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Bomen met Betekenis ˛ Inleiding

D

it boekwerkje bestaat uit 10 verhalen over bomen en de bijzondere
relaties die tussen bomen en mensen kunnen ontstaan. Het zijn allemaal bomen die te vinden zijn in de uiterwaarden van de Waal of
aan de Waaldijk staan. Deze verhalenbundel vormt onderdeel van het project Bomen met betekenis, een project van de stichting Onze Waal. In het
kader van het project Bomen met betekenis zijn 800 van de meest imposante bomen langs de Waal in kaart gebracht en gekarakteriseerd. Op een
aantal locaties zijn jonge bomen, veelal eiken en fladderiepen, geplant. Tot
slot is een oproep gedaan via sociale media en regionale en lokale kranten
naar de verhalen van mensen. Over hun speciale band met een boom in
de Waaluiterwaarden. Hierover gaat deze bundel.
Met diegenen die een bijzonder verhaal hebben gemeld is gesproken en
de locaties zijn bezocht. We hebben onze bevindingen daarna in 10 korte
verhalen uitgewerkt. Het zijn verhalen van velerlei aard. Sommigen grijpen
terug naar vervlogen tijden, weer andere naar de Tweede Wereldoorlog
of naar meer recente gebeurtenissen. De aanleiding kan een concrete gebeurtenis zijn of sferen raken die een groter beroep op ons voorstellingsvermogen doen. Het gaat over inspiratie, liefde maar ook over de strijd
die bewoners uit de streek bereid zijn te voeren om bomen die een grote
betekenis voor hen hebben, te behouden. In vrijwel alle gevallen speelt de
rivier een belangrijke rol. De rivier die bomen bedreigt maar hen ook een
schitterend decor geeft en een vruchtbare groeibodem biedt. De rivier
waarlangs mensen al eeuwen wonen en lief en leed delen, die voor werk
en ontspanning zorgt, die kunstenaars en denkers aantrekt, maar ook al
eeuwen een natuurlijke barrière in tijden van oorlog vormt.
In 10 verhalen wordt een veelkleurig beeld geschetst van de bijzondere
relaties die mensen en bomen met elkaar kunnen ontwikkelen.

In de Waaluiterwaarden.
4

Lex Roeleveld en Robert Ceelen
Wageningen – Berghem, 25 september 2019

Wilg langs de Waal, detail van foto op pagina 2.
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1 Overpeinzingen bij een magisch ritueel

I

n een bosje wilgenbomen in de Passewaay, de Waaluiterwaarden bij
Tiel, sta ik plotseling voor een heen en weer draaiend, geel omrand
spiegeltje. Ik loop door een terrein met hoge begroeiing, bosjes, bomen en watergangen om bomen te inventariseren. Markante, liefst
monumentale bomen. Te midden van de vele forse, maar nog jonge
schietwilgen, verwacht ik weinig spectaculairs. Doorlopen maar naar
een volgend, hopelijk interessanter stuk uiterwaarden. En dan deze onverwachte ontmoeting. Verrassend is niet zozeer het spiegeltje dat met
een dun touwtje aan een takje op ooghoogte is opgehangen, maar het
totale beeld. De boombast is ter hoogte van het spiegeltje in twee verticale stroken oppervlakkig weggesneden, op één plek is tot in het hout
een brede snede gemaakt, en er is een plak bijna zwarte mest tegen
de stam aan gepleisterd. Ook zijn oudere, vermoedelijk een jaar eerder
aangebrachte kervingen te zien. Wat is dit, en wie heeft dit waarvoor
gedaan?
Bij het in kaart brengen van bijzondere bomen dachten mijn collega en ik
aan het opsporen van hele grote, oude bomen, bijzondere soorten, bomen op een bijzondere locatie of uitzonderlijke groeivormen. Wat niet op
ons lijstje stond, waren rituele bomen. Mijn eerste gedachte bij het zien
hiervan ging uit naar West-Afrika, waar ik jaren gewerkt heb. Het beeld
dat bij me opkwam, was dat van geheimzinnig aandoende voorwerpen
(kalebassen, potjes, spreuken, doeken) die in bomen hingen of er in vastgezet waren. Naar ik me herinner vaak in een mangoboom van een van de
vele kleine mangoboomgaarden. Omdat het huis van de eigenaar er niet
naast lag, moesten deze van magische krachten bezielde objecten, dieven
en andere kwaadwillenden afschrikken. Grigri werd deze vorm van magie
genoemd. Ik meen dat vooral wij ‘witten’ die term gebruikten. Magie die
in het dagelijkse leven van de bevolking, moslim, christelijk en/of animist,
altijd aanwezig was.

De wilg in september 2018 en in september 2019.

Tot de 15e eeuw was magie ook in ons land onderdeel van het dagelijkse leven, zo schrijft Judith Schuyf in haar boek Heidens Nederland. Door middel
van magie probeerde men iets te verkrijgen (genezing, vruchtbaar leven)
of onheil te voorkomen. De hogere macht die dat mogelijk moet maken,
wordt vertegenwoordigd door een bepaald voorwerp (bijvoorbeeld een
amulet) of opgeroepen door magische rituelen uit te voeren. Dat laatste
lijkt het geval bij de wilg in de Passewaay. Het lijkt niet het werk te zijn van
een toevallige passant of van struinende jongeren. Plekjes in de uiterwaarden genoeg waar vuurtje gestookt, gerookt of gedronken is, of waar iemand
wat in een boom heeft gekerfd. Deze compositie roept een ander beeld
op. Iemand of meerdere personen zijn hier – zo lijkt het – bewust heen gegaan en er is een geschikte wilg of plek gezocht om dit ritueel uit te voeren.

De rituele boom in de Passewaay, de Waaluiterwaarden bij Tiel.
6
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1 overpeinzingen bij een magisch ritueel

Aan de littekens te zien, is er een seizoen eerder ook al iets gebeurd.
Opvallend genoeg is een jaar na dato het spiegeltje verdwenen, de mestplak uitgespoeld en heeft de bast van de wilg zich al weer grotendeels
hersteld. De boom is bezig alle beschadigde bast af te stoten.
Met de rationalisering is de magie volgens Schuyf in diskrediet gebracht. Het
werd ‘zwarte’ magie. Magische rituelen komen we in Nederland eigenlijk niet
meer tegen. Niettemin worden sommige rituelen rond bomen nog steeds
wel hier en daar gepraktiseerd. Bekend voorbeeld in Nederland is de koortsboom in Overasselt. Deze niet zo oude (circa 100 jaar) zomereik staat naast
de ruïne van de St. Walrickskapel. Men hing lapjes, sokken en zakdoeken
van familieleden met koorts in de boom om genezing te krijgen. De plek van
eik noch kapel is volgens Maja Kooistra in haar boek De hemel, de aarde en
de bomen niet toevallig. Oorspronkelijk stond op deze krachtige energieplek
een heilige boom (eik). Met de komst van het christendom is juist op die plek
een kapel verrezen. Zo zijn, volgens Maja Kooistra op veel boomheiligdommen uit de IJzertijd kerken gebouwd waarbij de oude heilige (rituele) boom
bleef staan, of werd omgehakt. In enkele gevallen in bijvoorbeeld Engeland,
kunnen we nog bomen bezoeken van vele honderden tot enkele duizenden
jaren oud, die naast een jongere kerk staan. Dit zijn meestal pre-christelijke heilige bomen. Vaak zijn het taxusbomen. Wij denken nu vaak dat oude
bomen ooit bij een kerk geplant zijn. Maar het is vaak andersom, die kerken
zijn gebouwd op een krachtplaats waar al een heilige (rituele) boom stond.

netwerken van schimmeldraden die de wortelsystemen van bomen met
elkaar verbinden. Peter Wohlleben schrijft hierover in zijn boek met de
passende titel Het geheime leven van bomen.

een magisch ritueel dat waarschijnlijk zelfs meerdere keren is uitgevoerd.
Het is niet een in Nederland bekend ritueel. De gangbare vormen in onze
omgeving zijn de lapjesbomen en spijkerbomen. Het doet denken aan een
vruchtbaarheidsritueel omdat er mest gebruikt is. De afgesneden repen
bast kunnen een vulva symboliseren. Een spiegeltje heeft vaak de functie
om kwade krachten tegen te houden. Sjamanen, zegt Maja, droegen vroeger doorgaans een borstspiegel om alle kwade krachten terug te kaatsen
tijdens hun magische handelingen. Bij orakel monniken in Tibet en sjamanistische volken in Mongolië treffen we het volgens haar nog aan.

