera mocht hij dat aan niemand
vertellen, want dan zou Ernst Poorter ‘ontzettend op zijn lazer krijgen van zijn baas’. Desondanks lekte dit
contact al snel uit: ‘Hij is van zijn werk afgehaald en mocht op het laatst het gebied niet meer in. Hij is natuurlijk
nooit tot publiceren gekomen, dat is het tragische van Ernst. De directie van de RIJP heeft hem vreselijk te
grazen genomen. Zij verweten Ernst dat hij mij te woord had gestaan en zeiden dat ze zonder hem al die ellende
nooit zouden hebben gehad.’ Poorter lijkt hiermee de eerste natuur-klokkenluider.
1353
Sympatrische soortvorming is een begrip uit de biogeografie, aangevend dat een dochtersoort kan ontstaan
uit een vooroudersoort, zonder dat er een geografische barrière, zoals een rivier tussen de toekomstige
dochtersoorten zit. Soortvorming terwijl de populaties samen (sym) een (vader)land (patris) blijven delen.
1354
W.J.A. Schipper, ‘A comparison of prey selection in sympatric harriers Circus in Western Europe’,Le
Gerfaut 63 (1973), pp. 17-120.
1355
Nu zien we de drie soorten kiekendieven in gescheiden habitats, op het oude land, met de Grauwe in
graanvelden, de Blauwe in de duinen van de Waddeneilanden en de Bruine in zoete moerassen (de Bruine is
overigens de enige die tegenwoordig niet zwaar onder druk staat). Oorspronkelijk zullen de drie soorten dichter
bij elkaar geleefd hebben, niet gehinderd door de ontginnende mens. Alleen in Groningen broeden de drie recent
weer min of meer bijeen. Het (weer) voorkomen van zilverreigers paste bij een al langer gaande trend in Europa,
vanuit een dieptepunt in 1923 (de redding van de laatste Europese broedkolonie in Hongarije, mede dankzij de
eerste buitenlandse gift vanuit de Nederlandse Vogelbescherming: zie Saris, 2007, p.46).
1356
19580503. Deze vergiftigingsgeschiedenis is eerder in hoofdstuk 8 aan de orde geweest.
1357
Zie de vele artikelen in het tijdschrift WLO-Mededelingen (vanaf 1984 Landschap), in de jaargangen vanaf
1980.
1358
19830112 Gorter aan Van der Goes.
1359
19830112 Gorter aan Van der Goes over de Duivelsberg en Elten.

H.T. Waterbolk, 1999, Geschiedenis van de zorg voor natuur en landschap in Drenthe. Regio-Project
Uitgevers Groningen. Het eerste kabinet-Lubbers treedt op 4 november 1982 aan en premier Lubbers legt op 22
november 1982 de regeringsverklaring af.
1361
19910114 Westhoff aan Piet Bakker. Westhoff zocht in de jaren tachtig vaak literaire oplossingen om zijn
grote frustratie over hoe Nederland erbij lag een uitweg te geven.
1362
Dit vertelde Braks voor VARA VV, 20150531.
1363
20160111Luuk Draaijer. Dit werd ervaren als de ernstigste gebeurtenis, de inlijving van de afdeling
natuurbescherming van CRM bij Landbouw. Ook door Westhoff op vergelijkbare wijze zo getypeerd (zie
Westhoff-lezing, Inleiding 2016; 20140717 Interview met Joop Schaminée).
1364
19860404 Gorter aan Van der Goes: hij schrijft Van der Goes het wel aardig te vinden dat het Rijksmuseum
Twente een aan zijn vader gewijde tentoonstelling zou organiseren, vanwege het vijftig jaar daarvoor overlijden
van de kunstschilder Gorter. Ten slotte heeft hij zich vermaakt met een hem door Van der Goes toegestuurde
foto uit een catalogus van een kunsthandel, over een aquarel van Gorters grootmoeder. Die aquarelleerde in haar
vrije tijd wel eens bloemen die ze vaak beschikbaar stelde voor ‘weldadige’ doeleinden. Zo blijkt dit
bijvoorbeeld uit een artikel in het weekblad De Prins van 1893 onder de titel ‘Eene bloemenkoningin’. ‘Nu is zij
ineens een “begaafd schilderes, die grote bekendheid genoot”. En mijn vader een “vriend van Koningin
Wilhelmina”. Het klinkt haast niet netjes na alle verhalen over prins Hendrik!’
1365
Gorter, 1986, p. 408. Twintig jaar later zou bij het eeuwfeest de grens van 100.000 ha door
Natuurmonumenten worden gepasseerd. In 1979, bij het afscheid van Gorter als directeur, had
Natuurmonumenten al 35.000 ha in bezit (en 250.000 leden). Samen met de bezittingen van de Landschappen
was rond die tijd de eertijds gestelde doelstelling van 50.000 ha wel gehaald. Een zeer groot deel hiervan betrof
schenkingen van grote landgoederen en bossen. Een relatief klein deel ging om ‘echte’ natuur (blauwgraslanden
e.d.).
1366
Afgemeten aan o.a. de brieven van Gorter en Westhoff aan elkaar.
1367
19860404 Gorter aan Van der Goes over zijn boek, waar hij (schrijvend in 1983) in het jaar 1968 was
aanbeland en de neiging kreeg veel van Van der Goes uit die tijd te citeren, ‘maar ik heb nu al 631 velletjes
volgeschreven en het mag niet te lang worden’.
1368
19860404 Gorter aan Van der Goes.
1369
19860404 Gorter aan Van der Goes. Denken over andere, meer biologische landbouwmethoden, was
blijkbaar voor de directie van Natuurmonumenten geen denkbare weg.
1370
Zie Gorter, 1986, p. 80.
1371
19860904 Gorter aan Van der Goes over Berkenheide.
1372
De economische waarde van de grond speelt anno 2017 nog steeds een lastige rol in het meer ruimte krijgen
voor natuur. Bij het omzetten van agrarische grond in natuurgrond, moet de overheid eerst het aanzienlijke
verschil in waarde bijpassen, wil de agrariër overgaan tot de gewenste functieverandering op zijn land. Het
kabinet-Den Uyl is niet voor niets gestruikeld over deze ‘grondpolitiek’ (zie bijvoorbeeld
www.parlementairemonitor.nl Verslag nota-overleg, Grondbeleid, 20010531).
1373
19900211 Westhoff aan Van der Goes van Naters.
1374
Zie de serie artikelen in dagblad Trouw, in de zomer van 2014, over de tien belangrijkste natuurbeschermers
in Nederland van de laatste 150 jaar.
1375
Westhoff, 1987, boekbespreking van Gorter in De Levende Natuur.
1376
In deze periode vormt het schrijven van boekbesprekingen en uitspreken van, redevoeringen bij het uitreiken
van allerlei huldeblijken een belangrijke functie van Westhoff. Hier maakt hij altijd veel werk van.
1377
Gorter (1986) eindigt zijn boek met de in zijn ogen historische dag 27 december 1984, het bereiken van de
50.000 ha in eigendom (p. 408).
