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Een bezoek aan het Herbarium
en de Hortus van leiden.
Marleen Ral & Patrick Mannens
Het voorstel om naar Leiden te gaan, kwam van Patrick–
Phal. Hij was er al eens eerder geweest – ruim 10 jaar
geleden - en vroeg zich af hoe de zaken daar geëvolueerd
waren sinds de pensionering van Dr. Ed de Vogel en Dhr
Art Vogel enerzijds en de aanstelling van Dhr. Rogier van
Vugt als kaschef anderzijds. Toen Patrick dus vroeg of er
een groepje belangstellenden was dat mee wilde gaan, waren
de plaatsen in de auto snel vol... We konden namelijk maar
met een 4-tal personen meegaan om het bezoek practisch te
houden. Op vrijdag 12 augustus was het zover. (Onze groep
bestond uit Marleen Ral, Peter Daems, Patrick Denissen,
Paul Noben en Patrick Mannens als initiatiefnemer zelf. )
De stad Leiden zelf is de oudste universiteitsstad van
Nederland, op zo‟n 150 km van Antwerpen. Ze ontstond aan
de samenvloeiing van de Oude en de Nieuwe Rijn, waardoor
water een belangrijk onderdeel vormt van het landschap. Er
lopen veel grachten en kanalen doorheen de binnenstad en
dàt afgewisseld met heel wat parken en historische
gebouwen, maakt van deze plaats een sympatiek stadje. Niet
dat er veel tijd was om op verkenning te gaan... Wij hadden
wel wat beters te doen!

INHOUD

Een bezoek aan het
Herbarium en de
Hortus van leiden.
Een uitgave van P&P Orchids.

Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.
P&P Orchideeëngazet

Van Steenisgebouw, Nationaal Herbarium Nederland,
(vroeger Rijksherbarium)
Onze eerste afspraak die dag was om 10u. Na een vlotte rit
meldden we ons aan bij het onthaal van een vrij modern
bouwwerk, het van Steenisgebouw, waar zich het nationaal
herbarium bevindt (Einsteinweg 2; 2333 CC Leiden).
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We werden even naar een kleine tentoonstellingsruimte
verwezen in afwachting van de komst van onze gastheer
, Dr Ed de Vogel (lees ook het verslag dat Patrick
maakte
van
zijn
vorige
bezoek
http://www.pnporchids.be/members/Wetenschapper_Dr
_Ed_De_Vogel.htm ).

We hadden nog maar net de tijd om vluchtig rond te
kijken, toen mr. de Vogel ons tegemoet kwam. Er
volgde een korte kennismaking, waarbij het vooral
Patrick M. was die de vragen stelde. Dr. de Vogel
vertelde met veel enthousiasme over zijn reizen en werk,
waarbij het al snel duidelijk werd dat dit niet altijd
zonder risico was. Het gebied van zijn laatste verkenning
in Papua-Nieuw-Guinea was niet helemaal veilig
doordat er nogal wat armoede heerst en de plaatselijke
bevolking daartegen al wel eens in opstand komt.
Wanneer je op wetenschappelijke excursie gaat met de
bedoeling van nieuwe planten te verzamelen, zit je soms
ver uit de buurt van steden en hulp...
De orchideeën die Ed meebrengt, gaan naar de
Botanische tuin in Leiden, waar men tracht van ze
opnieuw in bloei te krijgen voor verder onderzoek.

tentoonstellingsruimte
Tot zijn pensionering in 2004 was Ed de Vogel seniorwetenschapper aan dit instituut. Hij maakte vele reizen
in verband met het onderzoek naar de orchideeën van
Indonesië, Maleisië en de Filippijnen. Later legde hij
zich vooral toe op het vinden en inventariseren van
(nieuwe) soorten in Papoea-Nieuw-Guinea, wat
resulteerde in de uitgave van een 6-delige CD-rom
(waarvan de laatste met 3D-optie)