Ik denk niet dat we in de Passewaay met een energieplek te maken hebben. Het afsnijden van bast doet mij wederom aan West-Afrika denken
waar bewoners stukjes bast van bijvoorbeeld de cailcedrat afsnijden omdat die medicinale eigenschappen bezit. De cailcedrat (Khaya senegalensis)
is een door de Franse kolonisten veel geplante, statige laanboom, die op
latere leeftijd, lanen van allure vormt. Het beeld van de aangesneden cailcedrats blijft me bij. Ook de bast van de wilg heeft medicinale eigenschappen. Maar als daarom te doen zou zijn geweest, waarom dan de mest, de
diepe wonden en het spiegeltje? Maja ziet hierin toch aanwijzingen voor

Cailcedrat waarvan voortdurend bast wordt afgesneden (Mali, West-Afrika).
Rechterpagina:
Linksboven: Cailcedrat in volle glorie (Mali, West-Afrika).
Rechtsboven: Lapjesbomen (beuken), met verzoeken, smeekbeden en dankoffers
voor gezondheid en vruchtbaarheid van mensen, (huis)dieren en al wat het land
voortbrengt. Deze bomen staan op de ringwal van de steencirkel in Avebury
(Engeland).
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Ik heb geen antwoord kunnen krijgen op de vraag wie de rituele handeling bij de wilg heeft uitgevoerd noch met welk doel. Maar de onverwachte ontmoeting en de daarop volgende gesprekken met deskundigen als
Maja Kooistra en Sjoerd Zanen (antropoloog), maakte me er van bewust
hoe beperkt onze aandacht voor bomen eigenlijk is. Hoe belangrijk hun
functie in ons leven, bewust maar vaak ook onbewust, kan zijn voor wat
betreft ons bestaan, ons welzijn en vragen rond zingeving. Het maakt me
bescheiden bij de gedachte een ‘inventarisatie van monumentale bomen’
uit te voeren, en tegelijk blij om met zoiets belangrijks als bomen bezig te
mogen zijn.

De wereld van de bomen doet me meer en meer verbazen. Ze zijn dagelijks in het nieuws omdat we tegen het wereldwijde tij in, miljarden bomen meer nodig hebben om de klimaatverandering binnen de perken te
houden, biodiversiteitsverlies tegen te gaan en op meer duurzame wijze
voedsel te produceren. We ontdekken of misschien beter ‘herontdekken’
dat bomen geen individuen zijn maar dat ze met elkaar in contact staan.
Dat ze informatie uitwisselen waarbij ze gebruikmaken van uitgestrekte

Met dank aan Maja Kooistra en Sjoerd Zanen.
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2 Wim en de wilg op de Bol in Varik

O

p de veerstoep van Varik (de Bol) staat een enorme schietwilg. Varik
is een dorp gelegen aan de noordelijke Waaloever, tussen Tiel en
Zaltbommel. Varik, of Vark zoals de inwoners zeggen, is een dorp
met een lange geschiedenis. In 968 duikt in een akte van de Rooms-Duitse
keizer de Hof Feldrike op, later Veldricke genoemd. De bouw van de grote
kerk begon er al rond 1250, waarschijnlijk op de plaats waar al eerder een
kerkje had gestaan. In de 15-16e eeuw werd het schip van deze kerk vervangen of ingekort in verband met een noodzakelijk geachte dijkverzwaring.
Ook toen al! Ruim 500 jaar later bepaalt de Dikke Toren, of der Alte zoals Duitse schippers hem noemen, nog altijd het beeld van Varik, dorp aan de Waal.
Even voorbij de Dikke Toren, staat het Veerhuis. Vanaf de tegenover gelegen veerstoep vaart al eeuwenlang een pontje naar de overkant, naar
Heerewaarden, dorp bekneld tussen Waal en Maas. Het Veerhuis is het
product van alweer een dijkverzwaring, namelijk die rond de twintiger jaren van de vorige eeuw plaatsvond. Daarvoor stond er een herberg, mooi
weergegeven door de in Varik geboren schilder Jan Hendrik van Grootvelt
(Buiten de herberg, 1831).
In 1922 kocht de uit Hagestein afkomstige Johannes Bernardus van Straaten
het Veerhuis. Hij kwam uit een gezin waar je of boer of kastelein of melkboer werd. Geboren in Hagestein en getrouwd met een kasteleins dochter
uit het dorpje Tull en ‘t Waal. Het café van haar ouders heette: ‘De Ooievaar’.
Het was hard werken om van het Veerhuis een succes te maken. Alles
werd aangegrepen om voldoende klandizie te krijgen en diverse andere
activiteiten moesten het inkomen aanvullen. Zo hield tandarts Blom praktijk in het Veerhuis, dokter Van der Koppel hield er ook praktijk en reed
van Straaten patiënten naar het ziekenhuis in Utrecht. Ook konden dorpsbewoners hun medicijnen in Het Veerhuis ophalen. Hiervoor rekende van
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De schietwilg bij Varik bij hoog water, gezien vanaf de Dikke Toren.

Rechts, boven: Schilderij Buiten de herberg van Jan Hendrik van Grootvelt.
Rechts, onder: De Oude Toren met rechts het Veerhuis. Het gebouwtje er voor is
een weegbrug waar de vracht voor de boten gewogen werd en die ook bij het
Veerhuis behoorde.
11
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Straaten een dubbeltje per keer. Hij had als eerste een tv, die meer klanten
naar het Veerhuis moest trekken. Alle gezinsleden, dus ook de vier kinderen, werkten mee. Zoon Wim (1926 oudste zoon) moest bij het kaarten
aanschuiven als de spelers een kaarter tekort kwamen en op dansavonden werd hij vriendelijk verzocht de muurbloempjes ten dans te vragen.
Hij hield er, volgens zijn dochter Marianne (1962), op latere leeftijd een
hekel aan spelletjes aan over, maar van dansen bleef hij houden.
Wanneer hij kon, ontsnapte hij aan de werkdruk en de nogal ‘strenge’
Varikse mores door zijn vertier aan de andere kant van de Waal, in het katholieke en lossere land van Maas en Waal te zoeken. Hiervoor stak hij de
Waal over met de hulp van veerbaas Gijs van Berghem. De twee konden
goed met elkaar overweg. De veerbaas noemde Wim dan ook vaak “mijne
jonge”. Soms ging Wim met zijn eigen roeiboot. Om zijn roeiboot vast te
leggen zei de veerbaas dat Wim een stevige wilgentak in de grond moest
steken. En dat deed Wim, het moet 1941 of ’42 zijn geweest, Wim was
16-17 jaar. Als hij na een avondje stappen aan de overkant terugkeerde,
legde hij zijn roeibootje veilig aan de wilg vast.

2 Wim en de wilg op de Bol in Varik

Wim heeft tot hij uit huis ging op het Veerhuis gewoond. Het leidde tot
een grote liefde voor het zicht op de brede rivier, de Dikke Toren en het
lonkende Land van Maas en Waal. Toen hij het huis uitging, ging hij niet
veel verder in het dorp wonen. Hij was timmerman geworden en bouwde zijn eigen huis met de 10.000 gulden die elk kind bij vertrek van zijn
vader kreeg. Wim was een goede timmerman, hij werkte voor een aannemer maar kluste ook regelmatig bij de bekende kunstschilder Willem den
Ouden, die verknocht aan het rivierlandschap, in Varik was komen wonen.
Ook maakte hij voor de kunstschilder Joop Sjollema schilderijlijsten.
Inmiddels was de wilgenstok op de Bol tot een forse boom uitgegroeid.
Thuis kwam de boom volgens Marianne niet echt ter sprake. Dat gebeurde pas op latere leeftijd. Toen de oude veerbaas in het verzorgingshuis in
Tiel lag, hadden ze het tijdens Wims bezoekjes regelmatig over de wilg op
de Bol. De avonturen die de twee in hun herinneringen deelden, zullen
vast en zeker besproken zijn. Beiden hielden ze van het landschap dat
Willem den Ouden gezeten op het balkon van het Veerhuis in vele schilderijen kleurrijk heeft weergegeven.
De wilg dreigde bij de verlaging van de uiterwaarden in de negentiger jaren te moeten verdwijnen. Door inzet van bewoners van Varik is de boom
gespaard gebleven. Om te voorkomen dat de grond bij hoog water onder
de boom zou wegspoelen, werd deze beschermd met een tapijt van basaltblokken. Hoog als hij nu boven de Bol uit toornt, kan er geen bootje
meer aan de boom vastgelegd worden. Maar naast de Dikke Toren is de
wilg op de Bol een blikvanger geworden die schittert in de namiddagzon
en bij hoog water als een eiland in de Waal ligt.
Wim van Straaten is op 12 januari 2012, 85 jaar oud, overleden. Op zijn
verzoek is zijn as uitgestrooid op de Bol, recht tegenover zijn geboortehuis aan de voet van ‘zijn’ wilg. “Met het eerste hoogwater”, zo verwoordde
Annemieke, zijn oudste dochter “is pa op reis gegaan”.

Gijs van Berghem op zijn voetveer. Huidige voet- en fietsveer. Foto genomen vanuit Heerewaarden. Links op de foto
de wilg en de Dikke Toren. Het Veerhuis is net achter de mast zichtbaar.
12

Met dank aan Marianne van Straaten.