1378
Het boek wordt op 20 mei 1987 overhandigd door dr. J. Wattel (voorzitter van de internationale
vogelbescherming), prof. dr. K.H. Voous (auteur), drs. S. Woldhek (directeur van Vogelbescherming Nederland)
en N.F. Halbertsma (directeur van het Wereld Natuur Fonds Nederland). Het boek past bij de wereldwijde aktie
Save the Birds van BirdLife, met bijdragen van Prins Claus der Nederlanden en Professor Karel H. Voous.
1379
In 1988 was Quené onder meer voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en tevens bijzonder hoogleraar
toekomstverkenning en beleid, Landbouwhogeschool Wageningen. Braks was minister van Landbouw en
Winsemius minister van VROM.
1380
Eo Weijers-prijswinnaar uit 1985: D. de Bruin, D. Hamhuis, L. van Nieuwenhuijze, W. Overmars, D.
Sijmons & F. Vera, 1987. Ooievaar. De toekomst van het rivierengebied. Stichting Gelderse Milieufederatie,
Arnhem. De eerste Eo Weijers-prijsvraag in 1985 werd meteen een succes. In totaal kwamen voor Nederland
Rivierenland 34 inzendingen binnen. Vooral het winnende ontwerp, Plan Ooievaar, kreeg veel aandacht.
1381
Niemeijer, 2008.
1360

19930402 Westhoff aan Peter Smeets. Hier noemt hij deze term ‘een door nieuwlichters uitgevonden
invectief’.
1383
Stichting Meander, opgericht in 1987 door Wilma Berends, Jos Dekker, Ben Hermans, Titia van Leeuwen en
Rob Schröder. Publicatie Strategieën voor nieuwe natuurbescherming in 1989.
1384
19890708 Westhoff aan Roos, in reactie op diens brief 19890614.
1385
Opnieuw uitgebracht in de bundel Woorden over de Wildernis (2014), onder redactie van Nico van der Wel,
Frank Saris en Rolf Roos, pp. 65-76. Het is vooral van belang omdat het niet kiest voor één van de expliciete
stromingen.
1386
20150918 Wouter Helmer. ‘Sami c’est moi?’, Groeneveldlezing, Kasteel Groeneveld, Baarn.
1387
Men luisterde opnieuw niet meer naar Westhoff: het werd niet gepubliceerd.
1388
Op 13 februari 1988 hield Westhoff de tweede KNNV-Jan Nijkamp-lezing. Het resulterende KNNV-boekje,
waarbij de verantwoording met aangehaalde literatuur ongeveer een derde van het totaal uitmaakt (daarom geen
in turbotaal afgescheiden vluggertje), wordt inderdaad noch door Vera, noch bijvoorbeeld door Van der Windt
aangehaald, laat staan besproken. Net als Westhoffs eerste sleutelpublicatie (1945) is het achteraf gezien jammer
dat hij dit slechts in het Nederlands heeft gepubliceerd. Was het in een Engelstalig, wetenschappelijk tijdschrift
verschenen, dan had het een grotere impact gehad. Dit gevoel van miskenning klinkt ook door bij zijn
commentaar op een manuscript van enige Nijmeegse collega's, getiteld Natuurbeheer en natuurontwikkeling.
19970224 Westhoff aan Rob Lenders, vakgroep Milieukunde Nijmegen: ‘Uw documentatie en referenties zijn
uitgebreid. Daarom verwondert het mij, dat u blijkbaar nauwelijks op de hoogte bent van mijn vele geschriften
op dit terrein. Ik sluit hierbij zeven niet door u genoemde publicaties in, die u kunt behouden en waarvan u
wellicht nog een nuttig gebruik kunt maken.’
1389
19930402 Westhoff aan Peter Smeets. Deze bewering was overigens niet juist: in Engeland speelde een
vergelijkbare discussie (Mond. med. Van der Windt, 2016)
1390
Verschenen in 1987 onder redactie van S. de Bie, W. Joenje en S.E. van Wieringen (Pudoc). Noch door
Vera, noch bijvoorbeeld door Van der Windt aangehaald, laat staan besproken.
1391
In het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud, deel a, Beleidsvoornemens (mei 1981) en deel d,
Regeringsbeslissing (september 1984), komt de term ‘natuurbouw’ niet meer voor; ‘De desbetreffende activiteit
wordt in het in onleesbare turbotaal geschreven deel a (blz. 63-64) ‘Natuurontwikkeling en landschapsherstel’
genoemd, en in het wat beter geredigeerde deel d (blz. 37) ‘Natuurontwikkeling en landschapsbouw’, aldus
Westhoff (1988). Het is ook strijdig met zijn overtuiging dat je de meeste natuur niet kunt ontwikkelen.
1392
Opmerkelijk is dat Westhoff al in de tweede helft van de jaren veertig adviezen heeft uitgebracht over
natuurtechnische milieubouw, vele jaren voordat deze term door C. G. van Leeuwen werd bedacht.
1393
Vier bestaande natuurgebieden, samen ongeveer 150 ha, behorend tot de laatste woeste gronden van Drenthe,
nog niet in cultuur gebracht toen men in 1962 met de ontginning van woeste gronden stopte. Door ze te
verbinden wilde Natuurmonumenten de bestaande stuifzanden, heide verbeteren, de verbindingen tussen de
gebieden herstellen en waardevolle nieuwe natuur ontwikkelen, tot een gebied van 900 hectare.
Natuurmonumenten zamelde voor de aankoop van de grond geld in onder haar leden. Bewoners van de
nabijgelegen dorpen Nieuw-Balinge en Broekstreek werden in eerste instantie niet bij het plan betrokken en
reageerden negatief, mede omdat ze vreesden door de natuurontwikkeling in hun dorpen sterker geïsoleerd te
raken (zie Natuurbalans 2004).
1394
F. Vera & V. Westhoff, ‘Natuurbeheer en natuurontwikkeling: twee aspecten van één doel’ De Blauwe
Kamer 5 (1992), pp. 30-32. 19920927 Brief Westhoff aan Vera: ‘Zoals ik je door de telefoon zei: ik stel het zeer
op prijs, samen met jou een stuk te schrijven waarin we ons afzetten tegen diegenen die jou en mij tegen elkaar
willen uitspelen. Hierbij gaat mijn ontwerp (…). Ik geef je ook de vrijheid om mijn tekst te veranderen of te
bekorten; ik vertrouw er op dat je mijn bedoelingen niet verkeerd zult laten overkomen.’ Maar Vera verandert er
blijkbaar toch meer aan dan Westhoff welkom is. 19921008 Westhoff aan Vera. ‘Jij moet m.i. als eerste auteur
fungeren. Niet alleen omdat dit de alfabetische volgorde is, maar vooral omdat het stuk nu meer in jouw geest
geschreven is dan in de mijne. Verschillende voor mij essentiële zinnen zijn weggelaten, en het geheel is niet iets
dat ik zelf geschreven zou hebben.’