met de meeste orchideeën van dit gebied. Zoals dat zo
dikwijls gaat met gepassioneerde onderzoekers, was het
op rust gaan voor Ed geen optie: hij werkt verder aan
zijn onderzoek, eerst als gast-medewerker van het
herbarium en nu als medewerker van NCB Naturalis. Dit
is een organisatie die ontstaan is in januari 2010 als
resultaat van de samenwerking tussen het Zoölogisch
Museum Amsterdam, de Universiteit Leiden,
Wageningen
Universiteit,
Nationaal
Herbarium
Nederland en het Nationaal Natuurhistorisch Museum
Naturalis in Leiden. Het hoofddoel is werken aan
biodiversiteit en proberen de teloorgang daarvan te
stoppen.
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Import uit Papoea Nieuw Guinea
Het Nationaal Herbarium van Nederland (NHN) bestaat
eigenlijk uit 3 afdelingen. Behalve de afdeling in Leiden
die planten uit Zuid-Oost-Azië en Europa voor zijn
rekening neemt, zijn er ook nog herbaria in Utrecht
(Vooral Zuid-Amerika) en Wageningen (Afrikaanse
soorten). Alle 3 werken ze mee aan het digitaliseren van
de gegevens van alle plantensoorten in samenwerking
met de belangrijkste botanische tuinen en universiteiten
over heel de wereld. Voor dit omvangrijke werk
gebruiken ze een zeer krachtige gegevensbank,
BRAHMS genoemd, dat staat voor Botanical Research
And Herbarium Management System. Wereldwijd
worden er dus gegevens verzameld om uiteindelijk tot
één databank te komen, waardoor de analyse en het
beheer van alle gegevens veel overzichtelijker wordt.
Het is namelijk zo dat men al enige tijd bezig is met het
verzamelen van DNA van planten om nóg beter hun
indeling in plantenfamilies en soorten te kunnen
onderzoeken. Heb je je misschien wel eens afgevraagd
waarom planten soms van naam “lijken” te veranderen?
Dat heeft dan vooral te maken met nieuwe
onderzoekstechnieken waarbij men het genetisch
paspoort (= DNA) van een plant (of elk ander weefsel)
kan bepalen en men ze dus door die nieuwe inzichten bij
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hun soortgenoten wil onderbrengen. Voor ons is het
soms een beetje lastig om al die namen te onthouden,
maar wetenschappelijk uiteraard wél verantwoord.
Bovendien kan men digitale gegevens gemakkelijk delen
met iedereen die een computer heeft, bijvoorbeeld. De
onderstaande link geeft toegang tot de verzameling van
het NHN: http://www.nationaalherbarium.nl/virtual/

Het oudste boek dat we te zien kregen was een
exemplaar van Het Cruydt-Boeck van de Mechelse
botanicus en arts Rembert Dodoens uit 1608.
Het is het beroemdste kruidenboek ter wereld. Prachtige
pentekeningen, mooi ingekleurd, zeer gedetailleerde
beschrijving, kortom een waardevolle bron van
informatie. Ook Het Amboinsche kruidboek van
botanicus Georg Everhard Rumphius uit 1848 ligt
daar ter inzage. Ed vertelde ons dat Rumphius ook wel
eens de Blinde ziener van Ambon genoemd werd. Hij
zou op latere leeftijd blind zijn geworden en een laatste
deel van het boek gedicteerd hebben. Verder werd er
ook nog een exemplaar van de Flora Javae (ook
gedeeltelijk
digitaal
beschikbaar
op
http://www.botanicus.org/title/b12002781 ) van Carolo
Ludovico Blume uit de kast gehaald, met prachtige
lithografieën.

Het onderzoeksmateriaal komt natuurlijk van de planten
zelf: de levende, maar ook de gedroogde en op alcohol
bewaarde planten(delen) en de bloemen en vruchten
ervan. Het herbarium van Leiden hoort bij de 5 grootsten
van de wereld en is het grootste in Nederland. Ed wist
dat er zo‟n 37 milijoen objecten waren ondergebracht in
het herbarium van Leiden. En 215 stafleden runnen het
hele gebeuren. (In België hebben we ook een grote
verzameling planten die in de Nationale plantentuin in
Meise bewaard wordt:
http://www.br.fgov.be/RESEARCH/COLLECTIONS/H
ERBARIUM/HERBARIUMNL/herbariumdescriptionnl.
php )