Boven: Veerhuis in vroeger jaren. Onder: de wilg op de Bol.
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3 De strijd voor het behoud van
de oude Peppelenboom

D

e zwarte populier is een van de boomsoorten die hoort bij onze grote rivieren. Helaas is hij een zeldzame verschijning geworden. Aan
de Zandstraat 60 in Opijnen staat achter het erf, aan de rand van
de boomgaard, een enorme zwarte populier. Hij is meer dan honderd jaar
oud en de ziel en zaligheid van Marrigje Scheurwater. Marrigje woont met
haar partner in een historische Betuwse boerderij met een drietal monumentale hooibergen, een prachtige boomgaard en de Peppelenboom. Ze
vertelt ons over haar boom:
Als 7 jarig jongetje plantte mijn vader aan de rand van de fruitboomgaard
achter de boerderij, een populier. “Dit is een bijzondere populier en één
van de beste soorten waarvan je klompen kan maken”, zei hij 40 jaar later
tegen zijn dochter. Nu, 114 jaar oud staat deze markante verschijning nog
steeds aan de binnenkant van de Waaldijk in Opijnen.
Rond 1990 had de boom al een aanslag overleefd. Bewoners van de inmiddels verdwenen, aangrenzende dijkhuisjes, waren na een stormachtige nacht zo geschrokken dat ze vonden dat de boom maar beter gekapt
kon worden. Mijn vader belde mij op en zei: “Ze kappen de Peppelenboom
en ze hebben niks gevraagd en hij staat op onze grond en….ik kan niet
meer lopen…”. Toen ik vanuit Amsterdam in Opijnen aankwam, waren er
al een paar flinke takken afgezaagd. Na een moeizaam gesprek en uiteindelijk het dreigen met het inschakelen van de politie stopten onze achterburen met zagen. Onze Peppelenboom was er niet mooier op geworden.
Maar vitaal als hij was, herstelde hij zich.
Na het hoogwater in 1995 en 1996 werden de dijken acuut versterkt. De
dijkhuisjes gelegen tussen de boomgaard en de dijk moesten in 1997

De Peppelenboom in Opijnen. Foto vanaf de Waaldijk genomen.
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De moeder van Marrigje op het dijkpad met op de achtergrond de zwarte populier.
Rechts van haar een van de verdwenen dijkhuisjes.
15
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plaats maken voor de dijkverbreding. Alle bomen langs de dijk verdwenen, behalve onze Peppelenboom, die na enige onderhandeling en een
krat bier, gespaard bleef. Hij stond nu aan de voet van het dijktalud. Hij
vertegenwoordigt in al zijn kracht en schoonheid alle populieren, elzen en
knotwilgen die bij de dijkversterking verdwenen zijn.

3 de strijd om het behoud van de oude Peppelenboom

ten, waaronder schapen in de schaduw liggen en waarvan de hele buurt
en voorbijgangers tijdens het wisselen van de seizoenen geniet, moet weg.
Waarom?? Omdat hij oud is? Omdat er geen bomen onderaan de dijk mogen staan? Omdat er geen goede alternatieven zijn? Wederom vechten
we, deze keer met de hele buurt, voor het behoud van onze oude, majestueuze zwarte populier (www.zwarte populier.nl).

Het is nu 2019 en elke dag kijk ik van mijn erf naar deze prachtige boom.
Er dreigt echter opnieuw gevaar. Na 20 jaar, wordt de dijk weer versterkt.
Deze mooie, krachtige, gezonde boom waarin roofvogels op de uitkijk zit-

Met dank aan Marrigje Scheurwater.

De vader van Marrigje op het erf van hun monumentale boerderij op weg naar de boomgaard.
Links achter de zwarte populier waarvan al een grote tak is afgezaagd.
16

Links: De zwarte populier. Rechts: Het Actiecomité voor behoud van de populier met tweede van links Marrigje en op de achtergrond de zwarte populier. De boom is uitgeroepen tot Gelderse boom van het jaar 2019 en eindigde in de landelijke BOOM van het jaar verkiezing in oktober op de derde plaats. Foto Raphael Drent.
17

bomen met betekenis

4 Een boom voor klauterkleuters

W

William: “Het buitendijkse gebied, de uiterwaarden, is voor veel mensen
het gebied is waar de beschaving ophoudt en de wilde natuur begint!” De
scheiding tussen binnen- en buitendijks gaat niet alleen op voor natuurbeleving, ook het beheer van bomen verandert op slag wanneer we de dijk
passeren. Bomen binnendijks zijn beschermd en worden onderhouden.
Buitendijks zien we bomen in hun meer natuurlijke vorm, vaak grillig en
laag vertakt. De dijk lijkt een grens te zijn tussen ordening en beheersing
(binnendijks) en vrij, wild en onverwacht (buitendijks). Binnendijks is alles
aangelegd, georganiseerd en wordt onvoorspelbaarheid zoveel mogelijk
aan banden gelegd. Wanneer we echter de uiterwaarden (buitendijks) inlopen en bij de ingang het bordje Op eigen risico passeren, is er niet overal een vangnetje. Dat wordt in het begin als ongemakkelijk ervaren. Maar
het is wel uitdagend en levert spannend spel op waarbij kinderen weten
dat ze extra op moeten letten.

illiam van den Akker (1961) is de drijvende kracht achter de
natuuractiviteiten die Het Dijkmagazijn Beuningen in de Waaluiterwaarden organiseert. William heeft jarenlange ervaring, vooral in het werken met kinderen. We willen weten wat in de uiterwaarden
zijn lievelingsboom is maar William zou William niet zijn als hij dat verhaal
niet zou ophangen aan zijn grote drijfveren: mensen met de natuur verbinden en hun belangstelling voor bomen prikkelen.

Het Dijkmagazijn
Maar eerst wat is Het Dijkmagazijn Beuningen? Een dijkmagazijn was een
opslagplaats voor materialen om de dijk te onderhouden en bij hoog water noodmaterialen paraat te hebben liggen. De meeste dijkmagazijnen
aan de Waal zijn in de tweede helft van de 19de eeuw gebouwd. Ze liggen
op enkele kilometers van elkaar op of in de dijk. Met paard en wagen of te
voet konden gereedschappen snel ter plaatste worden gebracht. Rond de
jaren 1970 verloren de dijkmagazijnen hun functie omdat modern materieel centraal werd opgeslagen. Het dijkmagazijn in Beuningen zou gesloopt
worden voor de dijkverzwaring in 1995. Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen heeft om dit te voorkomen de stichting Het Dijkmagazijn opgericht
om educatie en voorlichting over het landschap te verzorgen. Het pand
werd daardoor gered, kreeg daarmee een andere functie en werd gerestaureerd. De stichting ging er in 1996 van start.
Het Dijkmagazijn organiseert vooral voor de basisscholen van Beuningen
natuur- en milieueducatie. Het educatieve programma past binnen het
gemeentelijk beleid maar wordt door William ingekleurd. Kinderen van Nu
zouden volgens William veel meer met natuur in aanraking moeten komen. Veel kinderen raken van de natuur vervreemd. Dat is vooral tijdens
buitenactiviteiten goed zichtbaar. Overigens zouden ook ouders, naar zijn
zeggen, zich meer bewust mogen zijn van wat de natuur te bieden heeft.

Het Dijkmagazijn.
18
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4 een boom voor klauterkleuters

William hoopt dat de uiterwaarden bespaard blijven voor de opruimwoede en organisatiedrift die mensen blijkbaar hebben, dat de geschiedenis
zichtbaar blijft en er ruimte is voor spontane processen. Dit als tegenhanger van ons strak georganiseerde leven binnendijks! “In de wildheid van de
uiterwaarden komen de mensen hun eigen grenzen tegen en is de natuur
in zijn grootsheid voelbaar. De plaatsen waar je dit nog kan voelen zijn
voor ons allemaal van groot belang. Niet in het minst voor kinderen, want
daar begint het toch?” Een mooi punt om ons gesprek te beëindigen. Er
moet immers nodig aan de organisatie van het klauter kleuter klimfestijn
tijdens de Nationale Sportdagen gewerkt worden!

ma. Kinderen laten zien dat het verantwoord kan. Op speelse wijze verwijzen naar de oertijd, levert al weer stof voor gesprek op. Vele gebruiken en
kennis grijpen immers terug op vroeger, verwijzingen naar eeuwenoude
tradities en gebruiken. Kinderen hebben daar belangstelling voor. We zijn
niet op zoek naar spectaculaire zaken maar eerder elementaire overlevingskennis zoals bessen plukken en leren wat giftig en wat eetbaar is.
Dat geeft dat kinderen zich snel in kunnen leven en bij de les blijven. Met
actuele onderwerpen zoals klimaatverandering komen bomen extra in de
belangstelling. Bij hete dagen vinden ze beschutting onder een boom, heel
illustratief, want zo kun je het belang van bomen overbrengen, zonder dat
het een moeilijk verhaal wordt. Kortom door kinderen ruimte te bieden
komen beleving en leren het best tot hun recht!

