
Het Libanon was een goede school.

In 1948 ging ik biologie studeren in 
Leiden. In 1954 begon mijn lesgeef-
carrière.
Ik heb veel plezier gehad met de 
leerlingen. Je kon als docent je eigen 
leerplan bepalen.
Sectie-overleg bestond niet. Dat gaf 
veel vrijheid. Ik gaf graag lessen 
over vogels, een boeiend onder-
werp. Heerlijk om over te vertellen. 
Op werkweken, zoals naar Schou-
wen Duiveland, was er aandacht 
voor de natuur. Het enthousiasme 
sloeg op de leerlingen over. 
Fijne collega’s in die begintijd wa-
ren Arie Taselaar (ak) en jonge do-
centen als Römelingh, Hemelrijk en 
Kersten.
Donderdag en vrijdag gaf ik les. De 
overige dagen deed ik op Schouwen 
nog onderzoek naar vogels in het 
kader van mijn studie. Ik heb nog 
lessen overgenomen van Bakker, 
toen Deering een studiereis naar  De 
Verenigde Staten van Amerika maak-
te  en Bakker tijdelijk werd toege-
voegd aan de schoolleiding. Uit 

school, kreeg daar meer uren, dus ik bleef. In totaal heb ik 
daar 10 jaar lesgegeven.

In 1942 kwam ik als leerling op het Libanon. Mijn lagere 
school was de school van Sneep aan de Vredehofweg, de 
hofleverancier van het Libanon. We woonden aan de Avenue 
Concordia, maar daar zijn we weggebombardeerd. Een ver-
dwaalde bom viel op ons huis. We waren thuis maar hadden 
dekking gezocht na het luchtalarm. Het is een wonder dat 
we het hebben overleefd.
Dat luchtalarm ging zo vaak af dat een buurman daarop een 
keer niet reageerde. Hij is omgekomen. We woonden in 
hetzelfde pand als medeleerling Jan Hoos. Na de bominslag 
hebben we overnacht op het Landgoed Goudriaan aan de ‘s 
Gravenweg. Toen naar familie op Rotterdam Zuid. De rest 
van de oorlog hebben we aan de Lusthofstraat gewoond, 
weer onder één dak met het gezin Hoos. Henk Hofland zat 
op het Libanon een jaar boven mij. Hij was een roemruchte 
leerling. Ik had vanwege zijn recalcitrante gedrag tegen rec-
tor Esser veel bewondering voor hem.
Van mijn schooltijd herinner ik me weinig. Veel lesuitval, 
soms les bij particulieren thuis en in het schoolgebouw aan 
de ‘s Gravendijkwal. 
Na de oorlog was er veel in te halen. Na de oorlogsperiode 
met veel vrije tijd kon ik niet meer wennen aan het school-
se systeem. Ben in 1947 gezakt. Ging toen naar de Willem 
de Zwijger HBS, oh coïncidentie, en slaagde in 1947 voor 
het HBS-B diploma. 
Op het Libanon zat ik steeds in jongensklassen. Aan de 
Bergsingel kwam ik voor het eerst in een gemengde klas.

Herinneringen aan de Libanontijd:
als leerling en als leraar
Als leerling vond ik bijna alle docenten goed. 
Boer (ak), Weersma (gs), Lem (ne), Hoogcarspel (staatsin-
richting; aardige vent), v.d. Rhee (du), Lambaart (fr), Ver-
schoof en Schwantje (lo), Bakker (wi, mechanica, bio)). Een 
lerares Frans, die Maria...... heette en de bijnaam Maria Ba-
naan kreeg. 
Engels hebben we nauwelijks gehad. In de hongerwinter zat 
ik in de derde klas. We hebben toen  nauwelijks les gehad. 
Het jaar daarna begon het vertalen. De beheersing van die taal 
is nog steeds vrij hopeloos. Voor wiskunde hadden we v.d. 
Korput. Hij had zo zijn eigenaardigheden, hij noemde zichzelf 
‘Paps’, maar je kon doen en laten wat je wilde. Een heerlijke 
man, die goed les gaf, maar... dat niet altijd deed!

Van de leerlingen herinner ik mij Daan Lokhorst, André Prul, 
Gerard Vroom en Simon van Proosdij.

Van leerling tot 
leraar
door Jan van Lier

“Natuurbescherming is meer dan
het streven naar behoud van soorten”.