1395
19900922 Westhoff aan Vera, uitnodiging voor gesprek in Groesbeek.
1396
19901101 Westhoff aan Vera: ‘Nu we geestverwanten bleken te zijn, leek het mij aardiger, elkaar maar te
tutoyeren, in de hoop dat je daar geen bezwaar tegen hebt.’ Westhoff stuurt hem ook nog een verhaal, gehouden
in Leiden onder het thema ‘Respect voor de natuur’, met de titel ‘Omgang met planten’: ‘Je zult daarin allerlei
opvattingen vinden die je vertrouwd zullen voorkomen.’
1397
19911208 Westhoff aan Vera. Behalve het voorstel tot inzet van elanden op Voorne, heeft Westhoff naar
eigen zeggen dus ook een dergelijke inzet voor Noordwest-Overijssel voorgesteld (geen document in het archief
hierover aangetroffen).
1382

19900510 ‘Senatoren zijn goede mensen, maar de Senaat is een slecht beest.’ Westhoff aan Adri Sterk,
secretaris KNBV: ‘Dit wordt een van de onaangenaamste brieven die ik ooit geschreven heb, maar de
omstandigheden dwingen mij daartoe.’
1399
19900510 Dit was Gerard van der Velde, bij de promotie van dr. Arts te Nijmegen. Van der Velde, aan
Westhoff al lang goed bekend, ‘een uitnemende systematicus en oecoloog, U.H.D. aan het Lab. voor Aquatische
Oecologie alhier’. Wel is het zo dat zijn vroegere medewerker ing. H.M. van de Steeg (op dat moment werkzaam
bij de vakgroep Experimentele Plantenoecologie) eigener beweging zijn bezwaren kenbaar had gemaakt.
1400
19900510 Ook dr. Rens Voezenek werd hierbij genoemd door Vera, volgens Westhoff een uitstekende
onderzoeker, op 5 april 1990 cum laude gepromoveerd te Nijmegen bij prof. Blom.
1401
Dit betrof de vakgroepen Experimentele Plantenoecologie (prof. Blom) en Aquatische Oecologie (prof. Den
Hartog).
1402
19900510 Westhoff aan Adri Sterk, secretaris KNBV.
1403
19900510 Westhoff aan Adri Sterk.
1404
19920524 Westhoff aan Christiaan Both, NJN-bestuur. ‘Bij de andere voordrachten, behalve die van Gorter,
staat nog geen spreker genoemd. Voor die over “natuurontwikkeling” raad ik aan: Frans Vera, Vakgroep
Natuurbeheer.’
1405
19970224 Westhoff aan Rob Lenders.
1406
19920227 Westhoff aan Gerard van Dijk.
1407
Denk alleen al aan alle verenkleden per seizoen, roepjes en de zang, elementen van belang bij determinatie
en inventarisatie van bijna alle vogelsoorten. 19920227 Westhoff aan Gerard van Dijk.
1408
19920227 Westhoff aan Gerard van Dijk.
1409
19910114 Westhoff aan Piet Bakker.
1410
19901224 Westhoff aan zijn medebestuursleden van de Stichting Heimans en Thijsse Fonds. Hij noemde
met name Wim Klomp in het Zwanewater, Kees Bruin op Texel, van Baarsen in Voorne's Duin, Joop Kleuver in
Noord-Overijssel, Fons Eysink bij Denekamp, Johan ten Hoopen bij Mander en Lattrop, Ben Wijlens in de
Achterhoek en Gerrit van der Mast in de Brunssummerheide. Chiel Jacobusse in Zeeland en Van Baarsen op
Voorne voegt hij later nog toe (19901126 Westhoff aan Gorter).
1411
Zie vooral het artikel van Vera en Westhoff, in het tijdschrift De Blauwe Kamer (1992).
1412
V. Westhoff & A.J.M. Roozen, ‘Verheugende resultaten van natuurbeheer door Het Geldersch Landschap’,
Het Geldersch Landschap 13 (1) (1991), pp. 11-15.
1413
Feiko Prins, destijds hoofd afdeling Bescherming Natuurmonumenten. 20160114 in e-mail aan auteur: ‘Het
was de tijd dat we met een nieuwe doelstellingennota voor het beheer bezig waren. En in dat proces moesten we
de visie van de traditionelen (zeg maar Victor) en de revolutionairen (zeg maar Frans Vera) met elkaar in
verband brengen. En als je het bij Victor niet goed deed, dan was het meteen ook goed mis. Hij heeft het nooit in
deze bewoordingen tegen mij gezegd hoewel ik toch redelijk goed met hem kon opschieten.’
1414
19910524 Westhoff aan Gorter over Natuurmonumenten. De wetenschappelijke adviescommissie is
inmiddels ‘hopeloos’. Zie ook Meervoud: ‘Pas 8 november 1991 heb ik mijn toen 43 jaar oude organisatorische
band met Natuurmonumenten verbroken, doordat ik aftrad als lid van de destijds op mijn voorstel opgerichte
Wetenschappelijke Adviescommissie van de Vereniging.’
1415
19910906 Westhoff aan Gorter.
1416
19980206 Westhoff aan Gorter. ‘Er doet zich al langere tijd een probleem voor, dat in een stroomversnelling
is geraakt door een bezoek dat ik vandaag kreeg van Gerrit van der Mast, een van onze bekwaamste
natuurbeheerders, werkzaam bij Natuurmonumenten, voorheen in Zuid-Limburg, nu overgeplaatst naar MiddenLimburg.’ Van der Mast heeft gezorgd voor heideherstel op de Brunssummerheide maar sloeg vervolgens hierin
door met veel te hoge dichtheden schapen (Mond. med. Fred Hustings, Limburgs ornitholoog).
1417
19980324 Westhoff aan Ton Bosman, directeur Natuurmonumenten. Met Gorter heeft Westhoff vervolgens
een onderhoud over deze kwestie gehad. De goede inspecteurs waren vooral de heren Rampen en Blanckenborg.
1418
19920524 Westhoff aan Christiaan Both, voorzitter NJN-bestuur, met tips voor de samenwerking met
Natuurmonumenten: ‘Gedachten over een intensief samenwerkingsverband tussen Natuurmonumenten en de
NJN.’ En de voordelen van ‘intensieve samenwerking’: ‘Dat hangt er van af wat men wil. Je kunt natuurlijk de
hele ledenadministratie van de Bond onderbrengen in het systeem van Natuurmonumenten; je kunt de organen
door Natuurmonumenten laten redigeren, drukken en verspreiden.’
1419
Later zou Natuurmonumenten zelfs de hele ondersteuning voor de NJN weg laten vallen en daarmee haar
jeugdige invloed (Mond. med. oud-NJN-voorzitter Christiaan Both 20161126). Westhoff houdt in deze periode
nog wel contact met de Sjocgroep.
1420
19940404 Westhoff aan mr. B.J.M. van Voorst tot Voorst. ‘Naar aanleiding van de aan U gerichte brief van
dr. H.P.M. Hillegers d.d. 9 februari 1994 inzake het beheer van de St. Pietersberg bij Maastricht, van welke brief
ik een afschrift mocht ontvangen, zij het mij vergund, mij met het volgende tot U te richten. Bij onderzoek en
1398

beheer van natuurgebieden in Nederland, en in het bijzonder in Zuid-Limburg, ben ik al meer dan een halve
eeuw nauw betrokken. Vorig jaar was ik een der promotoren van dr. Hillegers bij diens promotie te Maastricht.