Dr Ed De Vogel en Paul Noben
We kregen een uitgebreide rondleiding waar alle
aspecten van het bewaren van informatie uitgelegd werd,
te beginnen bij de eerste bronnen: boeken. Inderdaad: al
heel vroeg in de geschiedenis geraakten mensen
geïnteresseerd in planten en bloemen en werden er
lijsten en beschrijvingen opgesteld van de voorkomende
soorten.
Phaius Blume
Bijzonder kamertje, daar in die bibliotheek! De boeken
die hier bewaard worden, liggen droog en afgeschermd
van licht en stof en kunnen alleen met speciale
toestemming ingezien worden. Ik was serieus onder de
induk dat wij deze kans kregen.
In een andere afgesloten ruimte liggen wat recentere,
maar evengoed waardevolle boeken opgeslagen: een
volledig naslagwerk van Carl Linnaeus, bijvoorbeeld.
Hij was een Zweedse arts, plantkundige, zoöloog en
geoloog (1707-1778) en zijn Species Planatarum wordt
nog steeds als het beginpunt van van de botanische
naamgeving gezien.

Kruidenboek van Dodoens 1608
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Impressies van de rijke boeken verzameling.

P&P Orchideeëngazet

Pagina 4

Jaargang 5, #3

Het openbare gedeelte van de bibliotheek bevat meer
dan 45 000 boeken, 100 000 tijdschriften en heel wat
afdrukken van losse artikels die overal ter wereld
verschenen zijn. Samen 3 Km boekenplank!

in Leiden, doch kreeg onlangs een betrekking
aangeboden in KEW. KEW wordt door biologen aanzien
als het meest vooraanstaande instituut ter wereld. André
heeft deze kans dan ook niet laten voorbij gaan. Dat
boek was eigenlijk bedoeld voor de mensen van
Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam, maar helaas was
er iets verkeerd gelopen met de verspreiding van de
boeken. De niet verdeelde boeken zouden vernietigd
worden! Wie zegt nu „neen‟ tegen zo‟n aanbod? De
boeken werden op een karretje geladen.
Na zo‟n uurtje grasduinen tussen de boekenschatten,
nam Ed de Vogel ons mee naar het herbarium zelf. Het
drogen van planten op zich is zeer eenvoudig: je schikt
de planten(delen) op absorberend papier en legt er iets
zwaar op om ze mooi vlak te laten drogen. Af en toe
nakijken of er geen schimmels of rotte delen zijn... Meer
is het eigenlijk niet, maar je wilt natuurlijk dat het wat
vooruit gaat. Verbazingwekkend hoe men in deze wereld
van hoogtechnologische nieuwigheden soms zijn plan
moet trekken met een eigen “simpele uitvinding”. Om de
planten(delen) sneller te drogen maakt men gebruik van
een houten rek, waar langs onder warme lucht
ingeblazen wordt door een gewone blazer.

Openbare bibliotheek
Men heeft getracht alles op microfiches te plaatsen, maar
u kunt wel raden dat hier tonnen aan informatie staan en
dat het bijna onbegonnen werk is om alles te blijven
opvolgen. Er moet trouwens ook ruimte gemaakt worden
in de bibiliotheek: enkele plaatsen die voor opslag van
boeken gebruikt werden, zijn nu ontruimd omdat daar
bureaus komen voor medewerkers van andere
afdelingen. Ed troonde ons mee naar zo‟n lokaal en
vroeg of wij misschien geïnteresseerd waren in een paar
dozen onverkochte orchideeënboeken... Hijzelf heeft
meegewerkt aan dit boek samen met André Schuyteman.

De warme lucht komt langs de achterwand omhoog en
verspreid zich tussen de gestapelde stukken karton,
waartussen de planten gewoon tussen krantenpapier
zitten. Tussen elke plant en het krantenpapier ligt ook
een soort nylon matje, wat gemakkelijk de warme
luchtstroom laat passeren, die langs onder wordt
ingeblazen. Bovenop de stapels met plantenmateriaal
legt men extra gewicht zodat alles goed plat blijft. En
ook dat gebeurt weer zeker niet hoog technologisch: een
steen uit het voetpad klaarde de job. Nadien worden de

Thais-Engelse versie.
Overigens was André tot voor kort ook nog medewerker
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gedroogde planten op grote bladeren gekleefd en
voorzien van naam van de plant, vindplaats/kweekplaats,
verzamelaar, datum en eventueel andere informatie. Op
die manier heeft men eigenlijk stapels materiaal voor
verder onderzoek of verwerking klaar liggen.

schimmels en insecten, wordt het om het anderhalf jaar
in een diepvriescel op -30°C geplaatst gedurende 48
uren.