Stelling bij proefschrift dr. J.Mennema, 1989

WEERZIEN  NA  60 JAAR
Er zijn van die leraren die je voor 
altijd bijblijven.
Ieder van ons heeft zo zijn favorie-
ten waar hij /zij met warme gevoe-
lens aan terugdenkt.
En waarvan je je afvraagt waar ze 
zijn gebleven. Zo’n docent was Jaap 
Mennema (1930).
Op 24-jarige leeftijd kwam hij in 
1954 op het Libanon als kersverse 
leraar.
In het cursusjaar 1955-1956 kregen 
we in de tweede klas een jonge, en-
thousiaste leraar voor biologie. Hij 
vertelde met bevlogenheid over 
vooral vogels en de natuur in het 
algemeen.
Hij kreeg ons zover om naar het vo-
gelmuseum te gaan, gevestigd in 
één van de villa’s tegenover Muse-
um Boymans. En we deden dat seri-
eus, want een repetitie bestond uit 
het benoemen van de namen van 20 
vogels, die hij voor de klas in opge-
zette toestand liet zien.
Ook kon je op vrijwillige basis je 
om 6.00 uur ‘s ochtends bij school 
melden, waarna de groep tot 8.00 
uur vogels ging bekijken in het Kra-
lingse Bos en de geluiden van de 
verschillende soorten leerde herken-

nen. Om acht uur terug fietsen naar school, waar om 8.30 het 
eerste lesuur begon. 
Daar was veel belangstelling voor. Ongelooflijk hoeveel leer-
lingen hij meekreeg. 
Een jaar later was hij weg. Plotseling. Wat was er gebeurd? In 
de hogere leerjaren kregen we Poolman. Een verschil van he-
mel en aarde. Maar wat een leraar was die Mennema!!
Zo kan het leraarschap ook worden ingevuld.
Bruisend als een golf, die overslaat op zijn leerlingen en tot 
leven beweegt. 

De oorlog
Tijdens een bijeenkomst van oud-leerlingen, die hebben 
meegewerkt aan het op schrift zetten van hun herinneringen 
aan de Tweede Wereldoorlog, dook zijn naam op. Jammer 
dat Jaap daar niet bij was. Maar Jan Hoos, één van de schrij-
vers in het boekwerk “Oorlog 1940-1945 Verhalen van 
oud-leerlingen van het Libanon Lyceum Rotterdam” wist 
zijn telefoonnummer.
En zo gebeurde, wat ik niet meer voor mogelijk had gehou-
den: een weerzien na 60 jaar met een leraar die we destijds 
op handen droegen.
Op naar Wassenaar. Op zijn knusse werkkamer legt hij uit 
waarom hij na drie jaar Libanon verdwenen was. “Ik vond 
het natuurlijk leuk om als oud-leerling van het Libanon op 
mijn oude school terug te keren als docent. Maar ik werd 
onverhoeds overgeplaatst naar de Willem de Zwijger HBS 
aan de Bergsingel. De reden is onduidelijk. Het was een niet 
fraaie manier van doen. Voelde me behandeld als een stuk 
oud vuil. Er is een spelletje gespeeld. Nee, het was niet aar-
dig. Deering dacht wellicht, hij komt wel terug, maar ik was 
gebelgd. Had het uitstekend naar mijn zin op mijn nieuwe 
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Jaap Mennema in 1958
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mijn Libanontijd heb ik nog contact 
met één leerling: Chris Wagenaar, 
een meisje uit Hillegersberg.
In Rotterdam was ik actief in het da-
gelijks bestuur (met Schwantje) van 
de Raad voor de Lichamelijke Op-
voeding, zonder dat ik daar echt 
thuishoorde. Mijn rol in de commis-
sie natuurrecreatie was het stimule-
ren van meer aandacht voor de na-
tuur. 
Ik gaf les aan onderwijzers van la-
gere scholen over thema’s als vogel-
trek, strand, voorjaarsbloemen, pad-
denstoelen. We maakten excursies 
met bussen. Het was ongelooflijk 
succesvol.
Ik was ook leider van zomerkampen 
in Hoek van Holland in het kader 
van vakantiebesteding voor de Rot-
terdamse jeugd.
Verder ging ik elk jaar op eigen ini-
tiatief met leerlingen naar de Oude 
Maas om onderzoek te doen. 
Zeker, de Beer was in die tijd een 
eldorado voor natuurliefhebbers, 
maar de Oude Maas was een getij-
denrivier en had daardoor een apar-
te flora. We verzamelden planten, 
droogden die en gingen vervolgens 
naar het Rijksherbarium om te kij-
ken of we de planten goed gedeter-
mineerd hadden.
Zo kwam ik bij de Rijksuniversiteit 
Leiden.