“Vroeger, tijdens mijn lagere schooltijd, zat je strak in de schoolbank, maar
daarna was je vrij. Nu is men erg vrij op school maar het kinderleven is
daarnaast strak georganiseerd. Een ontwikkeling waardoor het leven weinig onverwacht avontuur meer bevat, maar wel een volle agenda oplevert! Ik wil hun belangstelling wekken voor de natuur, voor de spontane
ontwikkeling van de natuur in de uiterwaarden. Maar ik wil mensen ook
laten begrijpen dat het belangrijk is om los te komen van de hectiek van
de dag. De kinderen van Nu, hebben geen lege tijd meer, een kind verveelt zich nauwelijks meer, alles wordt ingevuld. Terwijl leegte juist aan de
wieg staat van het ontdekken van nieuwe dingen! Vrijwel alle kinderen van
basisscholen vinden de natuuractiviteiten leuk en interessant. De belang-

stelling neemt echter rap af wanneer ze naar de middelbare school gaan,
maar komt daarna wel weer terug. Er is in ieder geval een zaadje geplant
dat kan ontkiemen.”
Het programma dat we de kinderen aanbieden is vrij en bewust niet helemaal dicht getimmerd. We leggen zo min mogelijk vast zodat kinderen
buiten zelf wat kunnen verzinnen. De uiterwaarden zijn zo rijk dat er volop
keuze is. Ze mogen zelf gaan ontdekken, daar is letterlijk en figuurlijk veel
ruimte voor. Er is geen kind dat geen interesse heeft in fikkie stoken, dat
niet met stokken loopt te sjouwen of in een boom wil klauteren! Een activiteit als ‘vuurtje stoken’ is een waardevol onderdeel van het kinderprogram-
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Met dank aan William van den Akker.

“In het buitengebied, de Waaluiterwaarden, zo vervolgt William, is nog
ruimte voor spontane processen. Hier heerst geen chaos, maar gelden
natuurwetten. Dat is ook over te brengen en voelbaar te maken. De natuur als een hogere macht waarmee we verbonden zijn. De bomen als stille getuigen van natuurlijke processen waardoor ze ook gevormd worden.
Ze hebben daardoor andere vormen en staan niet in rijtjes zoals binnendijks het geval is. Hier heerst natuurlijke orde. Er staan grote, dikke bomen
langs de Waal. De uiterwaarden zijn het domein van de wilg, die hoort hier
thuis, prachtige grote exemplaren, vaak meerstammig en laag vertakt! De
mangrovebomen zijn mijn favorieten. Geweldig zoals die er uit zien en
heerlijk om de kinderen in te laten spelen.”
We willen niets aan zijn bevlogen verhaal af doen maar kunnen de verleiding niet weerstaan om hem te vragen of de uiterwaarden eigenlijk wel zo
wild en spontaan zijn. Wordt de ontwikkeling van de planten en de bomen
niet van alle kanten gestuurd? William: “Dat is wel waar. Wat ik zie, is dat er
een tendens is dat ook dit gebied overgeorganiseerd raakt. Er dreigt vertrutting. Borden voor de struinroute (!), borden voor wat er te zien is, dood
hout dat moet worden afgevoerd (als je eens wist hoeveel kinderen hierop
gespeeld hebben), restanten van sluisjes die weggehaald zijn.
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5 De moordbomen van Winssen

I

Acht maanden eerder. Het is een koude januarinacht. Het sneeuwt. In het
pikkedonker loopt Johannes Baudoin met een groot broodmes naar het
huisje aan de Waaldijk in Winssen, dichtbij de plek waar nu het Dijkmagazijn staat. Daar woont zijn grote liefde, Hendrina Otten. Enkele jaren
geleden hadden ze verkering. Maar toen moest Johannes het leger in. Het
ging daar niet goed met hem. Hij kon niet wennen aan de strenge tucht en
discipline. Hij wilde vrij zijn en verlangde naar de tijd dat hij met zijn paard
en wagen vrachten vervoerde en over de wegen tussen de velden kon rijden. Hij ging drinken. Na een tijdje kon hij zijn drankrekeningen niet meer
betalen. Hij begon te stelen van zijn drinkebroeders uit het café en soms
ook van zijn dienstmaten. Hij merkte dat er steeds vaker zijn kant werd
uitgekeken als weer eens iemand geld miste. Uit angst voor ontdekking
liep hij weg uit het leger.

n de nacht van 10 op 11 januari 1843 wordt Hendrina Otten, een 28-jarige vrouw uit Winssen, vermoord door Johannes Baudoin. Deze voerman was kort daarvoor afgewezen door Hendrina. Uit wraak en jaloezie
bracht hij haar op gruwelijke wijze om het leven, zoals te lezen is in de
krant van 13 januari 1843.
In die tijd was Winssen een klein dorpje aan de Waal waar de meesten
met hard werken een karige belegde boterham verdienden. De mensen
kenden elkaar bij naam én bijnaam! Iedereen wist wie Kloas de Smid, Jan
de Kiets of Toon de Zak was. Niet zo vreemd dus dat er ruim 150 jaar later
nog steeds over deze crime passionel gesproken wordt.
Het is 30 september 1843. Sinds een paar dagen staat op de Grote Markt in
Nijmegen een schavot opgesteld. Het schavot is al ruim 50 jaar niet meer
gebruikt, maar die dag zal iemand het beklimmen en aan de galg worden
gehangen. Een grote mensenmassa is naar de markt toegestroomd. Er
zijn veel dorpsgenoten onder de toeschouwers. Ze willen er bij zijn als
de voerman Johannes Josephus Baudoin wordt opgehangen. Als Johannes
tussen twee scherprechters en voorafgegaan door een pastoor naar de
galg wordt geleid, verstomt het rumoer. Johannes klimt het schavot op.
De pastoor doet een gebed. De scherprechter gebaart Johannes het trapje
op te klimmen. Hij legt de strop om de nek van de ter dood veroordeelde.
Dan schopt hij het trapje onder de voeten van het slachtoffer weg. En even
later bungelt het levenloze lichaam van Baudoin aan de galg. Zijn terechtstelling is de laatste geweest die er in Nijmegen heeft plaatsgevonden.
Zeventien jaar later op 31 oktober 1860 vond in Maastricht de allerlaatste
terechtstelling plaats. Het betrof een andere Johannes, Johannes Nathan,
die zijn schoonmoeder had vermoord.

De terechtstelling van Johannes Baudoin.

De ‘Moordbomen’ langs de Waaldijk bij Winssen.
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Maar toen hij zich weer thuis vertoonde, kwam de politie. Johannes werd
opgepakt en na strenge verhoren viel hij door de mand. Hij werd opgesloten in de gevangenis. Voor de voerman, die zo graag in de vrije natuur
rondreed, was dit een helse tijd. Dat Hendrina hem steeds minder bezocht
en op den duur helemaal niet meer kwam, vond hij verschrikkelijk.
Eindelijk kwam hij vrij. Hij ging naar het huis van Hendrina. Maar zij wilde
hem niet binnenlaten. Ze zei dat het uit was en dat ze niets meer met hem
te maken wilde hebben. Johannes legde zich daar niet bij neer. Hij bleef
haar lastig vallen, maar toen hij doorhad dat Hendrina inmiddels met
dorpsgenoot Jan Loeffen was verloofd, sloegen bij hem de stoppen door
en zon hij op wraak. Daarom is hij nu op weg naar Hendrina. Hij bonkt op
de deur. Hendrina, die samen met haar moeder Jenneke in huis is, schrikt
wakker. Stijf van angst blijft ze rechtop in bed zitten. De deur vliegt open
en een man komt hun slaapkamer binnen. In het donker herkent ze hem
niet. Ze wordt de kamer uitgesleurd. Jenneke blijft angstig achter. Ze hoort
dat op de deel een worsteling plaats vindt. Ze hoort Hendrina ‘Moeder!
Moeder!’ roepen. Er volgt een hevig gestommel en dan slaat de deur dicht.
In shock blijft Jenneke zitten. Even later gaat ze naar buiten. In de sneeuw
ziet ze rode bloedsporen. Maar haar dochter ziet ze niet. ‘Die is meegenomen’, denkt ze. Jenneke gaat weer naar binnen. Ze is verstijfd en durft
niets te ondernemen. Pas de volgende morgen om zeven uur loopt ze naar
haar buurman Willem Kootwijk. Ze vertelt hem het gruwelijke verhaal. Kort
daarna hoort ze dat het dode lichaam van Hendrina door landbouwer Jan
Willems gevonden is. Ze zat overeind met haar rug tegen de stal geleund.
Haar gezicht, haar borst en haar kleding waren besmeurd met bloed. Ze
is verschillende keren met een mes in gezicht en hals gestoken. Al gauw
leidt het spoor naar Baudoin. Jenneke vertelt de politie dat Hendrina een
paar dagen geleden nog door hem was bedreigd. Baudoin wordt door de
politie opgehaald. Hij probeert eerst te ontkennen en geeft aan met kar en
paard naar Grave te zijn gereden om een uit Breda verwachte vracht aardewerk te halen. In werkelijkheid, zo blijkt uit getuigenverklaringen was hij
naar tapper G. Coenraads in Nijmegen gereden. Baudoin geeft uiteindelijk
De vier eiken aan de voet van de dijk, die vermoedelijk verwijzen naar de gruwelijke
moord op Hendrina.