Dr Ed De Vogel toont een gedroogd exemplaar.
De herbariumbladen worden dan per plantenfamilie
alfabetisch opgeslagen in grote wandkasten, die van ver
wel iets weghebben van gestapelde schoendozen. Elk
vak draagt een etiket en bevat meerdere exemplaren van
planten van één of meer soorten. Aan de kleur van het
etiket kan men ook onmiddellijk zien uit welk deel van
de wereld deze plant afkomstig is. Op deze manier is
alles gemakkelijk terug te vinden en met precieze
informatie over de vindplaats, waarnemingen zoals de
kleur van de bloemen, ecologie en groeiwijze kan men
iets te weten komen over de verspreiding van planten.

Diepvriesruimte
Zoals eerder gezegd, wordt niet alle plantenmateriaal
gedroogd. Men heeft al heel lang de gewoonte om
organismen “op sterk water” te zetten. Het gaat om het
onderdompelen van plantendelen in een waterige
oplossing van ethylalcohol (70%).

Sommigen moetsen we in‟t oog houden.
Vroeger werd er ook gebruik gemaakt van “formol”,
maar omdat dàt zeer giftig is bij inademing, wordt het
niet meer toegepast. Ook hier in Leiden staat een enorme
collectie van zeer oude tot recente stalen van
plantensoorten in zeer mooie glazen stopflessen of
doodgewone jampotten en plastieken potjes.

Coelogyne beccarii
Het herbariummateriaal heeft ook één zeer groot
voordeel ten opzichte van levende planten: het kan
gemakkelijk bewaard en gemanipuleerd worden.
Bovendien kan een herbariumspecimen indien het met
de nodige zorg behandeld wordt, eeuwenlang bewaard
blijven voor vele studies nadien. Het blijft namelijk
altijd nog mogelijk om de celstructuur – en daarmee dus
het DNA – van een plant te onderzoeken. Door het
vergelijken van de genetische code van verschillende
soorten kan men de verwantschappen tussen
plantensoorten
achterhalen
en
hun
evolutie
reconstrueren. Om te vermijden dat het gedroogde
materiaal mettertijd zou aangetast worden door
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Impressies van uit het Herbarium.
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Het liep ondertussen tegen de middag aan. De Belgische
delegatie had voor middageten gezorgd onder de vorm
van “een verassing”, maar die gingen we gebruiken in de
botanische tuin van Leiden waar het tweede deel van ons
bezoek zou doorgaan. Ed stelde voor dat we langs zijn
bureau zouden gaan, zodat hij de nodige telefoontjes kon
doen om onze aankomst aan te kondigen. We hadden
rustig de tijd om wat rond te snuisteren in Ed‟s
werkruimte, waaruit duidelijk blijkt dat hij met veel
dingen tegelijk bezig is.

Het Bureel van Dr Ed De Vogel
Op dezelfde gang ligt ook de tekenkamer waar 3
medewerkers doorlopend bezig zijn met het nauwgezet
overtekenen van planten onder een microscoop om zo
ook de minder zichtbare details als illustratie te kunnen
toevoegen bij de beschrijvingen. We maakten nog snel
kennis met één van tekenaars en waren allemaal heel erg
onder de indruk van de nauwkeurigheid waarmee deze
tekeningen gemaakt werden!

Tijd om verder te gaan. We propten ons met z‟n zessen
in één auto. Door de verbouwingen in en rondom de
plantentuin van Leiden is er een groot parkeerprobleem
ontstaan en omdat het vanaf het herbariumgebouw naar
de Hortus botanicus (Rapenburg 73) maar een 3-tal km
was, vonden we het de moeite niet om met 2 wagens te
rijden. Dat was echter buiten Ed de Vogel gerekend! Hij
trakteerde ons op een genoegelijk toeristisch rondritje in
de oude stad, met passende uitleg over enkele historische
gebouwen waar we langs reden, gekruid met enkele
andekdotes en verwijzingen naar de geschiedenis van het
ontstaan van de stad. Leiden kreeg als bijnaam de
“sleutelstad”, een verwijzing naar de 2 sleutels in het
wapenschild.

