
Wie wat bewaart... 

Marianne van Lier, Willy Leufgen 

Vlaarde Heer, 

( .... ) 
Nadat ik mijn wilde plantentuin te Hoogerheide door noodzakelijke verhui
zing naar een eerviceflat te Bergen op Zoo~ moeet miesen, kon ik mij niet 
losmaken van de wilde planten . 
Ongeveer 1 0 jaar ben ik bezig met een literatuuronderzoek met betrekking 

tot "Toepaeeing en Beheer van de tot de Nederlandee Flora behorende plan- [1.' 
ten". De opzet is ruim genomen, getuige de lij st van "obj ecten" die ik bij r- .! 
mi j n onderzoek betrokken heb. " 
Ongeacht de titele die in de literatuurlij at voorkcmen , heb i k ongeveer 
1000 artikelen betreffende genoemde ob j e c t en zowel op auteurenaamfichee 
als op ond e rwerps f i c he e . Inclueief de - niet geficheerde - titele uit de 
beetaande en aanwezige literatuuropgaven zal allee met e lkaar weI een paar 
duizend verwijzingen zijn. 
De bovengenoemde fiches zijn voor het over~£ote dee1 gedocumenteerd in de 
vorm van boeken, brochures, rapporten, f ot.okopi.en , knipeels uit tijd
schriften, krantenartikelen, catalogi enz.enz. (Nederl and e , Vlaams, Duite, 
Engels) . 

Deze documentatie (doorlopend genumnerd) is geborgen in archiefdozen. 
Nu kornt het probleem!! rk ben 84 j aar en vraag mij af wat moet er "t. z . t . " 
met dit allee gebeuren? Ik heb dienaangaande contact opgenornen met het 
IVN, de KNNV, het RIN (dhr . Londo) en eta in nauw contact met dhr' R. Leo 
pold (de Cruydt-hoeck). Een ieder vindt het werk heel intereesant maar 
heeft geen 'mankracht' om het werk "t.z.t" voort te zetten, bij te houden 
en - dat is het voornaamete - er roee te werken j n woord en geacbr i ft. 
Ik kan een en ander we L kwijt aan een particulier: maar dat heeft geen 
zin, daar de continuiteit dan niet gewaarborgd ie . Het moet in handen van 
een atichting, vereniging of daaronder gevormde werkgroep komen te be
rusten . 
( . . .. ) Mijn vraag is nu , kunt u mij een tip geven inzake deze voor mij zo 
moeilijke vraag. 
Het allerroooiste z ou zijn dat zich een vereniging conetitueerde; initia
tieven mijnerzijde zijn helaas niet meer roogelijk. 
Vind ik geen "onderdak" dan komt alles (behalve de boeken) bij het "oud 
papier" terecht . Alleen ik heb er dan mijn genoegen aan gehad maar anderen . 
kwmen er geen profijt van hebben en dat zou ik betreuren. ( .... ) 

Met vriendelijke groeten, 

gaarne, 

Harshagen 

... Vind ik geen "onderdak" dan 
komt alles bij het oud papier.... In 
de laatste alinea van deze brief, die 
de heer Harshagen o.a. aan de 
heer Sipkes schreef, klinkt pessi
misrne door. Maar zo slecht is deze 

geschiedenis gelukkig niet afgelo
pen. De heer Harshagen , inmid
eels 90 jaar oud, heeft zijn archief, 
cat is aangegroeid tot meer dan 
2500 artikelen e.d, onder kunnen 
brengen bij de Adviesgroep Vege

tatiebeheer in Wageningen. En 
coordat wij op het secretariaat van 
de Landelijke Werkgroep sinds kort 
in het bezit zijn van de eataJogus 
gerangschikt naar onderwerpen 
in13 muttobanden - kunnen en zul
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Pioniersgeest 

De heer Harshagen , de man die het archief heeft opgebouwd, is iemand die er nooit voor terugdeinsde bijzonde

re dingen te doen . Ais landbouwkundige bij Domeinen vertrok hij vanuit Dordrecht met zijn gez in naar de kort
 
daarvoor drooggevallen Wieringermeerpolder. In de oorlog yond hij de tijd in de familiegesch iedenis te duiken.
 
Waar de meeste mensen al blij zouden zijn hun verre familieleden enkele generaties terug te kunnen traceren,
 
tukte het hem tot in de tijden van Karel de Grote door te dringen.
 