Het dijklandschap bij Winssen met de toren van de middeleeuwse parochiekerk, een dijkboerderij zoals die waar Hendrina
woonde. Links van het dak zijn de kruinen van de moordbomen te zien, rechts het dijkmagazijn van Winssen.
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toe Hendrina gedood te hebben, maar dat dat niet zijn bedoeling was. Hij
wordt op 25 maart in Arnhem veroordeeld om te worden gebracht op een
schavot, op te rigten op een der publieke pleinen binnen de stad Nijmegen, en
aldaar met den strop om den hals te worden opgehangen, zoo dat er de dood
op volgt.
Op de dag voor hij veroordeeld wordt neemt Johannes afscheid van zijn
familie en vrienden. ‘Nou tot morgen dan’ zegt hij tegen hen. Hij weet dat
ze bij zijn terechtstelling zullen zijn.
Nog jaren lang nemen mensen uit Winssen afscheid van elkaar met de
groet: ‘Nou, tot morgen dan, zei Baudoin’. En niet alleen zo blijft deze crime
passionel in hun herinnering bewaard want vlakbij de plek des onheils, nu
aan de voet van de Waaldijk, staan vier eiken. Ze zijn lang geleden geplant
ter nagedachtenis aan het tragische einde van Hendrina Otten.
Met dank aan Paul Smits van het Cultuurhistorisch genootschap Beuningen, en
Djafra Ifzaren en Layla Ifzaren in 2010/11 studenten aan het Canisius College
Nijmegen (profielwerkstuk strafrecht: De laatste executie in Nijmegen).

Boerderij (een Rijksmonument) aan de Dijk te Winssen, zoals Hendrina mogelijk bewoonde.
Het niets verhullende bidprentje voor Hendrina, hier Henrica
genoemd.
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6 De populieren van de Bisonbaai

W

ie uit Nijmegen en omstreken kent niet de Bisonbaai? De grote
plas in de Ooijpolder met zijn brede stranden is voor generaties de plek geweest om plezier in en aan het water te hebben.
Een natuurgebied waar al tientallen jaren wordt gewandeld, gezwommen,
geschaatst (hopelijk ooit nog) en gepicknickt. Al tientallen jaren staat de
Bisonbaai ook bekend als het naaktstrand van Nijmegen. De baai is een
voormalig zand- en grindwingat. Toen de zandwinning stopte, is het 123
ha grote terrein verkocht aan Staatsbosbeheer.
De Bisonbaai wordt gekarakteriseerd door een dubbele rij enorme, ruim
70 jaar oude Canadese populieren. Ze liggen aan de achterzijde, de Waalkant, van de baai. Het wandelpad rond de baai voert langs de in de wind
ruisende bomen. Net binnendijks ligt het bij fietsers en wandelaars geliefde huiskamercafé Oortjeshekken. Op een foto uit 1980 zien we tussen de
dan al grote bomen het silhouet van de steenfabriek in de Haalderense
buitenpolder die aan de overzijde van de Waal ligt.
Dat de Bisonbaai en haar populieren al lang veel voor de bewoners uit de
streek betekenen, vertellen we aan de hand van recente gebeurtenissen
rond de beoogde kap van populieren en de herinneringen van de in Nijmegen geboren Peter van der Haar.
“Deze foto uit begin jaren tachtig vertelt het verhaal van ons gezin, de familie Van der Haar. De Bisonbaai is altijd een locatie geweest waar wij als
gezin naar toe trokken om te wandelen. In elk seizoen was er in en rond de
Bisonbaai van alles te doen. Er viel veel te ontdekken, als het gaat over de
natuur (planten en dieren, vooral vogels). Je kon er zwemmen, schaatsen
of wedstrijdjes schuifelen, dat is het laten scheren van stenen over het
water en kijken wie daarmee het verst komt.

De Bisonbaai met populieren in de zomer van 2018, voor de kap. Foto B. van der Haar.
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Populieren bij de Bisonbaai begin jaren ’80 van de vorige eeuw. Foto B. van der Haar.
29

bomen met betekenis

Toen wij klein waren, zeiden mijn ouders mij en mijn drie broers altijd dat
wij in het zicht moesten blijven als wij vanaf Oortjeshekken de dijk af het
gebied in liepen. In het zicht betekende dan tot aan de populieren. Omdat
de populieren op een rivierduin staan, was het voor mijn ouders altijd duidelijk wanneer we uit het zicht dreigden te raken. Mijn vader maakte ons
dan met een fluitje duidelijk gemaakt dat we te ver afdwaalden!
Achter de populieren stroomde de Waal. Ook op de strandjes tussen de
kribben was het goed toeven, zeker als het zomer was. Ook daar viel altijd iets te ontdekken, de vergezichten naar de overkant, de scheepvaart
en de golfwerking rondom de kribben. Het rook er ook op een bepaalde
manier.
Toen wij groter waren gingen wij vaak met onze oom uit Schoorl op ‘fotosafari’, het jaargetijde maakte niet uit. We konden er de hele dag over
doen om een afstand van 500 meter af te leggen. Het leverde in elk geval
mooie foto’s en dia’s op. Steevast eindigden we in Oortjeshekken, vroeger
met hete ranja, later met een lekkere kop soep. Als we vanuit Oortjeshekken naar buiten keken, konden we de toppen van de populieren over de
dijk heen zien. Voor ons zal het altijd een ankerpunt blijven, gekoppeld aan
prettige herinneringen van samen, mannen onder elkaar, familie.”
Een prachtige plek, omzoomd door reusachtige bomen, een plek die elk
seizoen zijn eigen sfeer en mogelijkheden biedt, en soms behangen is
met jeugdherinneringen, is iets dat bezoekers zich eigen maken en waarvoor ze zich willen inzetten, mocht het bedreigd worden. Dat wordt duidelijk in 2006 en 2018 als rond de kap van populieren de emoties tussen
recreanten/natuurliefhebbers en Staatsbosbeheer, eigenaar en beheerder, hoog oplopen. In 2006 komt de toenmalige minister Veerman er zelfs
aan te pas.
In 2018 laat Staatsbosbeheer de conditie van 86 dan ruim 70 jaar oude
populieren onderzoeken. Onverwacht afbrekende takken leiden volgens

6 de populieren van de Bisonbaai

de organisatie tot gevaarlijke situaties op een plaats waar honderden
mensen recreëren. Vierentwintig bomen blijken te veel gevaar met zich
mee te brengen en worden ondanks heftige protesten, gekapt. De intenties van Staatsbosbeheer worden in twijfel getrokken. Inkomsten uit
houtkap zou de werkelijke reden voor de kap zijn. De inloopavond in
Oortjeshekken om uitleg over de geplande werkzaamheden te geven,
komt te laat. Het inspectierapport wordt aanvankelijk niet openbaar
gemaakt. Als dat wel gebeurt verwijten tegenstanders dat alternatieve
maatregelen door Staatsbosbeheer ter zijde zijn geschoven. Het terrein
wordt afgezet, wie het toch betreedt riskeert een proces-verbaal. Als na
een aanslag worden foto’s van alle te kappen bomen op een bord geplakt en tentoon gesteld. Een cellist speelt voor het gesloten toegangshek. De kap vindt eind oktober plaats. Jonge bomen worden ter compensatie aangeplant.
De rust is weergekeerd maar het wantrouwen richting Staatsbosbeheer
is niet weggeëbd. Het leidt tot de oprichting van de actiegroep Vrienden
van de Bisonbaai. Zij wil zich gaan inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in de gehele Ooijpolder, waarvan grote delen eigendom
van Staatsbosbeheer zijn. Of het nu regulier of noodzakelijk achterstallig
onderhoud is, rigoureuze maatregelen roepen verzet op. Ze dienen meer
dan ooit tijdig en overtuigend bij het publiek kenbaar te worden gemaakt.
En niet ten onrechte. De praktijk leert namelijk keer op keer dat er om
dezelfde doelen te bereiken vaak goede alternatieven maatregelen gevonden kunnen worden. Onderhoud is en blijft noodzakelijk, ingrijpende
maatregelen kunnen dat ook zijn, maar evenzeer is de inzet onmisbaar
van mensen en organisaties die voor bomen en een mooi, natuurrijk landschap vechten.
Met dank aan Peter van der Haar (1962, Nijmegen) die dierbare herinneringen heeft aan deze plek en er met enige weemoed aan terugdenkt. Vooral de
machtige populieren, die het decorstuk vormden, de beleving daarvan, door de
seizoenen heen, heeft hij in zijn hart gesloten.
De cellist en de protestborden bij de ingang tot de Bisonbaai met de populieren
op de achtergrond.