Wapenschild
Deze sleutels zijn de attributen van Sint-Pieter, de
beschermheilige van de stad. Leiden is ook de oudste
universiteitsstad van Nederland. Willem Van Oranje
beloonde de inwoners van Leiden door hun een
universiteit te schenken uit erkentelijkheid omdat ze een
aanval van de Spaanse landvoogd met succes konden
afslaan in 1772... Er was nog veel meer te zien, maar ik
denk dat ik dit stukje van de uitstap nog eens overdoe,
maar dan zonder ingeklemd te zitten tussen mijn
reisgenoten. Wat ik ervan gezien heb, is een mooi, vrij
rustig, typisch studentenstadje met heel veel groen.
Zeker een bezoekje waard.

Beeld op de Hortus vanaf de Witte Singel.
Uiteindelijk kwamen we toe aan de achterzijde van de
plantentuin en konden we tussen de werkzaamheden in
parkeren.

P&P Orchideeëngazet
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sinds 2004 bij Orchideeënkwekerij Wubben in dienst, die
een van de grootste collecties van botanische soorten
kweekt. Hij heeft verschillende stages gevolgd o.a. bij de
Botanische tuin in Utrecht en in Royal Botanic Gardens,
Kew. Zijn grote passie zijn de orchideeën, maar Rogier
heeft ook veel belangstelling voor inheemse planten (hij
is oprichter en tevens coördinator van de locale wilde
planten werkgroep binnen IVN Eemland). Zijn kennis
van (sub)tropische planten kon hij uitbreiden tijdens zijn
reizen naar o.a. naar Costa Rica, Japan, La Reunion en
Maleisië. Hij schrijft regelmatig artikelen vooral over
Orchideeën en verzorgt lezingen in het binnen en
buitenland.’ (website Hortus botanicus)
Patrick kende Rogier nog als medewerker van Koos
Wubben. Daar verbaasde hij hem reeds met zijn
ongelooflijke parate kennis als we het over orchideeën
hebben. Hij leek wel over alle geslachten te kunnen
meepraten, waar ze ook voorkwamen.

Tegelijk met het ontstaan van de universiteit, bleek het
zeer wenselijk om ook een “Hortus medicus” aan te
leggen, waar studenten geneeskunde kruiden en
geneeskrachtige planten konden bestuderen. Het duurde
even, maar in 1590 werd er eindelijk een onbebouwd
stuk grond aan de universiteit overgedragen. De tuin
bestaat nu onder meer uit de Voortuin (het oudste
gedeelte), de Wintertuin (een koude kas met o.a een
verzameling levende steentjes, palmvarens en
vleesetende planten), de Von Siebold Gedenktuin (een
Japanse tuin), de Oranjerie (nu als berging voor de
subtropische kuipplanten die in de zomer buiten staan),
de systeemtuin
en een tropisch kassencomplex,
waaronder de Victoriakas.
Zonder enige omweg deze keer, gingen wij rechtstreeks
naar dit kassencomplex, waar Rogier van Vugt ons
verwelkomde. Na een korte kennismaking, werden er
nog een aantal stoelen bijgehaald en was er koffie gezet.
Dan was het tijd voor de lunchpauze én de “verrassing”
die we hadden voorzien. Hoewel het bureau van Rogier
hier qua ruimte niet echt op voorzien was, werd het toch
een gezellige maaltijd: de meegebrachte “echte”
koffiekoeken gingen vlotjes naar binnen. Wat overbleef
werd met plezier verdeeld onder de medewerkers.

Het is nu net een jaar geleden dat Rogier als kaschef aan
het werk is in Leiden en hij hij heeft er duidelijk
voldoening van. “Het is vooral leuk dat ik nu het hele
seizoen rond heb en alle soorten stilaan ook zelf in bloei
heb gezien.”, vertelt hij. Er gaat veel tijd naar het
verzorgen en fotograferen van de planten en het
verzamelen van bloemen en plantendelen voor het
wetenschappelijk onderzoek. Alle orchideeën die door
Ed meegebracht worden, moeten zo snel mogelijk
opgepot en gelabeld worden en dan vragen die wel een
tijdje bijzondere aandacht. Er werken
zo‟n 8-tal
medewerkers in het kassencomplex en ook daar houdt
Rogier de zaken in het oog.

