IN MEMORIAM JOHN LENNIE
Op 19 november 2015 overleed aan de gevolgen van Parkinson in combinatie met nierkanker, in Berkeley (Verenigde Staten) ons oud-huisgenootlid John Lennie. Voor veel (nieuwere)
leden van de NMV is John geen bekende persoon, ook al omdat hij na zijn vertrek in 1998
naar de Verenigde Staten niet meer op NMV-uitingen kwam.
John was van beroep computerspecialist. Daarvan heeft de NMV grote voordelen genoten. In een tijd dat alle karteringsgegevens op papier werden aangeleverd en het maken
van verspreidingskaartjes een handmatige aangelegenheid was, was John al in staat computerprogramma’s te schrijven die die processen automatiseerden. Het resultaat daarvan is
te zien in een aantal publicaties, waarvan de belangrijkste zijn de “Atlas van Nederlandse
paddestoelen” (door M.N. Nauta en E.C. Vellinga) uit 1995 - met uitgebreide analyses van
veranderingen in het voorkomen van 375 soorten paddenstoelen; en de twee delen van de
“Verspreidingsatlas van de paddestoelen van Nederland” (geredigeerd door R. Chrispijn, J.
Lennie, M. Nauta, M. Veerkamp, E.C. Vellinga) uit 1999 - met geactualiseerde verspreidingsgegevens tot 1997. Van deze publicaties heeft het verspreidingsecologische onderzoek
naar paddenstoelen enorm geprofiteerd. Daarnaast hielp John met de correctie van Engelse
teksten voor Persoonia en Engelse samenvattingen in Coolia. Een herdenkingsbijeenkomst
voor John werd op 9 januari 2016 in Berkeley gehouden.
De NMV wenst zijn vrouw Else C. Vellinga veel sterkte met het dragen van dit verlies.
Thomas W. Kuyper

IN MEMORIAM LEON RAAIJMAKERS
Leon werd in oktober 2014 uitgenodigd voor een landelijk darmonderzoek. “Hier hoef ik
eigenlijk niet aan mee te doen”, waren zijn woorden, “want ik voel me kerngezond”. Hij
deed het toch, maar de uitslag was onverwacht negatief. Hierna volgden enkele uitgebreide
onderzoeken. Hieruit bleek dat Leon geen kans meer had op genezing en dat kwam hard aan.
De dagen verstreken, en als het even kon dan bezocht hij toch nog elke week dapper onze
werkgroepavond. De ziekte sleepte zich voort en Leon had niet meer de kracht om begin
2016 de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de NMV bij te wonen. Diezelfde avond kregen
wij te horen dat hij van ons was heengegaan.
Leon was decennia lid van onze Helmondse werkgroep die later de naam “Coalescens”
kreeg, dat ‘samenhang’ betekent, een naam die door hem zelf bedacht was. Snel bleek dat
hij heel enthousiast en gedreven te werk ging. De paddenstoelen uit de groep van de plaatjeszwammen (Agaricales) trokken in het begin zijn speciale aandacht. Later volgden andere
groepen. De ascomyceten kregen zijn voorliefde, met een voorkeur voor de discomyceten.
Het eerste mycologisch werk waaraan Leon deelnam, samen met het KNNV Helmond,
was de samenstelling van het inventarisatierapport over de Stiphoutse bossen in de gemeente
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Helmond. Hier gingen vijf jaar van onderzoek
aan vooraf. Bij dit werk bleek al dat hij een
grote schrijfvaardigheid bezat, die hem later
nog vaak goed van pas zou komen. Nadat deze
klus geklaard was, kwam het langjarige onderzoek in het Coovels bos. Het project groeide uit
tot het boek ‘Niet zomaar een bos…!!’. Bij de
opmaak van dit boekwerk kon hij zich uitleven
wat schrijven betreft. Werken met computerprogramma’s was voor hem geen probleem. Hij had
veel ideeën en voorstellen, die soms tot flinke
discussies leidden. Leon was niet snel tevreden,
ook niet over zijn eigen werk. ‘Het kan altijd
beter’ was zijn motto en dat gaf vaak aanleiding
tot veranderingen en kritische opmerkingen.
Het eerste exemplaar van ons boekwerk
werd met trots door hem aangeboden aan de
burgemeester van Helmond. Deze feestelijke
gebeurtenis werd vooraf gegaan door een uitvoerige presentatie. Ook de plaatselijke pers en
Omroep Brabant waren aanwezig. Later kwam
Vroege Vogels nog een opname maken van het wel en wee in het Coovels bos. Al deze
belangstelling was de kroon op zijn werkzaamheden en hij genoot hiervan.
Leon was mede-auteur van verscheidene artikelen die zijn geschreven door de werkgroep en in Coolia gepubliceerd. Zijn taak als verbeteraar voerde hij met verve uit. Ook was
hij een goed verteller. De vele lezingen bij het IVN, KNNV en NMV werden door velen met
veel interesse gevolgd. Excursies waarvoor hij werd gevraagd werden druk bezocht. Hij wist
elke wandeling tot een boeiend avontuur te maken.
Technisch inzicht ontbrak hem niet. Al lange tijd leefde het idee om scherpe macrofoto’s
te kunnen maken. Samen ontwikkelden we een apparaat om met ‘stack fotografie’ te beginnen. Na veel vallen en opstaan maakten we samen de eerste mooie foto’s.
Niet alleen had Leon een grote liefde voor de natuur - hij was ook een groot muziekliefhebber. Hij speelde vanaf zijn zestiende gitaar in een band die in vele plaatsen bekendheid
genoot.
Wij ervaren zijn dood als een groot verlies voor onze Helmondse werkgroep Coalescens.
We zullen hem missen en vaak aan hem terugdenken. Wij wensen zijn familie heel veel
sterkte toe in de komende tijd.
Werkgroep Coalescens; Henk Lammers, Theo Boudewijns, Hans van Hooff
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