Zijn deskundigheid en activiteit inzake beheer van de droge graslanden van Zuid-Limburg verdient alle steun en
waardering. Met de inhoud van zijn brief kan ik mij geheel verenigen.’
1421
19980714 Westhoff aan Henk Hillegers: ‘Het moet mij van het hart, dat ik het heel jammer vind dat die
moderne typografen een voor oude mensen onleesbare tekst afleveren, doordat ze contrast vermijden. Wij
hebben zwart op wit nodig; die vale kleur op een andere vale kleur kunnen we nauwelijks ontcijferen. Die lieden
zijn zich blijkbaar niet bewust dat ze alle oude mensen discrimineren, terwijl dat juist de doelgroep is die tijd
heeft om te lezen.’
1422
19980714 Westhoff aan Henk Hillegers: ‘Denk er om: ik weiger beslist, een verhaal te houden onder de
dwaze titel “oude en nieuwe natuur”. Dat is voor mij even erg als de omhelzing van de leerstellingen van het
Vaticaan.’ Aan Westhoff werd eens gevraagd: wat is natuur? Het was in de tijd dat de term ‘nieuwe natuur’ in
zwang was gekomen en daar was discussie over. ‘Er waren mensen die nieuwe natuur geen echte natuur vonden.
Alleen iets wat altijd al natuur is geweest, was echte natuur, volgens hen. Westhoff vond de vraag wat nou wel
echte natuur was en wat niet, niet zo interessant. In een land als Nederland, zei hij, moet je daar op een heel
andere manier naar kijken. Vaak heb je verschillende mogelijkheden. Open terrein, bos, moeras. Het maakt niet
zo veel uit waar je voor kiest.’
1423
Door het aannemen van o.a. de nieuwe Waterschapswet in 1992 en de daarvoor jarenlange kritiek op
contraproductieve droogleggingspraktijken, ooit door Henk Saeijs kernachtig samengevat: ‘pompen én
verzuipen’.
1424
Jan van der Straaten, 1990, Zure regen, economische theorie en het Nederlandse beleid (PhD-thesis). Uitg.
Jan van Arkel, Utrecht.
1425
Om de staat van de natuur in beeld te brengen, wordt sinds 1992 de term biodiversiteit gebruikt, gekoppeld
aan het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro (Verdrag betreffende Biologische Diversiteit, Convention on
Biological Diversity), een internationaal verdrag, waarbij 195 landen en de Europese Unie partij zijn.
1426
Later en aansluitend in vele overzichten in de Toestand der natuur, van het dan opgerichte Natuur en
Milieuplanbureau. Het CBS stond garant voor een onafhankelijke toetsing van de gepresenteerde trends. Deze
samenwerking van CBS met de particuliere natuurtellers stond later aan de basis van het Netwerk Ecologische
Monitoring (NEM).
1427
19920501 Aldus Westhoff, onder de titel ‘Natuurbeleving maatschappelijk verkend: links en rechts’. In de
NRC, in een recensie van Harmsen (1992).
1428
19920501 Ook het CDA wordt afgeserveerd: ‘En de gelovigen; mirabile dictu verenigd in het CDA. hebben
zich van oudsher meer bekommerd om het hiernamaals dan om deze aarde. Weliswaar hebben Christelijke
kerken in de laatste decennia een reuzenzwaai gemaakt naar erkenning van de waarde van de natuur. maar daar
staat tegenover dat de oprukkende deconfessionalisering het CDA meer en meer in de positie van een
pragmatische, zij het in ideologisch opzicht conservatieve partij heeft gebracht.’ Maar links laat zich ook
moeilijk plaatsen door Westhoff: ‘Aan de linkerzijde daarentegen wekt reeds de naam “Groen links” de
suggestie van een progressieve betrokkenheid bij de natuur’. Daar laat hij het verder veelzeggend bij: de kop
boven het artikel in de NRC luidt evenwel: ‘De liefde voor de natuur kwam van rechts’. In deze tijd orienteert
Westhoff zich op een lidmaatschap van D66 (getuige documenten met D66-signatuur in zijn archief). Maar hij
zet deze stap uiteindelijk niet.
1429
Dit tijdsbeeld kan makkelijk met vele kwantificeringen worden gestaafd. Daar is dit boek echter niet de
geëigende plaats voor. Zie bijvoorbeeld het hoofdstuk 6 bij Van der Windt, 1995, over de Wadden en de
Amoebe.
1430
Westhoff, 1988.
1431
Bovendien gaat het vaak om kortstondige effecten. In een vroeg stadium vestigen zich nog wel
kwartelkoningen, kleine plevieren enz., maar al na een paar jaar zijn die weg. De dan overheersende soorten
(type grasmus, bosrietzanger, blauwborst) zijn al een stuk minder bijzonder.
1432
Het meest extreme voorbeeld hiervan is misschien wel de Oostvaardersplassen: ornithologisch top, maar
floristisch heel arm. En is het dan toeval dat dit gebied met name door ornithologen is ‘ontdekt’ en op de kaart
gezet? Nog steeds wordt het floristisch en vegetatiekundig amper gewaardeerd. En inmiddels zijn de grote
aantallen bijzondere vogels zoals bij aanvang aanwezig behoorlijk op hun retour geraakt (Bijlsma, 2008).
1433
Bovendien omarmde het Rijk de politiek van natuurdoeltypen, deels gebaseerd op de plantensociologische
systematiek van Schaminée en medewerkers, en verliet de ‘grensecologie’ van Van Leeuwen die in de Tweede
Nota RO (zie vooral de gradiëntenkaart) nog uitgangspunt was (20150127, aldus Taeke de Jong in e-mail aan
auteur). De Jong was als student bij de verlening van het eredoctoraat aan Van Leeuwen aanwezig en heeft toen
een overzicht van de Relatietheorie geschreven dat hij verder nooit ergens gebruikt heeft, ‘omdat ik erin

vastliep’. Zie verder Taeke de Jong e.a. (Eds.) 2015. Chris van Leeuwen. Some important elements. The theory of
Chris van Leeuwen, published by the Faculty of Architecture and the Built Environement.
1434
Zie Natuurbalans (1999). En de natuurontwikkelaars worden ongeduldig, zoals blijkt uit de herhaalde
pogingen om zeearenden in Nederland uit te zetten (19960731 Frank Saris, in de Volkskrant: ‘De vraag is of die
zeearend het hier wel zo leuk zal vinden’).
1435
20160111 Interview met Luuk Draaijer. Ook vast te stellen door het ‘oude’ handboek van
Natuurmonumenten te leggen naast de kaart van de EHS. Omdat het in veel gevallen in elkaar overloopt, is de
effectiviteit van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ strategie daarmee wel moeilijk te toetsen.