Na een arbeidzaam leven ats pion ier in de polder, wiens voorliefde attijd al uit ging naar de ecnte natuur, vertrok
 
de heer Harshagen met zijn vrouw naar Noord-Brabant, waar hij in Hoogerheide, aan de rand van de Brabantse
 
Wal een huis Iiet bouwen. Hier kon hij, na zijn pensioen zijn oude liefde voor wilde planten pas echt met volle
 
energie oppakken. Hij legde rond het huts een grate wilde planten-/ bostuin aan. Hij plantte o.m. een elzenhaag,
 
speciaal bedoeld voor de vogels en legde een vijver aan, waarin o.a . het mooie waterdrieblad groeide. Ook de
 
fraaie beenbreek deed het in de buurt van de vijver goed. De tuin werd beheerd onder het motto: allies mag blij

ven staan , behaJve aJs iets te zeer in de weg steet .
 
De heer Harshagen probeerde ook bijzondere dingen uit: zo wilde hij graag de maretak in zijn tuin . Maar ja, niet
 
alles lukte...
 
Er zijn wei meer heemtuinvrienden, die in de beginfase enkele boeken, tijdschriften e.d . op het gebied van heem

en natuurtuinen verzamelen, maar bij de heer Harshagen liep deze hobby uit de hand. 20 ontstond er dus wei
 
een serieus archief, cat hij bleef bijhouden, ook al moest hij op een gegeven ogenblik om gezondheidsredenen
 
zowel zijn huis ais ook de tuin opgeven.
 
De wilde planten-/ bostuin in Hoogerheide bestaat helaas niet meer. De nieuwe eigenaar had kennelijk geen oog
 
voor de bijzondere begroeiing, die zich na ruim 10 jaar had ontwikkeld. Hij legde er een zwembad in aan en ge

bruikte de resterende ruimte vooral voor de bouw van een huisje voor zijn heilige koe.
 
ledereen die de tuin (of foto's ervan) van de familie Harshagen gezien heeft en/of hen er over heeft horen vertel

len, kan dit aileen maar erg jammer vinden. Wij kunnen er nu nog wei voor zorgen, het archief op de juiste rna

nier te waarderen en "er mee te werken in woord en geschrift".
 

len wij bij het schrijven van artike
len voor dit tijdschrift in de toe
komst zeker gebruik maken van 
het archief. 
Het spreekt vanzelf dat dit voor on
ze jonge werkgroep een belang
rijke verdieping betekent. 
We hebben inmiddels al heel wat 
gesnuffeld in de 13 muttomappen 
en zijn daarbij veel interessante ar
tikelen tegengekomen. Vooral arti
kelen die in buitenlandse tijdschrif
ten verschenen zijn , waren tot nu 
toe grotendeefs aan onze aan
dacht ontsnapt. 
20 is b.v. onder nummer 365 een 
artikel uit "Garten und Landschaft" 
(1982) gerubriceerd, geschreven 
door G. Hampe, waarin de ontwik
keling van de "Naturgartenbewe
gung" in Nederland beschreven 
wordt vanat de twintiger jaren. In 
een ander Duits artikel ( in: "Das 
Gartenamt") beweert de auteur 
(volgens de korte omschrijving van 
de heer Harshagen) dat het begrip 
Naturgarten al uit 1906 dateert, 
Deze artikelen zouden b.v. heel in
teressant zijn voor een bijdrage in 
dit tijdschrift over de geschiedenis 
van heem- en natuurtuinen. Het is 
maar een voorbeeld. Aileen al het 

snuffelen in een dergelijke cataJo
gus zorgt voor een ander, genuan
ceerder beeld van het hier en nu. 
Wat is er al veel bedacht, uitge
voerd en beschreven. 
Wat zijn er al een hoop discussies 
gevoerd, b.v. over "floravervalsing" 
en andere spannende them a's. 
Het zal duidelijk zijn : wij zijn heel 
blij met deze cataJogus. 
De heer Harshagen is overigens 
nog steeds dagelijks bezig recent 
verschenen boeken, artikelen e.d . 
te rubriceren. Hij leest caarvcor 29 
verschillende tijdschriften en kran
ten , waaronder ook enige 8elgi
sche en Duitse . Hieronder een 
greep ult de aanzienlijke keuze: 

*Tuin en Landschap 
*Groei en Bloei 
*Groen 
*Groenkontakt (B.) 
*Gorteria 
*Natura 
*Natuurbehoud 
*De Levende Natuur 
*Natuur Historisch Maandblad 
*Mens en Natuur 
*C:".N. Krant (B.) 
*Natuur en Milieu 
*Grasduinen 
*Garten und Landschaft 
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