Protest, elke boom wordt gezien als een dierbaar individu.
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7 De duizenden jaren oude eiken
van Millingen

I

monument in Amesbury, Zuid-Engeland. Deze laatste zal het verschil in
leeftijd verwacht ik nog wel kunnen overbruggen want hoewel geconserveerd zullen de grillige stammen de Nederlandse weersinvloeden geen
eeuwen kunnen doorstaan. Ik vraag me af waarom geen van de stammen nog een top heeft. Ze lijken allemaal op veilige hoogte afgebroken
te zijn. Moet een oermonument dan ook al voldoen aan onze strenge
veiligheidseisen of zal dit bij het opbaggeren en de opslag gebeurd zijn?

k wandel in de Waaluiterwaarden bij Millingen in een prachtig natuurgebied dat door Staatsbosbeheer is opengesteld voor wandelaars. Midden
in de uiterwaarden, doemen onverwacht een tiental hoge zwarte palen
voor mij op. Het zijn enorme eikenstammen die, zo bleek uit onderzoek
van de universiteit van Groningen, 8.200 - 8.400 jaar oud zijn. Als ik me
bedenk dat eiken circa 9.000 jaar geleden, na afloop van de laatste ijstijd,
weer in Nederland zijn verschenen, dan kijk ik hier naar de fossielen van
echte oereiken. Bomen in de rivier waar, volgens de ecoloog Frans Vera,
Caesar zo’n hekel aan had omdat de Romeinse schepen kapot gingen als
ze er tegenaan voeren.

Ik vind het geheel passen bij deze plek. De stammen zijn net kunstwerken
elk met zijn eigen sfeer en verhaal. Als ik ze van dichtbij bekijk, zie ik er de
mooiste beelden in. De diepzwarte kleur is veroorzaakt door het verblijf
van duizenden jaren in de bodem waar onder zuurstofloze omstandigheden het hout verkoolt. Het is hierdoor, zo lees ik op een armzalig bordje
dat geen recht doet aan dit indrukwekkende en unieke monument, licht
geconserveerd. Schitterende sporen uit een ver verleden, van een ooibos
in een dynamisch rivierenlandschap, waar, zo stel ik me voor, de biodiversiteit groot was. Het zal onder invloed van weer en wind geleidelijk
verweren en verdwijnen. Zoals dat met alles gaat.

De stammen zijn tussen maart 1995 en september 1996 in de bocht van
de Waal bij Erlecom, niet ver hier vandaan, tijdens baggerwerkzaamheden
naar boven gehaald. Het is ongelooflijk, maar het heeft weinig gescheeld
of ze waren afgevoerd naar de vuilverbranding. Dat is in 1989 wel gebeurd
met vijftien boomstammen die op dezelfde plaats waren opgebaggerd!
G. Litjens, medewerker van een onderzoeksbureau kwam er toevallig achter dat deze stammen ergens tijdelijk lagen opgeslagen en liet ze naar de
Millingerwaard brengen. Fantastisch dat dit gebeurd is.

Maar tegelijkertijd komen er langs de Waal nieuwe ooibossen tot ontwikkeling. Wel gecontroleerd door Rijkswaterstaat dat al te enthousiast groeiende wilgenbossen in toom houdt. Ze bemoeilijken een goede doorstroming bij hoog water. Deze eiken echter, die het beeld van duizenden jaren
spontane natuurontwikkeling vertegenwoordigen, blijven zo lang mogelijke overeind staan. Als symbool om onze fantasie te prikkelen over hoe
een landschap eruit kan zien wanneer de natuur het zo lang alleen voor
het zeggen heeft.

Deze eiken zijn de oudste bomen die tot nu toe in Nederland zijn gevonden. Ze vormen de overblijfselen van de oerbossen die langs onze meanderende rivieren groeiden. Het is niet zeker of ze uit Nederland komen,
dan wel van verder stroomopwaarts langs de Rijn. De tien beste stammen
zijn hier in 1989 in de grond gezet. In de vorm van een cirkel vandaar
dat dit monument nu in de volksmond Woodhenge wordt genoemd. Een
woordspeling op het maar half zo oude Stonehenge, het megalithische
Woodhenge bij Millingen.
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Om die reden ook heeft de stichting Onze Waal het initiatief genomen om
naast Woodhenge een ‘oorspronkelijk inheemse’ zomereik te planten. Deze
boom die genetisch waarschijnlijk grote verwantschap vertoont met de
oude reuzen, zal bezoekers hopelijk nog lang nadat de eiken stammen zijn
verteerd, herinneren aan de weelderige ooibossen die zich ooit in onze
contreien natuurlijk ontwikkelden.
Met dank aan een anonieme wandelaar.

Een armzalig bordje voor een indrukwekkend landschapsmonument.

De oude reuzen waken over de jonge zomereik.
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8 De Spaanse aken van het
Weurtsche straatje

G

evraagd naar zijn monumentale boom langs de Waal, zegt René
van Loon (1959), “de Spaanse aken in het Weurtsche straatje”. In
het Weurtsche straatje staan drie grote, gekromde Spaanse aken in
een dubbele rij van struiken en bomen die een smal, kronkelig pad begeleiden en overkoepelen. De reden waarom hij deze bomen verkiest, leidt
tot een verhaal over de herkomst van onze bomen en het belang daarvan
voor de natuur.

René is in een vroeg stadium betrokken geraakt bij het onderzoek naar de
verspreiding van wat oorspronkelijk inheemse1 bomen en struiken noemen. Die zoektocht viel niet mee. Oerbossen hebben we niet meer in Nederland en veel oude landschapselementen zoals heggen en houtwallen
zijn vorige eeuw tijdens ruilverkavelingen opgeruimd. Om de oorspronkelijk inheemse bomen en struiken op te sporen werd een speciale onderzoeksmethode ontwikkeld. Oude topografische kaarten spelen daarin een
belangrijke rol omdat deze helpen te bepalen of een landschapselement
op een bepaalde plek daar in 1850 ook al stond. Inmiddels zijn voor een
groot deel van Nederland de nog resterende oorspronkelijk inheemse bomen en struiken in kaart gebracht.

René van Loon is ecoloog. Aan de universiteit van Nijmegen studeerde hij
plantenecologie, vooral gericht op kruiden. Hij specialiseerde zich later in
houtige gewassen, bomen en struiken. “Begin jaren 90 kwam ik in contact
met Henny Ketelaar en Chris Röverkamp, oprichters van Bronnen, Centrum
voor verspreiding van inheemse houtige gewassen. Zij legden in Nederland
de basis voor het beschermen en telen van wilde inheemse bomen en
struiken. Er waren natuurlijk al heel lang kwekers van struiken en bomen
in Nederland, maar wat was nu eigenlijk de genetische herkomst van de
planten die zij leverden? Voor de bosbouwsoorten was dit bekend want
ze worden op bepaalde kwaliteiten geselecteerd. Maar voor de andere inheemse soorten bomen en struiken, zeg soorten die hier van nature voorkomen, had niemand zich ooit druk gemaakt over de herkomst van het
zaad en stekmateriaal. Henny en Chris vonden de herkomst hiervan wel
belangrijk. Bijvoorbeeld omdat ze door eeuwenlange aanwezigheid aangepast zijn aan de omstandigheden (weer, grond) hier en de wereld van
grote en hele kleine dieren. Kweek je planten uit zaad dat van ver komt,
dan is dat veel minder het geval.

René: “Ik reis elk jaar het hele land af om zaad en stekmaterialen te oogsten op gecertificeerde oogstlocaties. Ik doe dat in opdracht van Staatsbosbeheer. Voor boomkwekers is dit het uitgangsmateriaal dat men moet
zaaien of planten om oorspronkelijk inheemse planten te kunnen kweken
en verkopen. De oogst en de teelt worden nauwkeurig geadministreerd en
een officiële instantie (nak Tuinbouw) ziet er op toe dat het juist gebeurt
en certificeert de planten in dat geval. Het certificaat is de garantie voor de
kopers van de bomen en struiken dat het ook oorspronkelijk inheems is.”
Voor een herinrichtingsproject in de Beuningse uiterwaarden is René gevraagd om te onderzoeken of daar nog oorspronkelijk inheemse bomen en
struiken te vinden zouden zijn. Hier staan immers nog landschapselementen die ook op kaarten van 1850 voorkomen. De heggen en struwelen heeft

1 Bomen en struiken van soorten die in onze klimaatzone van nature voorkomen

René van Loon op het Weurtsche straatje met links de stammen van de Spaanse aken.
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(inheems), die gekweekt zijn uit zaad of stekmateriaal van planten (bomen en struiken)
die in eeuwenoude landschapselementen zoals heggen en houtwallen staan
(oorspronkelijk inheems). Met andere woorden niet gekweekt uit zaad geoogst in
bijvoorbeeld Frankrijk of Italië.
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8 de Spaanse aken van het Weurtsche straatje