1436
19970224 Westhoff aan Rob Lenders, vakgroep Milieukunde Nijmegen. ‘bezwaar heb ik tegen uw wel erg
oppervlakkige bespreking (blz. 154) van de corridors’. In de praktijk bleken die corridors echter niet of
nauwelijks te werken. Westhoff verwees hiervoor naar zijn betoog op p. 173 van het artikel ‘Introductie van
inheemse plantensoorten’ (1994). Hij citeerde daarin ook enkele niet door Lenders genoemde bronnen: Van
Dorp, 1993; Verkaar, 1990; Strijkstra & Bakker, 1992.
1437
Westhoff, 1994. Hij doelt hier op het werk van Hillegers op de Zuid-Limburgse kalkgraslandhellingen.
1438
Hieraan lag onderzoek ten grondslag waaruit was gebleken dat smalle corridors voor de meeste soorten niet
goed werken. Vandaar het streven naar meer robuustheid. Bij het herstel van stroomgebieden van
‘geabnormaliseerde’ beekstelsels wordt dit tegenwoordig robuust en meer vanzelfsprekend in één keer hersteld
(zie het Handboek Geomorfologisch Beekherstel. Leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak.
Stowa, 2014)
1439
20101126 Interview met Ies Zonneveld: ‘Westhoff was haast ziekelijk anti-grazer. Die rotkoeien!’
1440
19970224 Westhoff aan Rob Lenders: ‘Waar het gaat om natuurbeheer versus natuurontwikkeling, zou
moeten worden uiteengezet, in welke gevallen, en onder welke omstandigheden het ene dan wel het andere
middel zinvol is. Dit heb ik duidelijk uiteengezet in verschillende publicaties, in de eerste plaats op blz. 177-180
van het door u wel gerefereerde artikel “Oecologische grondslagen van natuurbehoud en natuurbeheer” (1993)’.
1441
19970101 Interview De Jong met Van Asperen: ‘Je weet dat Frans verbannen is? Maar waar ik trots op ben
is dat hij na zo'n periode weer terug is op deze positie in het landbouw-natuur dossier.’ Aangezien hij binnen het
departement en daarna bij Staatsbosbeheer niet goed te handhaven bleek, werd hij gedetacheerd in Wageningen
(ook in interview met Berendse, 20151217).
1442
Interview van Mechtild de Jong met Vera, in 2000: ‘Zoals Jozef Keulartz, die ziet onze ideeën niet zitten, en
die schrijft dan dingen, die heeft het dan ook over de natuurontwikkelaars, nou ja mijn naam wordt regelmatig
genoemd, en wij zouden geprobeerd hebben met een definitie over natuur het maatschappelijk debat te smoren.’
1443
F.J.A. Saris, 1981, De Regio Moerdijk-Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de MER en het
GEM. Een evaluatie van milieu-effecten. RIN-KUN-rapport. Vegetatiekundig was er over te verwachten
ontwikkelingen wel degelijk al heel wat bekend, dankzij het proefschrift van Feekes, 1936: De ontwikkeling van
de natuurlijke vegetatie in de Wieringermeerpolder, de eerste groote droogmakerij van de Zuiderzee. .
1444
Zie Courbois & Schaminée, 2009, ‘Thema’s in het Nederlandse natuurbeheer: een korte geschiedenis’, in:
Natuur als nooit tevoren. Beschouwingen over natuurbeheer en natuurontwikkeling. Onder redactie Joop
Schaminée & Eddy Weeda; KNNV Uitgeverij, Zeist, 2009, pp. 13-33.
1445
19970624 Interview Mechtild de Jong met Vera.
1446
20150527 Berendse aan auteur. Hij was niet van de eerste geschriften van Westhoff op de hoogte. Het idee
zelf vond hij ‘trouwens sowieso nooit zo ontzettend verbazingwekkend, maar redelijk voor de hand liggend.’ Hij
was het oneens met de conclusies van Vera: ‘Uiteraard kan je het als promotor behoorlijk oneens zijn met een
promovendus en toch het proefschrift goedkeuren. Het zou kwalijk zijn als dat anders was. Het gaat er vooral om
dat de promovendus geen denkfouten of andere wetenschappelijke dwalingen begaat. Maar binnen die
speelruimte is er vaak – gelet op de beperkte data die meestal beschikbaar zijn –ruimte voor verschillende
interpretaties en zienswijzen.’
1447
19971119 Interview Mechtild de Jong met Herbert Prins. In de ogen van Prins was Vera ‘zeer sterk ZEN,
egocentrisch denkend’. Vera zei tegen Herbert Prins: ‘Hoe kun je mijn promotor zijn. Want je bent het niet met
me eens’. Prins antwoordde hem: ‘Frans, hoe kun je mijn promovendus zijn, want je bent het niet met mij eens.’
Zo hield Prins hem dus een spiegel voor ‘en met nadruk gezegd: denk er goed om (…) nergens in de wet wordt
omschreven dat de promovendus en de promotor het met elkaar eens moeten zijn.’
1448
Zie bijvoorbeeld Mitchell, 2005 en Louwe Kooijmans, 2017, p. 218 e.v.
1449
19980319 Westhoff aan Vera.
1450
Hein van Asperen, directeur Staatsbosbeheer (1988-1993), directeur Natuurbeheer binnen ministerie LNV
(1993-1996).
1451
19970101 Interview De Jong met Van Asperen.
1452
19970624 Interview De Jong met Vera. De filosoof Josef Keulartz heeft het al snel verbruid bij Vera: hij zou
allerlei dingen over de natuurontwikkelaars geschreven hebben, in het boekje Natuur als Museum, ‘zonder zich

af te vragen waarom zij op een gegeven moment met die ecologische hoofdstructuur waren gekomen. Bekende
critici nadien zijn: prof. dr. Eddy van der Maarel, hoogleraar Laboratorium voor Plantenecologie, RU
Groningen: ‘Natuurbeheer tussen tuin en wildernis’ (Westhoff-lezing, 2002) en Frits van Beusekom, bij wie het
zelfs in 2015 nog om grote stukken in de NRC gaat (‘Alleen orakeltaal overleeft in de Oostvaardersplassen’,
20150924)
1453
19980930 Westhoff aan de heer Bakker, redacteur Kunst en Wetenschap (reactie op brief 19980921). Als
alternatief noemt hij prof. dr. K.V. Sýkora of dr. G. Londo.
1454
20151118 Hans van der Lans is ook van mening dat Vera met zijn ideeën plagiaat heeft gepleegd. Het zal
hier ook gaan om het gebruiken van zijn ideeën.
1455
19911217 Westhoff aan Van der Goes. Zijn brief sluit hij af met een gedicht, waarin de armzaligheid van de
mens tegenover de volmaaktheid van het dier aan de kaak wordt gesteld: ‘Homo debilis’.
1456
Drs. E.H.Th.M. (Ed) Nijpels, vanuit de VVD redelijk gewaardeerd minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 14 juli 1986 tot 7 november 1989, in het tweede kabinet Lubbers.
1457
Tot 1982 viel deze commissie en de Natuurbeschermingsraad waartoe ze behoorde onder het Ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW), en de opvolger hiervan, Ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, daarna onder dat van LNV. In 2012 is haar opvolger, de Raad voor het Landelijk gebied,
samen met de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de VROM-raad en de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen opgegaan
in de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
1458
19931205 Westhoff aan Van der Goes. Westhoff beveelt Van der Goes de autobiografie van Harmsen aan.
‘Herfsttijloos: zeer leesbaar en boeiend’.
