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Dag Ruben

Kris Vandekerkhove

Dag Ruben

Het is nu al een tijdje dat je er niet meer bent. De shock en het verdriet van het 

eerste moment heeft plaats gemaakt voor een constant gevoel van gemis, vaak op 

de achtergrond, maar nu en dan ook pijnlijk actueel. Jouw informatie over de meest 

waardevolle paddenstoelplekjes in het Zoniënwoud hebben we nog kunnen door-

geven aan de opmakers van het beheerplan, maar we hadden er zo graag nog uw 

commentaar en nuttige suggesties bij gehad. Het centrale transect in het Muizenbos 

ligt op u te wachten… en waar stond die Pruikzwam nu weer in de kernvlakte van 

Kersselaerspleyn ? ‘Wat zou Ruben daarvan gevonden hebben ?’ of ‘Mocht Ruben 

dat hebben gezien’ zijn regelmatig te horen in onze gang of op het terrein.

Het is gewoon niet te snappen en niet te aanvaarden. Je had nog zoveel plannen, 

vol energie en enthousiasme er tegenaan. Want energie en levensvreugde had je te 

over, en het werkte aanstekelijk : als jij er was, werd iedereen spontaan vrolijker.

Ook jouw passie voor paddenstoelen was blijkbaar besmettelijk : we betrappen er 

ons allemaal op dat we onze bosreservaten nu anders bekijken, zowel letterlijk als 

figuurlijk : we zien ‘niches’ voor zeldzame soorten en kolonisatieprocessen, ons oog 

valt op bundelzwammen en zeldzame hertenzwammen. De Gelobde pruikzwam-

men in Parike en Kluisbos heb je nog geweten : ‘prachtig hoor (vloekerdevloek in 

stillekes)’ mailde je nog vanuit het ziekenhuis.

Ook de mycologen blijven verweesd achter. Wat jij voor de Vlaamse mycologie hebt 

betekend is niet te overschatten : je zette je schouders onder de eerste Rode Lijst van 

paddenstoelen, de standaardlijst van de basidio- en myxomycota, de paddenstoe-

lenatlas voor Vlaams Brabant… Je slaagde er bovendien in om te realiseren waar 

niemand voorheen was in gelukt : alle Vlaamse mycologen verenigen in één Vlaamse 

Mycologische Vereniging. Je was er nog kort de eerste voorzitter van. Onlangs nog 

werd een paddenstoel naar u genoemd : Galerina walleyniana een nieuw bundel-

mosklokje dat op drie plaatsen in Vlaanderen werd gevonden. 

Als eerbetoon kan dat wel tellen denk ik.

Je was zonder overdrijven één van de meest getalenteerde en 

bekwame wetenschappers van ons instituut. Jouw indrukwek-

kende publicatielijst is daar een blijvende getuige van. Toch 

was je niet de vakidioot met de paardenbril : je had een wijde  
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kijk op de wereld, een brede interesse en een encyclopedische kennis, van reptielen 

en amfibieën (die andere passie van u), muziek, lekker eten en drinken en zoveel 

meer. Je had een zwak voor al wat mooi is op deze wereld, ook voor mooie vrouwen 

(kijken mag altijd…). 

Je hield van champagne en oesters, van een goed glas wijn, maar ook van een frisse 

Orval. Je hield van Bach, maar ook van Bacharach, van Brel maar ook van 

smartlappen en de Vlaamse Flamenco-onzin van Esta Loco. Boerenkotters 

van mijn generatie kunnen ze nog altijd meebrullen, de cantusliederen van 

jouw hand : (op de toon van ‘Gaudeamus igitur’) : ‘Café Jules is ons café, kom 

ga mee en zeg niet nee !’ of ‘Erudimus qui custodient terrae fertilitatem, dus 

is een glas ons wel verdiend en ’t zal er ons niet schaden’.

Je was ook trots op je huis, eigenhandig verbouwd en jouw tuin met zijn ge-

vlekte orchissen en zijn ongeëvenaarde paddenstoelenlijst. Maar het meest 

van al, was je toch zot op jouw gezin, op Mieke en jouw twee ravottende jongens : 

jouw passie, intelligentie en energie zit hen in de genen. Samen met hen koesteren 

we de prachtige herinneringen aan de mooie momenten. Op de vlucht voor twee 

witte soepganzen in het Kraaienbos in Leut, ‘licht aangeschoten’ op de terugweg 

van de INBO-dag in Grimminge, het spelletje Blokus in onze ‘nestkast’ in Bilzen, een 

stinkende ringslang in Engeland, een glas in jouw tuin na de teamuitstap, de adders 

op het Groot schietveld, uw droogstoof in Tsjechië (ik dacht heeft die nu een frietpot 

mee) met Klaas over de liggende beukenstammen huppelend in Zoniën, ...

Ruben, merci voor alles, we zullen jou nooit vergeten. En misschien, heel misschien 

vinden we bij onze heropmetingen, nog wel één van jouw Opinel-messen 

terug…