Daarna was het vooral Rogier die aan het woord was
over zijn werkzaamheden en de Hortus zelf.
‘Op 16 augustus is Art Vogel met prepensioen gegaan.
Rogier van Vugt neemt de functie van Kaschef vanaf die
tijd op zich. Hij is in 1983 in Hilversum geboren en
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Na goed een half uur werd het dan toch tijd om eindelijk
in de serres rond te kijken. Op een centrale aluminium
tafel en tegen de wanden aan stonden de planten ordelijk
in een soort ladderconstructie. Aan de dakspanten
hingen de grotere planten in potjes,korven of op blok.

ons bezoek de zeer zeldzame Dimorphorchis lowii, een
orchidee afkomstig van Borneo, in bloei stond. Het
speciale zit hem in de bloeiwijze want om onbekende
redenen heeft de plant twee soorten bloemen op de lange
afhangende tak en die zijn verschillend van vorm en
kleur. Het was al 10 jaar geleden dat deze plant nog in
bloei stond. U kunt het verloop van de bloei van deze
plant volgen op de blog van de Hortus.
(http://tropischekassenleiden.wordpress.com/)

Op die manier waren alle planten goed zichtbaar, maar
dan nog was het soms smalletjes om langs mekaar te
schuiven. Iedereen vorderde zo‟n beetje op eigen tempo
met de aandacht of het fototoestel gericht op de bloemen
die we zagen. Rogier en Ed liepen ertussen om hier en
daar wat speciale bloeiwijzen of bijzondere planten aan
te wijzen. Er werden vragen gesteld over teeltwijzen ,
bloeiproblemen, nieuwe soorten... De orchideeën die in
Leiden gekweekt worden zijn voor het grootste deel
Aziatische soorten:

Dimorphorchis lowii
Paul Noben was hier vooral de man die vanuit de groep
het woord nam. Hij bezocht zelf in het verleden reeds
Papua en verbaasde Ed met zijn kennis van de soorten
die daar voorkomen. Hij is zelfs gevraagd om zijn fotos
door te sturen. Wellicht zit er bruikbaar materiaal in
voor het documenteren van planten uit de verzameling.

Bulbophyllum sandersonii subsp stenopetalum
Veel Bulbophyllum- en Coelogynesoorten, naast
Dendrobiums en ander moois. Van sommige had ik nog
nooit gehoord, laat staan dat ik ze gezien zou hebben.
We waren dan ook heel blij dat er op het moment van

Pomatocalpa koordersii
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Naast orchideeën is er ook plaats voor een bijzonder
zeldzame collectie Nepenthes en er waren ook heel wat
Hoya‟s te zien. Waarschijnlijk is er nog veel meer! Het
leek wel of de tijd stil stond. We bleven maar rondkijken
en aanwijzen ...Er was zoveel te zien!

Nepenthes species

Victoria amazonica

Hoya species
De laatse aandacht ging naar de grote Victoria
amazonica die net in bloem stond. Normaal bloeit die
slechts ‟s nachts, we waren in de late namiddag net
getuige van de prachtige bloem die opende.
Geluk moet je af en toe verdienen. Maar tijdens dit
bezoek voelden we ons wel erg gelukkig.
Maar aan alle mooie liedjes komt tenslotte een eind.
Was die tijd dan toch gevlogen? Het liep al tegen 18u en
dan sluit de botanische tuin. We bedankten Rogier voor
zijn tijd en de ontvangst en liepen achter Ed aan. Het
minste wat we nog konden doen, was hem terugbrengen
naar het herbarium, zodat hij gemakkelijk naar huis kon.
Nog eventjes krap in de auto, dus, maar deze keer
gelukkig rechtstreeks. Op de parking van het Van
Steenisgebouw namen we hartelijk afscheid. Iedereen
was duidelijk tevreden van deze dag. Het enige waar we
achteraf allemaal spijt van hadden, was dat we vergeten
zijn aan Dr. Ed de Vogel te vragen of hij onze boeken
had willen signeren. Dat was pas uniek geweest! Maar
desondanks wil ik dit bezoek zeker klasseren onder
“bijzondere ontmoetingen”.

Victoria amazonica
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