1459
19931122 Westhoff aan Gorter over opheffing Natuurbeschermingsraad: ‘Op die dag kreeg ik tot mijn
verbazing het erelidmaatschap van de Nederlandse Ecologen-Vereniging. Het is mijn achtste erelidmaatschap,
maar het eerste met de oorkonde mooi ingelijst achter glas …Tot het weinige goede nieuws dat ik kan melden
behoort dat mijn oud-leerling Jan van Groenendael benoemd zal worden tot hoogleraar in de oecologie aan de
universiteit Nijmegen, naast mijn opvolger Kees Blom.’
1460
19910618 Waterbolk. Toespraak bij de opheffing NWC. Draaijer herinnerde zich deze bijeenkomst als een
treurige, haast cynische afscheidsgebeurtenis, in overeenstemming met de nette bewoordingen van Waterbolk:
‘Een ongelukkig samenvallen van een departementale reorganisatie en een herstructurering van de
Natuurbeschermingsraad (…) gekomen met dat onvermijdelijke mengsel van tegenzin en plicht, dat ook het gaan
naar een begrafenis kenmerkt.’
1461
Dit werd een van de taken van het toen nieuwe IKC, na enige jaren op haar beurt nog verder wegbezuinigd.
1462
20160315 Interview met Waterbolk, te Haren. Van deze opvatting nam hij in 2016 geen woord terug, al
bleek hij ook niet zo een groot aanhanger van de ‘te starre’ indelingen van de natuur volgens Westhoff.
1463
19980128 Westhoff aan prof. dr. C.W.P.M. Blom.
1464
Aanwijzingen dat de Zwarte Ooievaar misschien zal terug keren zijn er eerder in bijvoorbeeld het
Weerterbos (adulten in juni) dan in rivierengebied, waar ze door Plan Ooievaar voorspeld werden. In de
Ardennen broeden Zwarte Ooievaars o.a. in beukenbossen bij desolate stuwmeren: geen sterk vlaggenschip voor
natuurontwikkeling derhalve (Fred Husings, 2017, mond. med).
1465
20130605 Interview met Fons Eijsink, met aanvullingen door André Janssen. In 1994, bij Stroothuizen,
sprak Westhoff ‘de historische woorden’: ‘Dat dit mogelijk is; de kracht van de natuur is dus groter dan die van
de cultuur.’ Toen moest Westhoff dus op zijn schreden terugkomen, op hetgeen hij tot 1986 gezegd had (‘ik wil
daar nooit meer naar toe’). Het succes was duidelijk en goed te zien, alleen niet in de omvang zoals hij die
gekend had. Het waren uitbreidingen van de laatste kernen natuur die er nog wel waren. Dit heeft hij dus wel
mogen aanschouwen.
1466
19970224 Westhoff aan Rob Lenders, vakgroep Milieukunde Nijmegen (p. 243 e.v.).
1467
V. Westhoff, (1997), ‘Boekbespreking: H.J.R.Lenders, R.S.E.W. Leuven, P.H. Nienhuis & D.J.W. Schoof,
Natuurbeheer en -ontwikkeling, Boom, Amsterdam, 1997, Milieu, Tijdschrift voor Milieukunde 12 (5) (1997), p.
256.
1468
Hierbij verwees Westhoff naar zijn kritiek op p. 180 van zijn wel geciteerde publicatie ‘Oecologische
grondslagen van natuurbehoud en natuurbeheer’, 1993.
1469
‘En waarom verwijst u niet naar de diverse uitstekende publicaties op dit gebied: Cals & Roelofs 1990, Cals
et al., 1990, 1992, Bobbink et al. 1994, 1995, 1996, Bobbink & Roelofs 1995, Brouwer et al. 1996? Dit
verwondert mij des te meer, omdat al dit werk nota bene bij u naast de deur, in de vakgroep Aquatische
Oecologie van uw universiteit, verricht is.’
1470
Westhoff haalt hun bewering op p. 244 aan en concludeert: ‘Tot onze meest deskundige en ervaren
natuurbeheerders behoren A.T.W. Eysink en J.G. ten Hoopen in Twente, die met herstelbeheer spectaculaire
resultaten hebben bereikt. Een goede, populaire uiteenzetting daarover is: Marion de Boo, Luisteren naar het
Landschap. Het herstel van een Twentse natte heide (VEWIN, Rijswijk 1996). Soortgelijke resultaten worden in

Gelderland bereikt door de natuurbeheerder drs. A.J.M. Roozen, waarnemend directeur van de Stichting “Het
Geldersch Landschap”. Ik verwijs u verder naar: Grootjans et al., Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden
(KNNV Utrecht, 1995).’ Deze bespreking van Westhoff verscheen op p. 256, in Milieu 1997/5.
1471
19901126 Westhoff aan Gorter: ‘Die door hun chef (de DG Van Zutphen) worden weggehoond.’ Westhoff
reageerde op een melding van Gorter, die schreef over een terreintje dat wit stond van de Parnassia (in de buurt
van Borculo en Barchem).
1472
Zie Veen & Saris, (2006) audit SBB Achterhoek. Mits de abiotische omstandigheden in orde zijn, blijken
veel botanische pareltjes van weleer in ere te herstellen. Objectief gezien blijkt dat voor meer systemen te
gelden, met nieuwe ‘boegbeelden’ als trekker: in Groningen bijvoorbeeld is Ab Grootjans de man die de
aandacht vestigt op het feit dat natuurreservaten vaak onderdeel zijn van uitgebreide en ingewikkelde
ecohydrologische systemen. Hij introduceert de ecohydrologische systeembeschrijving in de beheer planning
van reservaten. In Utrecht is Van Wirdum, lange tijd een volgeling van Van Leeuwen, pionier op het gebied van
waterhuishouding en watertypen. Hans Esselink realiseert zich het ontbreken van de faunacomponent in het
terreinbeheer, creëert de onderzoeksgroep Stichting Bargerveen en versterkt met zijn aanpak een meer
systeemgerichte benadering in veel natuurtypen. In Nijmegen doet de groep Aquatische Ecologie van Kees den
Hartog en Jan Roelofs vanaf 1985 baanbrekend werk, vanuit het gegeven dat de standplaatsen van planten en
vegetaties specifieke bodem chemische kenmerken hebben, die actief kunnen worden beïnvloed door middel van
sturende milieufactoren. Dit is in vergelijking met de periode vóór 1970 revolutionair.
1473
19790101 De student Wouter Helmer aan professor Westhoff: ‘In de huidige vorm zou het woord college
zonder veel bezwaar kunnen worden vervangen door het woord diktaat-uur. Dit laat ook al tot uiting komen hoe
de kommunikatie tussen docent en student is: erg moeizaam en op een laag peil.’ Als lid van een
studentenwerkgroep doet Helmer Westhoff vervolgens enige suggesties tot verbetering van de communicatie aan
de hand.
1474
20150918 Groeneveldlezing door Wouter Helmer: hierbij verwees hij naar Matthijs Schouten, die ‘moet het
me maar vergeven’.
