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Een herinnering aan Herman, 
 
Ik weet niet beter of Herman zat in het bestuur als secretaris van  de afdeling, hij heeft 
dit altijd met veel inzet mogen doen. Toen hij er mee stopte ging de vereniging er niet 
op vooruit, zodat hij zich toch maar weer opnieuw beschikbaar stelde, toen hij nog niet 
zo lang geleden het kon overdragen aan Koos reilde en zeilde het binnen de afdeling 
best goed, totdat corona roet in het eten gooide. 
Net voor het virus vorig jaar de kop opstak moesten we afscheid nemen van Peter en 
nu een jaar later van Herman, beiden na een ernstige ziekte. 
Herman was altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken, jaren geleden ging 
iemand met een grote kas verhuizen naar een appartement de kas moest leeg, samen 
met Herman deze klus geklaard, alles stond uitgeplant in de volle grond het was een 
compleet oerwoud. Verschillende aanhangers naar stort, ook nog een vracht naar de 
vlindertuin gebracht, opgevangen door Bertus. Heel wat stekken heeft Herman aan de 
groei gekregen die ook hun weg binnen de afdeling hebben gevonden. 
Bestuursvergaderingen vaak bij Herman vooral in het winterseizoen, als het op de 
motor geen pretje was om langere afstanden te rijden. Kom maar bij ons was het vaak 
dan kan ik thuis blijven, van eten en drinken werden we goed voorzien zodat we het 
niet erg vonden om naar de Vlaamseweg te gaan. De onderlinge verstandhouding 
binnen bestuur en afdeling was altijd goed.  
Met de open dagen was iedereen hartelijk welkom bij Marian en Herman, de collega 
liefhebbers kwamen er graag. Hij maakte graag reclame voor zijn en onze hobby, en 
was hierin beslist niet eenzijdig, dat zal ieder beamen die wel eens bij hem kwam. 
Naast cactussen en vetplanten ook veel exotische planten, al dan niet winterhard. Zijn 
tuin met vijvers, vissen en schildpadden is echt een lustoord, en een goede plek om 
ideeën op te doen.  
Hij stelde zich nooit op de voorgrond, het kostte dan ook best wel moeite om hem 
zover te krijgen dat we als afdeling bij hem op locatie een bezoek konden brengen, 
waar hij tekst en uitleg gaf over zijn geliefde Agaves, ieder ging naar huis met een paar 
jonge planten en wat zaden om zelf mee aan de slag te gaan. 
Als het even kon ging hij ook mee met de georganiseerde uitstapjes en andere open 
dagen. Samen met Herman, en ook een keer met Han erbij naar de open dag bij 
Ubink, de bus hing op de terugweg achterover van de bims waar vooral Herman een 
flinke voorraad van insloeg. Op de terugweg langs de plantenhal in Oud-Beijerland 
waar hij ook weer wat van zijn gading vond. 
Hij had altijd plannen en ideeën, daaraan is nu voor ons toch nog wel onverwachts een 
eind aangekomen. 
Marian vanaf deze plaats willen we je  hartelijk bedanken voor alles wat je samen met 
Herman voor onze afdeling mocht betekenen. Nu is er een grote lege plaats in hart en 
huis. We wensen je samen met kinderen en kleinkinderen van harte sterkte en 
ondersteuning toe als de lege plaats iedere keer weer gevoeld zal worden. 
Mochten we op de een of andere manier iets voor jullie kunnen betekenen laat het dan 
gerust weten, we staan niet alleen om jullie heen, maar zijn ook van harte bereid 
indien mogelijk een helpende hand te bieden. 
 
Namens bestuur en afdeling, 
Kees de Bonte   
 