René allemaal afgelopen en al kijkend zijn diverse soorten aangetroffen.
Onder andere wegedoorn, kardinaalsmuts, rode kornoelje, hondsroos en
tweestijlige meidoorn. Allemaal aan te merken als oorspronkelijk inheemse
planten. “Tot onze grote verrassing vonden we een oud landschapselement
op een dijkje dat stamt uit de eerste inpolderingen van Weurt omstreeks
1400, het zogenaamde ‘Weurtsche straatje. Het was vermoedelijk een oude
(middeleeuwse) veedrift die werd gebruikt om het vee van het dorp naar
de graslanden in de uiterwaarden te leiden. In deze veedrift trof ik naast de
genoemde soorten, de drie grote, grillig gevormde Spaanse aken aan. Deze
soort was tot dan alleen in Zuid-Limburg, het Maasheggengebied bij Boxmeer, op een paar locaties langs de IJssel en in Twente als oorspronkelijk
inheems geïdentificeerd, maar nog nooit in het stroomgebied van de Waal!“
Spaanse aak, ook wel veldesdoorn genoemd, is op veel plaatsen als struik
in gemeentelijke plantsoenen en heggen te vinden. Het is een geschikte
struiksoort voor heggen maar een Spaanse aak kan ook uitgroeien tot een
middelgrote boom. Als echt oorspronkelijk inheems is de soort betrekkelijk zeldzaam. René: “Schitterend daarom om zulke fraaie exemplaren daar
in de Waaluiterwaarden aan te treffen. Zo blijkt maar, er gaat niets boven
veldonderzoek”’, waarbij hij verwijst naar de almaar toenemende neiging
om onderzoek uit te voeren door achter de computer luchtfoto’s te analyseren.
“Dit was een hele fraaie vondst: een betrekkelijk zeldzame soort, op een
nieuwe plek in een mystiek aandoend eeuwenoud landschapselement.”
Het Weurtsche straatje is met veel zorg, zonder al te veel weg te kappen,
toegankelijk gemaakt voor het publiek. Iedereen kan dit eeuwenoude pad
met zijn Spaanse aken bewonderen. Van de bomen zijn stekjes genomen
die op de genenbank van Staatsbosbeheer nabij Dronten uitgroeien tot
zaadbomen zodat de Spaanse aken uit het Weurtsche straatje hun bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de biodiversiteit in Nederland.
Met dank aan René van Loon.
De Spaanse aken.
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De Spaanse aken vanaf de dijk.
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9 De wilg op de Bol in Varik en hoe
een droom werkelijkheid werd

W

e schrijven 2013, Damanhur. Damanhur is een spirituele woongemeenschap van honderden mensen uit alle windstreken van
de wereld, gelegen in de Piedmont, de Italiaanse uitlopers van
het Alpenmassief. Damanhur is in 1975 gesticht op een plek waar naar
verluid vier synchronische lijnen (energiebanen) elkaar kruizen en waar
zoals men het er zelf ervaart ‘The very ground breathes. Rocks, trees and
plants, …everything seems to be subtly energized’. Het is een laboratorium
waar gezocht wordt naar duurzame wijzen van leven en samenleven. Henry Mentink (Zwolle, 1953) maakt hier tijdens een bezoek kennis met de
in Amsterdam wonende Spaanse Amelia. Hoewel hij haar niet kent - ze
hebben elkaar immers nooit eerder ontmoet – blijkt Henry voor Amelia
geen onbekende. Ze heeft over hem gedroomd en is naar hem op zoek geweest. Haar zoektocht leidde naar een dorpje bij Enkhuizen, waar ze hem
echter niet vond. Henry had daar wel gewoond (!) maar was niet lang daarvoor naar Varik verhuisd. Nog meer indruk maakt ze op hem als ze een fel
gekleurde tekening van een boom bij het water laat zien. Henry ziet in de
tekening onmiskenbaar de wilg op de Bol (de veerstoep) voor het Veerhuis
in Varik waar hij op dat moment verblijft. Dit kan geen toeval zijn. Hij ziet
in dit voorval een teken, een teken om een belangrijk besluit te nemen.
We gaan hiervoor terug in de tijd. Het Veerhuis in Varik ooit eigendom van
Johannes Bernardus van Straaten (lees Wim en de wilg op de Bol in Varik op
pagina 13) wordt in 1974 gekocht door de veelzijdige kunstenaar Pieter
Kooistra (Leeuwarden, 1922). Pieter Kooistra zoekt er de rust om zijn kunst
en zijn ideeën voor een sociaal en economisch rechtvaardiger wereld, verder te ontwikkelen. Het is de man die de kunstuitleen bedacht en al in de
jaren tachtig schreef over de noodzaak van een (wereldwijd) basisinkomen. Henry had Pieter bij toeval in 1991 in Hilversum ontmoet. Hij was

De wilg op de Bol bij Varik.
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Tekening door Amelia en de wilg.
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geboeid door zijn ideeën over een nieuwe economie, en zocht naar wegen
om ze te vertalen naar praktische, in Nederland toepasbare concepten. De
twee bleven met elkaar in contact totdat Pieter in 1998 overleed. Zijn gedachtengoed gekoppeld aan de plek, het Veerhuis in Varik, vonden Henry
en vele vrijwilligers, zo belangrijk dat ze het werk daar voort wilden zetten.
Met zijn vrouw, kinderen en veel vrijwilligers startte Henry in het Veerhuis
Kunst met Koffie om het gedachtegoed van Pieter Kooistra vorm te kunnen
blijven geven. Het Veerhuis was op dat moment aan een forse restauratie
toe. Om dit te kunnen financieren zet Henry in dat jaar een crowdfunding
actie op. Het woord bestond toen overigens nog niet. De eerste crowdfunding acties via internet vinden rond het jaar 2000 plaats, veelal in de
Verenigde Staten. Het wóórd crowdfunding duikt pas in 2006 op.

9 de wilg op de Bol in Varik en hoe een droom werkelijkheid werd

Door privé omstandigheden moet Henry in 2004 zijn actieve betrokkenheid bij het Veerhuis aan anderen laten. Hij blijft betrokken als bestuurslid
van de stichting die het Veerhuis gezicht en inhoud geeft. In 2012 besluit
een van de drijvende krachten achter de exploitatie van het Veerhuis er
mee te stoppen. Dat is het moment waarop over de toekomst van het
pand, verkoop of verhuur, een besluit genomen dient te worden. Henry
wil ook dan, 14 jaar na het overlijden van Pieter Kooistra, op deze plek
verder werken in zijn geest en aan zijn droom. Maar de vraag klinkt luid en
duidelijk: Hoe dan? “Ik heb immers geen geld om het te kopen.”
Het is in die periode dat hij in Damanhur Amelia ontmoet. De ontmoeting
maakt aan zijn twijfels een einde. Hij neemt een straf besluit: verkoopt zijn
huis en zoekt deelnemers om het Veerhuis te kunnen kopen. Met de steun
van 90 deelnemers wordt de koop op 7 oktober 2015 werkelijkheid. Daarmee begint met een tiental vrijwilligers een nieuwe reis om een droom
te realiseren: een nieuwe manier van zaken doen en een gemeenschap
vormen, met zorg voor de natuur. Een doe- en kennishuis voor nieuwe
economie. Een plek waar men lezingen en leergangen geeft, het village trade centrum (als tegenhanger van het world trade centrum) lokale producten
verkoopt, de stichting Ecodorpen Netwerk kantoor houdt, en de voorbijganger terecht kan op het terras voor het café. Het Veerhuis groeit uit tot
een kraamkamer voor sociale en economische vernieuwing.

Het Veerhuis met (links) de Dikke Toren op de achtergrond..

De kracht van de wilg is lang niet uitgewerkt. Ze blijft een energiebron voor
maatschappelijke vernieuwing. Ze is een rust- en uitkijkpunt voor wandelaars en fietsers die het pontje over de Waal nemen. Ze inspireert fotografen en kunstenaars. Dit laatste in navolging van Willem den Ouden en
Pieter Kooistra die vaak bij de boom te vinden waren. De boom heeft ook
haar symbolische kracht. Zo diende ze op 5 mei 2016 als Vredesboom. Een
jaar later voerden inheemse leiders, te zien in de film Down to Earth, bij de
boom een ritueel uit. Zij voelden de spirituele kracht van deze boom, of zoals Henry het uitdrukte, als die van een schakel tussen mens en universum.

Op een bepaalde wijze herhaalt de geschiedenis zich. Ruim vijftig jaar geleden was het Veerhuis naast herberg ook het praktijklokaal van de dokter
en de tandarts, stond er een taxi voor de deur, kon men er televisie kijken
en werd voor het etablissement de vracht voor de boten gewogen. Een
scala aan activiteiten om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. En ook
nu weer biedt het Veerhuis plaats aan een breed scala aan activiteiten.
Een plaats waar vuurceremonies samengaan met het bedenken van praktische innovaties. Waar de kiem gelegd wordt om de aarde unesco werelderfgoed te laten worden en plannen worden uitgewerkt om de handel in
grond te stoppen.