1475
20151028 Schouten aan auteur, naar aanleiding van de tekst van Wouter Helmer. Voor Victor stonden de
boeddhistische begrippen ‘metta’ en ‘karuna’ centraal: liefdevolle welwillendheid en mededogen naar alle
levende wezens; voor hem betekende dat ook de leefruimte van niet-menselijke wezens te beschermen en hij zag
dat vooral in het conserveren van een zo groot mogelijke variatie aan habitattypen. Voor Wouter staat blijkbaar
het boeddhistische uitgangspunt van ‘anicca’ (veranderlijkheid der verschijnselen) voorop en hij vertaalt dat naar
‘procesnatuur’ Je zou een debat kunnen voeren over welke strategie het welzijn van levende wezens het meeste
dient.
1476
20150918 Groeneveldlezing door Wouter Helmer: mee te bewegen. Door die meditatie kwam hij erachter
dat je los moet komen van dat conserverende gedachtegoed.
1477
20150518 Wouter Helmer: ‘In de Relatietheorie ontbreekt de dynamiek in de tijd. De natuurbescherming
ontwikkelen in de dynamiek, dat is mijn opdracht. Dit dus dankzij Westhoff. Ik heb mijn gedachten voorgelegd
aan Westhoff, die begreep de relatie.’ Maar Westhoff was een ijdel man: met het essay probeerde Helmer aan
Westhoff te zeggen dat hij zichzelf onrecht aandeed. Hij vond het moeilijk om een verhaal van Helmer te lezen
waarin een accent zat dat hij niet kende. Dat vond hij niet kunnen. Terwijl dit in feite uit zijn eigen gedachtelijn
voortkwam. Als Helmer de namen Westhoff en Thijsse niet had genoemd, aan de kant van de conservatieven,
dan was het waarschijnlijk beter bij Westhoff gevallen! Het greep hem nu aan in zijn ijdelheid. Helmer nam
Westhoff mee naar het Millingerwaard: hij stond daar juichend, dat daar groot Warkruid de brandnetels
opruimde. Dat had hij nog nooit gezien. Westhoff heeft dus wel een aantal projectgebieden van Ark bezocht, die
konden wel zijn goedkeuring wegdragen.
1478
Westhoff & Den Held, 1969, zie hoofdstuk 8.
1479
Het beoogde overleg vindt evenwel niet plaats, omdat op hetzelfde moment in het gebouw Sinterklaas wordt
gevierd, waarbij alle medewerkers aanwezig waren. Er werden die namiddag uiteindelijk slechts wat handen
geschud.
1480
‘Een van de weinige keren dat Victor zelf autoreed, dus zonder Nettie. Het was een wonder dat we levend in
Leersum zijn aangekomen en weer thuisgekomen in Nijmegen en Groesbeek’, aldus Schaminée. ‘ Ik kan me
zelfs geen andere keer herinneren van de vele honderden autoritten die we tussen 1985 en 2002 gemaakt
hebben.’ Ook dat was mogelijk geregisseerd door Westhoff die hem op een gegeven moment persoonlijk het
slechte nieuws wilde vertellen dat hij toch niet verkozen zou worden het project uit te voeren.
1481
Voor Westhoff speelde hierin mee dat de beoogd uitvoerder, Karlè Sýkora een gezin had te onderhouden en
op dat moment baanloos was (20140220 Interview Karlè Sýkora).
1482
Schaminée neemt vervolgens een grote ‘vrijwilligersklus’ op zich door samen met zijn studievriend Stephan
Hennekens een promotieonderzoek op te zetten in het Franse Massif Central, met volle medewerking van
Westhoff, die het gebied was aangereikt door de palynoloog Roel Janssen uit Utrecht. Uiteindelijk zal hij daar in

1993 op promoveren, met Westhoff als promotor, samen met Kees Blom. Eigenlijk was Jan Barkman de
beoogde tweede promotor, maar die kwam plotseling te overlijden tijdens een verblijf in Schotland.
1483
Stefan Hennekens bleek bereid die taak op zich te nemen. Dat was een wilde gok, want Hennekens had op
dat moment geen verstand van computers, maar wilde zich er wel graag voor inzetten. Dit blijkt wonderlijk goed
te hebben uitgepakt, want Hennekens werd een sleutelpersoon op het gebied van software-ontwikkeling en
vernieuwende computerprogramma’s als Turboveg en SynBioSys als resultante.
1484
Meervoud p. 76.
1485
Zie J.H.J. Schaminée e.a., 1995. Bij het onderzoek voor deze reeks kwam een onverwacht grote hoeveelheid
oude gegevens boven water, vaak in de vorm van de bekende (en voor de bewerkers soms beruchte)
aantekenboekjes.
1486
J.H.J. Schaminée & R. van ’t Veer, 2000 (red.), Honderd jaar op de knieën. De geschiedenis van de
plantensociologie in Nederland. Opulus Press Nederland, Noordwolde, 238 pp. Zie met name het citaat op p. 60
en p. 61. Het omvat ook een uitvoerig hoofdstuk over de betekenis van dit soort ‘oude gegevens’ in de praktijk.
1487
Zie onder andere Schamnée et al., 2006, Schatten voor de natuur, en www.synbiosys.alterra.nl/lvd.
1488
In de periode 1995-1999 verscheen het vijfdelige De Vegetatie van Nederland door J.H.J. Schaminée, A.H.F.
Stortelder, E.J. Weeda en V. Westhoff, deel 5 met P.W.F.M. Hommel als extra hoofdauteur.
1489
Onder de vierdelige reeks Atlas van plantengemeenschappen van Nederland (met Eddy Weeda), de
vijfdelige reeks Europese natuur in Nederland (met John Janssen) en de veldgidsen Plantengemeenschappen en
Rompgemeenschappen. De classificatie zou omarmd worden door het natuurbeleid (Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, nadien Ministerie van Economische Zaken) en de basis vormen voor de
definitie en herkenning van de habitattypen van Natura-2000.
1490
Zoals Jan van Groenendael en Kees Blom.

XI. Dichter en filosoof
19450407 Westhoff aan Gorter. Eerder schreef hij al ‘Ik ben éérst bioloog, dán kunstenaar, dán
natuurbeschermer’
1492
Voor de herkomst van deze naam, zie de geneologische Kwartierstaat Victor Westhoff, in hoofdstuk 3.
1493
De paragraaf ‘Dichter, tussen Vestdijk en Fens’ is geschreven samen met Hans Krüse. Hans schreef
gedichten in Verwacht geen nachtegalen - Stadse natuurverhalen met teksten van Hanneke den Held, naast in
eigen beheer uitgegeven werk.
1494
De volgende bundels zijn verschenen (een overzicht hiervan is te vinden op www.peter-sandifort.com, met
zijn andere gepubliceerde gedichten en nog enkele andere ongepubliceerde, verzameld door zijn echtgenote
Nettie en zijn dochter Maja): Levend Barnsteen, Eigen uitgave, Rijswijk, december 1944. Dertien genummerde
exemplaren. Levend Barnsteen, Eigen uitgave, Rijswijk, februari 1945. Honderd genummerde exemplaren.
