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BOOMPJE VERPOTEN IN 1931

‘Een aanwinst voor ons
Veel spreekwoorden en uitdrukkingen zijn uiterst moraliserend
en menen de waarheid in petto te
hebben. De werkelijkheid is vaak
anders. Boontje komt (helaas)
niet altijd om zijn loontje en met
de fluctuerende werkkringen van
tegenwoordig betekenen twaalf
ambachten niet automatisch
dertien ongelukken.
Door Gé Vaartjes
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at ook ‘Men moet geen oude bomen
verplanten’ een twijfelachtige uitspraak is, wordt bewezen door een
voorval uit Boskoops geschiedenis.
Begin jaren dertig ging een groot deel van
de oude dorpskern op de schop om plaats
te maken voor de Gouweverbreding en de
aanleg van de hefbrug met zijn hoge opritten. Tientallen huizen verdwenen, het
stratenplan veranderde en hier en daar
verscheen vervangende nieuwbouw. In
korte tijd werd de historische kern van
Boskoop voor het grootste deel afgebroken, en daarmee - voorgoed, lijkt het toch
wel - verminkt.
Met weinig historisch besef werd er gesloopt; voor zover is na te gaan, zijn van de
vernielde panden nauwelijks of geen karakteristieke elementen bewaard gebleven.

16

Van één onderdeel van het oude dorp weten
we zeker dat het gespaard bleef: een volwassen boom, een taxodium. Hij stond al jaren
in de achtertuin van bakker Zaal, in de Dorpstraat OZ nr.3. Het huis van kok en banketbakker N. Zaal was het tweede huis rechts
als je de oude draaibrug vanuit het centrum
overstak. Het was een onderdeel van een
klein rijtje fraaie gevels, dat begon met het
statige huis van de familie De Bruin aan de
Gouwe en eindigde met de woning van de
familie Henk Nieuwesteeg, hoek DorpstraatGouwestraat. (De huidige Gouwestraat is
genoemd naar de oude Gouwestraat, die
vóór de Gouweverbreding vanuit de Dorpstraat recht naar Den Ham liep)
Het huizenrijtje aan het begin van de Dorpstraat had lommerrijke achtertuinen die
aan de Gouwe grensden. En in één van die
tuinen, die van bakker Zaal, stond een
taxodium, waarvan de gemeente het
blijkbaar zonde vond dat deze domweg
zou worden omgehakt. Daarom werd het
plan geopperd om de boom te redden en
te verplaatsen naar het plantsoen bij het
jonge Boskoopse raadhuis, dat in 1929
geopend was. Dat prille parkje kon nog wel
enige groene aankleding gebruiken.
De operatie vond plaats in 1931 en dwingt
respect af. Waar het verplaatsen van een
volwassen boom tegenwoordig, met
alle technische hulp- en transportmiddelen, eigenlijk een fluitje van een cent
geworden is, was dat vroeger een enorme
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allerliefst plantsoen’
ingreep, die veel mankracht vergde.
Een risico was het ook. Zou de taxodium het
overleven? Er was in ieder geval één Boskoper die zich ernstig zorgen maakte over het
welzijn van de boom. Hij greep naar de pen
en uitte zijn bezorgdheid in dichtvorm in het
Boskoopsch Nieuws- en Advertentieblad van
13 april 1932, dat links op bladzijde 16 is
afgedrukt. In de beginregels van zijn vers
verwijst hij naar een berichtje in een recente
krant, waarin over de naderende lente werd
gesproken. Hij doelde op een stukje onder
de ‘Plaatselijke berichten’ in de editie van
6 april 1932: ‘Nu de lente weder in het land
gekomen is, kan men aan boomen en heesters weder bespeuren, dat zij eerstdaags in
volle pracht zullen prijken.’ Na deze positieve mededeling verandert de toon in mineur: ‘Jammer is echter, dat onze lieve
straatjeugd op zoo’n erbarmelijke en vernielzuchtige wijze omgaat met het mooie wat
de natuur ons schenkt, en in de weinige
plantsoenen die Boskoop rijk is, op verschrikkelijke wijze hun vernielzucht bot viert
op boomen en planten. Vooral het grasbed
dezer plantsoenen moet het ontgelden, en
wordt gewoon gebruikt als voetbalterrein en
ook voor wegbekorting. De politie ziet wel
heel scherp toe, doch kan niet altijd op één
punt zijn. Ligt hier geen taak voor de ouders, en ook van menschen die dagelijksch
in de gelegenheid zijn, deze vernielzucht te
constateeren?’
Ook toen dus, zij het impliciet, een roep
om ‘normen en waarden’. Lees oude
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kranten, en het menselijk geploeter wordt
uiterst relatief.
In zijn vers stelt de gelegenheidsdichter dat
de gerooide boom nog een week met de
wortels boven aarde gelegen heeft voordat
hij opnieuw gepoot werd. Een waagstuk
dus, temeer omdat het, zoals hij schrijft,
vroor ‘dat het kraakte’. Deze mededeling is
merkwaardig. Er is namelijk een kleine
fotoreportage bewaard gebleven die het
transport van de taxodium door een wagen
van garage Kok toont. Niets op deze foto’s
wijst op (strenge) vorst. Duidelijk te zien is
dat andere bomen in het blad zitten.
Bovendien is de bloempot in het plantsoentje voor het gemeentehuis nog gevuld.
Overdreef de bezorgde dichter om zijn
visie kracht bij te zetten?
Zijn zorg werd niet door iedereen gedeeld.
In het Boskoopsch Nieuws- en Advertentieblad
van 11 mei schreef H. Trimp Lz. een relativerende reactie, eveneens op rijm. (zie
kader hiernaast) Trimp had er vertrouwen
in dat de boom ‘nog heel veel jaar zal
groeien’. De geschiedenis heeft hem gelijk
gegeven; de taxodium heeft de rechterzijde
van het raadhuis inderdaad nog jarenlang
een groene flank gegeven.
Er staat nog altijd een taxodium naast het
raadhuis. Niemand kon de redactie vertellen of
deze boom het in 1931 verpote exemplaar is.
Met dank aan J. van der Molen.
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