Wie kon bedenken dat de stok die Wim van Straaten bijna 80 jaar geleden
in de grond duwde om er voortaan zijn roeiboot aan vast te kunnen leggen (zie het verhaal op pagina 13) , zou uitgroeien tot een boom van zo’n
bijzondere betekenis.
Met dank aan Henry Mentink.
Willem den Ouden, Zon boven de Waal, 2000. Olieverf op doek, 80 x 100 cm.
Collectie J. Roes.

Harry Mentink. Rechts de wilg.
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10 Drie eiken ter nagedachtenis

D

icht bij de oever van de Waal, bij Fort Vuren met Slot Loevestein aan
de overzijde van de rivier, staan drie jonge eiken. Twee hebben de
droge zomers van 2018 en 2019 niet overleefd. Tien meter van de
rivier en toch verdroogd, een speling van het lot. Ze zullen komende winter
vervangen worden, om uit te kunnen groeien tot een mooie boomgroep
ter nagedachtenis aan Bart van der Meijden(45) en zijn dochters Lena (10)
en Mijntje (9) die op zaterdagmiddag 16 september 1944 gelijktijdig om het
leven kwamen. Ook hierbij was sprake van een speling van het lot.
Het was die bewuste zaterdag een prachtige, zonnige herfstdag. De lucht
was vrijwel onbewolkt, een zacht briesje waaide over de velden. Ideaal
weer om op de zware Betuwse klei achter de Waaldijk bij Vuren de akker
schoon te maken. De aardappels waren gerooid. Vader Van Zante was met
zijn zoon Jo (16) bezig het aardappelloof op te ruimen. Even verder stond
de platte kar met twee paarden ervoor. Bijna was een van de paarden
maanden daarvoor door een Duitse soldaat gevorderd maar vader Van
Zante was er dwars voor gaan liggen. De soldaat bleek geen bevel tot vordering te hebben en werd net op tijd door een Duitse officier tot de orde
geroepen. De scheidslijn tussen een wel of niet gelegitimeerde diefstal
kon smal zijn. Hun fietsen hadden ze verstopt maar met de paarden ging
dat moeilijker. Wel was een deel van de aardappeloogst dat seizoen door
de bezetters gevorderd en had vader die naar de Bol (veerstoep) moeten
brengen waar ze in een boot werden geladen.

Bart van der Meijden (45) en zijn dochters Lena (10) en Mijntje (9).

gevechten, werden toestellen geraakt en storten er soms ook neer. De
Duitsers hadden zware artillerie ondergebracht op het nabij gelegen Fort
Vuren. In tegenstelling tot de eerste oorlogsjaren die in Vuren betrekkelijk
rustig voorbij gingen, was de oorlog in 1944 dus voortdurend aanwezig. De
nieuwsgierig en avontuurlijk ingestelde Jo beleefde het als een spannend
jongensboek maar hij zag ook de ernst en ellende. Hij herinnert zich levendig dat hij plat op zijn buik op de Waaldijk liggend, keek naar de aanval
van geallieerde jagers op een drietal grijsblauwe Duitse patrouilleboten. De
piloten hadden ze, midden op de Waal varend ter hoogte van het Brakelse
veer, verrast en ze voerden duikvluchten uit om de boten te beschieten. De
boten kregen enkele voltreffers te verwerken en twee meerden zwaar beschadigd af bij de steenfabriek Loevenstein. Jo die er snel met de fiets was
heen gereden, zag de ravage, de doden en gewonden op het dek van de
geëxplodeerde patrouilleboot. Eerder al was hij als eerste aangekomen bij
een piloot van een neergestort vliegtuig. De man lag aan de rand van een
sloot onder zijn parachute. Hij bleek bij het optillen van het parachutedoek
dood te zijn, beschoten terwijl hij nog in de lucht hing.

Niets wees er op dat deze mooie dag zou eindigen in een drama, hoewel
de situatie in de streek wel steeds gevaarlijker werd. De geallieerden lagen
aan de Maas. Hun bommenwerpers kwamen elke dag over op weg naar het
Ruhrgebied om de Duitse industrie buiten werking te stellen. Ze werden
voortdurend aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen (jagers genoemd) en
vanaf de grond door afweergeschut bestookt. Regelmatig waren er luchtDrie eiken langs de Waal.
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Het is rond tegen drieën als er plotseling vanuit de richting Leerdam vier
geallieerde jagers (Spitfires) verschijnen en in duikvlucht een aanval uitvoeren op een Duitse artilleriestelling bij het buurtschap Leuven. Deze ligt er
half verscholen onder een groep bomen. Het is echter een nauwkeurig van
hout gemaakte, met camouflage netten afgedekte, nepstelling. De piloten,
naar later blijkt Polen, hebben dat niet door en trappen in de val die de
Duitsers hebben opgesteld. Het is niet ver van de akker waar Jo op dat moment zijn vader helpt het aardappelloof met een riek op de kar te gooien.
Jo ziet de jagers na hun eerste beschieting snel hoogte maken. Ze maken
boven de Waal een bocht en bereiden een tweede duikvlucht voor. Terwijl
ze achter elkaar naar beneden scheren en de stelling beschieten, opent
Duits luchtafweergeschut, dat iets zuidelijker achter een boerderij aan de
Donkere kade staat, het vuur. Desondanks voeren de jagers een derde aanval op de nepstelling uit. Jo en zijn vader volgen het vuurgevecht, als de
derde jager die erg laag boven de grond scheert, geraakt wordt en er een
grote steekvlam te zien is. Vader Van Zante grijpt de teugels en probeert zo
de geschrokken paarden in toom te houden. De piloot weet nog hoogte te
winnen, uit het brandende vliegtuig te
springen en hangt aan zijn parachute
in de lucht. Het is, na veel later blijkt,
de Pool Ryszard Lewczynski, 26 jaar
oud, die deel uitmaakte van het 317e
Poolse squadron van de raf. De vier
Spitfires zijn die dag in Noord-Frankrijk opgestegen. Lewczynski komt
neer in een wilgengriend aan de Zeivang, een kade die naar de dijk leidt.
Hij verstopt zich maar wordt al snel
door de Duitse soldaten gevonden en,
zo zien buurtbewoners, op een brancard afgevoerd. Ryszard Lewczynski
staat, ondanks veel naspeuringen,
nog altijd te boek als Missing in Action.

10 drie eiken ter nagedachtenis

Jo ziet hoe het aangeschoten, brandende toestel in een glijvlucht als een
over het water ketsende kiezel twee keer een nabij gelegen akker raakt
en telkens door schiet. De vuurzee gaat richting het dijkhuisje van Bart
van der Meijden. Deze heeft even daarvoor, toen de aanval begon, zijn
twee dochters, Lena en Mijntje, naar binnen geroepen. Hun moeder is
op dat moment niet thuis. Hun oudere broer, oud buurjongen van Jo,
is evenmin thuis. Hij is uitgerekend die middag in Brakel waar hij zich
later die dag zou verloven. Dan boort het vliegtuig zich in het bovenste
deel van het dijkhuisje en schuift nog altijd hevig brandend met een deel
van de zolderverdieping over de dijk. Net achter de Waaldijk boort het
zich in de grond. De munitie blijft in de vuurzee ontploffen. Terwijl zijn
vader nog steeds probeert de paarden te kalmeren, rent Jo over de akker, springt over een sloot en komt hijgend aan bij het huisje aan de dijk.
Daar, zo zien ook de aangestormde buren, valt niets meer te redden.

Het sobere graf van Bart van der Meijden en zijn dochters ligt op de kleine, begraafplaats van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk aan de
Waaldijk in Vuren. Niet veel verder op de Waaldijk ter hoogte van de plaats
waar het dijkhuisje stond, herinnert een groot bord voorbijgangers aan
het noodlottige voorval. Op 5 mei 2018, bijna 75 jaar na dato, plant de
nog altijd vitale Jo van Zante met mevrouw Miek Noordermeer-Van der
Meijden en de burgemeester aan de Waaloever 3 bomen ter nagedachtenis aan Bart, Lena en Mijntje. Miek is een nicht, de dochter van de broer,
van Lena en Mijntje.

Naast de bomen ligt een zwerfkei stevig verankerd met daarin gegraveerd
een kort gedicht:
voor alle burgers die vrede wilden,
maar omkwamen door oorlogsgeweld,
waaronder Bart van der Meijden uit Vuren
en zijn dochters Lena en Mijntje,
toen op 16 september 1944
een vliegtuig, neergeschoten door de bezetter,
brandend op hun huis stortte.

Met dank aan de heer Jo van Zante.

Ryszard Lewczynski.

Informatiebord op de Waaldijk.
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Begraafplaats te Vuren met graf van Bart van der Meijden en zijn twee dochters.
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Colofon
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