Levend Barnsteen, De Bezige Bij, 1946. Hartgespan, Stichting Uitgeverij Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging, 1989. Peregrinatio, ’ tWidde Vool, 1995. Planten-Ego, Eigen uitgave,
bijeengebracht door Nettie Westhoff-de Joncheere, met verklarende woordenlijst, Groesbeek, 2010.
De winde slingert om mijn hand, Victor Westhoff & J. Schoonen, 2001. Uitgave verzorgd door Jos Schoonen.
1495
V. Westhoff, ‘Ons Nederland’, persiflage op ‘Waar de blanke top der duinen’, Meerkol, november (1936), p.
7.
1496
In het Station Internationale Geobotanique Méditerranéenne et Alpine (SIGMA), zie hoofdstuk 3.
1497
M. Coesèl, J.H.J. Schaminée & L. van Duuren, 2007, p. 47.
1498
19401202 Westhoff, aantekeningen bij college over Gorters Mei; 19410127 Westhoff, aantekeningen bij
college Guido Gezelle.
1499
19450407 Westhoff aan Gorter.
1500
19450211 Gorter aan Westhoff.
1501
19450407 Westhoff aan Gorter.
1502
19450407 Westhoff citeert zijn brief aan Van Tienhoven in een brief aan Gorter. De uitgave bij de Bezige
Bij was mede door de bemiddeling van Vestdijk en daarvoor Passchier tot stand gekomen, als uitvloeisel van
opgebouwde contacten tijdens de oorlog. Alle gedichten zijn terug te vinden op de website www.petersandifort.com.
1503
Simon Vestdijk in Het Parool van 22 maart 1947: ‘Westhoff zal zich technisch nog hebben te volmaken (de
rijmende regels zijn vaak zwak) en den klank wat minder opzettelijk moeten cultiveeren (“Hoe dureloos een
vuren uur,” – dit lijkt heel mooi, in werkelijkheid is het afschuwelijk). Van de beste “biologische” gedichten
noem ik het sfeervolle Alnetum en het in zijn krioelende aanschouwelijkheid betooverende Kringloop.’
1504
Zie boekbespreking door Waterbolk, 1947, ‘Levend Barnsteen’ in Kruipnieuws.
1505
19890303 Victor Westhoff: Rede, te ’s Gravenhage ‘Natuur en dichter: een spanningsveld’.
1506
Zie de uitgave van Studium Generale ‘Poëzie, Natuur en Milieu’, met hierin de bijdrage van Westhoff
‘Natuurbeleving en natuurbeeld: een spanningsveld tussen natuurbescherming en dichtkunst’, 1990.
1507
Zijn gedichten gaan hier niet over, volgens hemzelf. Als we zijn eigen lijn hierin proberen te volgen: een
gedicht ‘gaat’ natuurlijk nergens ‘over’ zoals hij in een brief aan Gorter (19891102) schrijft. Maar blijkbaar is hij
niet altijd consequent, lees zijn scheldsonnet ‘Brabant’.
1508
19601116 Lezing Westhoff voor de Natuurvrienden van het NIVON federatie Amsterdam. Archief
Westhoff.
1509
Er zou ook een parallel zijn tussen de achteruitgang van het aantal oorspronkelijke talen en de achteruitgang
van de biodiversiteit in betreffende regio’s: Van de Gronden, 2014, Wijsgeer in het wild, p. 93 e.v.
1510
Op 12 februari 1992. De tekst beslaat 21 pagina's. Dertien ervan bestaan uit integraal geciteerde gedichten.
Dit optreden in het ‘literair café’, voor een publiek van meer dan 200 mensen, was georganiseerd op voorspraak
van Mariken Goris, geworteld in het Helmondse, de hoofdsamensteller van Westhoffs bloemlezing uit 2003.
1511
Uitgave van Studium Generale ‘Poëzie, Natuur en Milieu’ van de Rijksuniversiteit Utrecht. Met hierin de
bijdrage van Westhoff, ‘Natuurbeleving en natuurbeeld: een spanningsveld tussen natuurbescherming en
dichtkunst’, pp. 47-66 (1990) en W.J. van den Akker (hoogleraar moderne letterkunde Rijksuniversiteit Utrecht),
‘Twee dichters en een nachtegaal; romantische versus modernistische dichters’, pp. 15-35. Westhoff doelt hier
op p. 16: ‘de moderne poëzie is in de eerste plaats een stadspoëzie’.
1512
Met het gedicht ‘Duinpan’ dat handelt over Parnassia, een van Westhoffs lievelingsplanten.
1513
19891102 Westhoff aan Gorter.
1514
‘Als noorderling lees ik de NRC en niet de Volkskrant, zodat ik uw artikel niet gezien had.’
1515
Met Vroman heeft Westhoff aan het eind van zijn leven door middel van enige brieven contact over poëzie.
Mariken Goris, neerlandica en echtgenote van Schaminée. Fens zat op uitnodiging van Schaminée in zijn
promotiecommissie.
1491

19990205 Westhoff aan Fens, die bijna nooit reageerde op dit soort brieven.
19920212 Westhoff, rede te Helmond.
1518
19500108 Van der Goes aan Westhoff. Van der Goes (‘Dup’) is blij, met verjaardagswensen, en nieuwe
gedichten, En ‘daar komt bij, dat ik dacht, dat je me eigenlijk had afgeschreven, als medemens, zakenman in de
politiek, een soort socialistische Jonker, die in plaats van op een sigaar, op zijn vergaderingetjes kauwt’.
1519
19860309 Westhoff aan Van der Goes.
1520
19961111 Weeda aan Westhoff. Alie is Weeda’s kort daarna overleden echtgenote.
1521
Gerrit Krol, ‘De schriftelijke natuur’, 1985, opgenomen in Dichter bij de waarheid, 2001. Denk ook aan het
altijd subjectieve element, al helder geduid door Cain: ‘subjectivity starts, where the botanist stops his or her
car’, zo herinnert Westhoff zich.
1522
http://www.deburen.eu/nl/nieuws-opinie/detail/poweet, 9 juli 2009. Het is een blog op 9 juli 2009 van
Reinout Verbeke onder de titel “Poweet” op de website van het Vlaams-Nederlands Huis de Buren.
1523
Voorzitter van de naar hem genoemde commissie, in welke functie Westhoff hem na de oorlog heeft
opgevolgd: zie hoofdstuk 3 en 5.
1524
19900620-3 Theo Weevers aan Westhoff, naar aanleiding van artikel in de NRC (Rob Biersma 19900417).
1525
Zie ook Weevers gedichten in de Gids 152 (3) (1989), p. 210.
1526
19910121 Westhoff aan Theo Weevers. Westhoff noemt hier Hooft, Gezelle, Leopold, Roland Holst,
Verwey, Boutens, Slauerhoff, Marsman, Hendrik de Vries, Nijhoff, Achterberg en Gerhardt als dichters die ook
in de visie van Weevers wel wat voorstellen. Mogelijk is hij in het contact met Weevers wel op zoek naar
erkenning als dichter, maar nergens komt dat expliciet naar voren.
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