Leiden en Den Haag
“Na 10 jaar lesgeven aan de Willem 
de Zwijger HBS werd ik in 1967 
wetenschappelijk medewerker bij 
het Herbarium van de Universiteit 
Leiden. Rond 1970 werd ik daar 
hoofd van de afdeling Nederlandse 
flora. Het betekende colleges geven 
en excursies, het veld in. Het was 
een drukke baan. Ik had niet echt de 
vrijheid om me aan mijn dissertatie 
te wijden. Ik heb er zeker 10 jaar 

over gedaan om te promoveren op het proefschrift “A Taxo-
nomic Revision of Lamium” over de dovenetel (lamium in 
het Latijn), behorend tot de familie van de lipbloemigen. 
Hiervoor heb ik tal van herbaria in de wereld bezocht en in-
ternationale contacten gelegd.
Ik ben hier wel trots op. In feite is mijn vak mijn hobby. Dat 
is het leuke.
Na 20 jaar Leiden was ik de laatste jaren van mijn werkzame 
leven stadsecoloog voor Den Haag. Ook hier probeerde ik 
mensen natuurminded te maken middels lezingen en excur-
sies. 
Ook toetste ik of initiatieven van ambtenaren niet schadelijk 
waren voor de natuur. Daar is nu meer oog voor dan toen. 
Op mijn 64ste ging ik, na 40 jaar gewerkt te hebben, in 1994 
met pensioen.”

Boeken
Jaap heeft voor een aantal boeken over de natuur hoofdstuk-
ken geschreven.
Maar zijn belangrijkste wapenfeit is wellicht de bijgewerkte 
23ste (en waarschijnlijk laatste) druk van het beroemde in 
1899 verschenen boek “Geïllustreerde flora van Nederland”’ 
van Jac. P. Thijsse, Heimans en Heinsius, waar sinds 1994 
de naam van dr. J. Mennema aan verbonden zal blijven. 
Jac. P. Thijsse was ook bekend van de Verkade albums en 
stond aan de wieg van de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten. Jaap is met dezelfde passie doorgegaan in 
die traditie.

In 2001 verscheen van zijn hand “Het Plantenjaar. Het jaar 
rond met de planten om ons heen” met foto’s van Evert 
Boeve. Een ander wapenfeit, dat moet worden genoemd, is 
de Atlas van de Nederlandse Flora deel 1 en2, resp. in 1980 
en 1985 verschenen.
Met twee ander auteurs heeft hij het boekje “Rotterdam 
waarheen?” geschreven met uitgeschreven excursies, wande-
lend of per fiets, in de wijde omgeving van Rotterdam.
Voeg daarbij zijn werkzaamheden voor de Internationale 
Jeugdbond voor Natuurstudie, waarvan hij één van de me-
deoprichters is, en zijn rol in het hoofdbestuur van de Ne-
derlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, en je beseft wat 
een productief leven achter hem ligt.
Een heel leven, gewijd aan de natuur.

Slot
“Ik ben erg tevreden over mijn leven. Heb veel mogen doen, 
ook in internationaal verband. Heb nog steeds vrienden in 
Zweden en Oostenrijk.
Nu ben ik bezig met paddenstoelen. Elk jaar maak ik een 
verslag over paddenstoelen die we met een groep geïnteres-
seerden in Wassenaar hebben gevonden. Zoeken, determine-
ren. Vroeger liep ik mee, maar het lopen gaat wat moeiza-
mer. 
Met een stok kom ik nog wel aan mijn beweging: de hond 
uitlaten, boodschappen doen.
Ik doe wat kleine klussen, lees veel (op tafel lag o.a. “Tegels 
lichten” van Henk Hofland, gekocht na diens recente over-
lijden- v.L.). Boeken over de Hedwigepolder in Zeeuws 
Vlaanderen, tijdschriften over natuur.
Ik volg lessen bij HOVO in Leiden over de oude Grieken en 
de bloeitijd van Byzantium. 
Daar ga ik met de taxi naar toe.
Met mijn vrouw, waarmee ik in 1989 ben hertrouwd na het 
overlijden van mijn eerste vrouw in 1986, heb ik, ook via 
haar werk, over de hele wereld gereisd. Daar bewaren wij 
veel goede herinneringen aan. Samen hebben wij 5 zonen 
en schoondochters en 11 kleinkinderen, waaraan wij veel 
plezier beleven.”

Jaap is nu 86 jaar.
Daarvan hebben we op het Libanon een fractie mogen mee-
maken.

Voldoende voor een blijvende imprint.

Jaap met zijn kleindochter




