In memoriam Kees Bas 1928-2013
Op 10 februari 2013 overleed Kees Bas op 84-jarige leeftijd, een paar dagen na zijn
vrouw Fenna Bas-Moes. Kees was een internationaal bekende mycoloog, die voor
onze vereniging van onschatbare waarde is geweest. Mede dankzij hem ontwikkelde
de NMV zich vanaf de jaren ‘50 van de vorige eeuw tot wat ze nu is: een dynamische
vereniging met een veelzijdig programma van activiteiten, en met een voor een betrekkelijk kleine vereniging relatief groot aantal actieve tot zeer actieve leden. Ook
daarom werd Kees in 1993 tot erelid van de NMV benoemd. In zijn functie als staflid
van het Rijksherbarium aan de Leidse Universiteit heeft Kees een schare leerlingen
voortgebracht, waarvan velen ook nu nog een belangrijke rol in onze vereniging spelen. Enkelen van hen zijn uitgegroeid tot mycoloog van internationale reputatie.
Kees was een beminnelijk mens, die altijd klaar stond als je een beroep op hem deed:
hij is dan ook voor velen, ook amateurs, een onuitputtelijke vraagbaak geweest als het
om paddenstoelen ging.
Er zijn veel redenen om dankbaar te zijn voor alles wat Kees heeft betekend voor ons
mycologen. In de volgende aflevering van Coolia zal een uitgebreidere hommage aan
Kees Bas worden opgenomen.
Bestuur NMV
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In Memoriam Agnes Becker
Op 22 juli 2012 overleed Agnes Becker in haar woonplaats Heemstede op 94 jarige
leeftijd. Agnes was een bijzonder actieve mycologe. Na een loopbaan als onderwijzeres
op een school voor moeilijk opvoedbare kinderen, heeft zij gedurende tientallen jaren
nauwgezet de paddenstoelen geïnventariseerd in de duinen rond Haarlem, aanvankelijk
in de Kennemer duinen, later vooral in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Met een
ijzeren regelmaat onderzocht ze de paddenstoelenflora van een aantal geselecteerde
terreinen, waarbij ze nauwkeurig alle gegevens noteerde en registreerde voor de paddenstoelenkartering. Ze was kritisch als het om determinaties ging, en maakte vaak een
beschrijving vergezeld van een tekening of aquarel, die ze bij het materiaal voegde.
Jarenlang had ze op de nieuwjaarsdag de oogst van het afgelopen jaar bij zich om aan
mij te overhandigen voor opname in de collectie van het nationaal herbarium. Ze was
leergierig en bezocht regelmatig de bijeenkomsten en themadagen van de mycologische vereniging om haar kennis uit te breiden. Met die kritische instelling heeft ze veel
goed gedocumenteerde bijzondere vondsten gedaan in de loop der jaren. Daarnaast
leverden haar inventarisaties veel betrouwbare gegevens. In Coolia 45(3) van 2002
heeft ze een levendig verslag geschreven over de 15 jaar dat ze het Groot Zwarteveld
heeft geïnventariseerd. In die periode vond ze 351 soorten, waarvan er 86 op de Rode
Lijst staan. Als je het artikel terugleest, dan krijg je een goed beeld van de wijze waarop
Agnes het onderzoek ervaren heeft: met enthousiasme en humor. Een wetenschappelijk
verslag hiervan is uitgegeven door de Amsterdamse Waterleidingduinen (Jalink, Nauta
& Becker 2000: De mycoflora van het Groot Zwarteveld en enkele andere duingraslanden in de Amsterdamse Waterleidingduinen in relatie tot beheer en vegetatie).
Agnes was een doorzetter. Ook toen het lopen moeilijker ging, wist ze toestemming
te krijgen van de beheerder van de AWD om met de fiets het terrein in te gaan. Immers,
het Groot Zwarteveld ligt ruim een uur lopen van de ingang... In later jaren werd
ze vergezeld door enkele andere paddenstoelenliefhebbers, en kon de tocht naar de
Waterleidingduinen met de auto worden gemaakt. Tot in het voorjaar van 2012 heeft ze
dit weten vol te houden. Naast de paddenstoelenhobby, die veel van haar tijd in beslag
nam, had ze ook een artistieke inslag: de wanden van haar woonkamer werden gesierd
met talrijke mooie schilderijen die alle ook de natuur tot onderwerp hadden. Agnes was
een vriendelijke vrouw, behulpzaam, en zelfverzekerd als het om paddenstoelen ging.
Agnes Becker is voor mij het voorbeeld van een bevlogen hobby-mycoloog, die met
grote ijver, inzet en vooral veel plezier een bijdrage heeft geleverd aan de kennis van
de paddenstoelflora van de duinen. Ze ruste in vrede.
Chiel Noordeloos
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