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Het hart in de boom 11
In "Bos en Hout Berichten 1985, nr. 7" beschreefde
heer Wassink op boeiende wijze emoties en gevoelens in de relatie mens-boom, zoals die vanafhet begin van de mensheid zo 'n grote rol hebben gespeeld.
In dit" Bericht" sluit hij op het vorige aan met een al
evenzeer boeiende schets van de mystieke, religieuze
relaties tussen de mens en een aantal verschillende
boomsoorten.
v.d.M.
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Abies heet in het Nederlands officieel den. Het is niet de
grove den (Pinus), noch onze huidige, bij iedereen
bekende kerstboom, de fijnspar (Picea). De Abies
wordt beschouwd als de koning van het bos. Hij werd
gezien als de verblijfplaats van de Noorse god Odin (bij
andere Germanen Wodan genoemd). Door de Christelijke kerk is hij gekerstend als de boom van Sint Nicolaas
(Santa Claus) en als de oorspronkelijke kerstboom aangewezen. Men kan hem dan ook als zodanig bijvoorbeeld nog in Duitsland op de markten vinden, terwijl
daar ook veel kerstkransen, gevlochten van deze
boomsoort, worden aangeboden. In Rusland was het
gebruikelijk als een bijzonder eerbeidwaardig exemplaar van de Abies door een storm werd geveld, deze
boom niet te verkopen, maar aan de kerk te schenken.
Acacia arabica is de echte acacia. Wat in Nederland
acacia wordt genoemd heet officieel Robinia pseudoacacia. De Acacia arabica leverde het onvergankelijke
hout voor de Ark des Verbonds en het altaar van de
Tabernakel. Ook wordt hij genoemd (overigens met
meer planten) als het materiaal waaruit de doornenkroon van Christus zou zijn gemaakt. Ook voor
Buddhisten en Hindu's is deze boom heilig. Hij werd
dan ook vaak gebruikt voor het bouwen van tempelpoorten.
Acer, de Esdoorn, is volgens de Romeinse schrijver Plinius het symbool van de terughoudendheid. Plinius vermeldt dat de esdoorn leveraandoeningen zou genezen.
Het hout van de Acer pseudoplatanus L., de "gewone"
esdoorn, de sycamoor, wordt steeds beschouwd als
onverwoestbaar.

Populus tremuia. de esp. trilpopulier of ratelpopulier: de enige boom die
"praat".

AlDUS glutiDosa, de els, is vooral in Noordwest-Europa
van belang geweest. In de eerste plaats levert zijn hout
uitstekende houtskool, terwijl uit de bast een rode, uit
de twijgen een bruine en uit de bloemen een groene
kleurstof werd bereid. Dit groen is de basis voor de kleur
van de boswachtersuniformen. In oude tijden verborgen veel buiten de wet gestelden zich in de bossen zoals
Robin Hood, die deze kleur als camouflagemiddel
gebruikten. De boom was bijzonder heilig voor de Kelten; een van hun voornaamste goden was Bran, de
Elzengod. In de Odyssee, het heldendicht waarin
Homerus de lotgevallen van de Griekse held Odysseus
verhaalt, wordt de els als eerste van de drie bomen van
de wederopstanding genoemd. De witte populier

(abeel) en de cypres zijn de beide andere bomen. Interessant is voorts dat de prehistorische paalwoningen in
de Zwitserse meren vaak op elzen palen werden
gebouwd. Ook in funderingen van zeer oude gebouwen
in Amsterdam blijkt vaak elzenhout te zijn verwerkt.
Amygdalus (ook wel Prunus amygdalus genaamd), is
de amandelboom. In de Griekse mythen wordt vermeld
dat Phyllis, die vergeefs op haar geliefde Demophon
wachtte, stierf en in een amandelboom veranderde. De
staf van Aäron, hogepriester van de Israëlieten tijdens
hun tocht door de woestijn, was volgens de overlevering
van amandelhout: de staf die uitbotte en bloemen is
gaan dragen. Deze werd later de staf van de Paus van
Rome. De amandelboom is voorts het symbool van
ouderdom en wit haar (levenservaring en wijsheid).
Butea frondosa of dhak heeft geen Nederlandse naam.
Het is de boom van het vuur, uit zijn hout werd de staf
van Mercurius gemaakt, bij de Romeinen de god van de
handel en de vuurdrager. De boom levert een nectar, de
soma, dat naar de Hindu's geloven, door hun goden
wordt gedronken.
Buxus sempervirens is in Nederland bekend onder de
naam buxus. De takken worden gebruikt voor het
Joodse feest van de Tabernakel. Ook werden er juwelenkistjes en andere dozen voor kostbaarheden van
gemaakt. Voor muziekinstrumenten, vooral fluiten,
was buxus een geliefd materiaal.
Calliandra inseqnilatera Rusby, de Officierspluim,
"scheerkwastenboom" , bij wie de tropen bezochten
welbekend, is in Hawaï heilig. De inwoners daar zijn van
mening dat de bosjes van deze bomen aan Pele, de godin
van de vulkanen, behoren. Het hout wordt gebruikt om
er godenbeelden en speren van te snijden. In moderne
zin vinden de stammetjes toepassing als staken voor
druivenranken.
Castanea sativa, de tamme kastanje, werd zeer geëerd,
waarschijnlijk omdat hij goed voedesel verschaft aan
mens en dier.
Cedrus, de ceder, is een zeer bekende boom, die wordt
beschouwd als de boom van het geluk. In China wordt
hij gezien als de boom van de trouwe geliefden. Volgens
Ezechiël, een van de vier grote profeten in de bijbel,
groeit de ceder in het paradijs. De tempel van Salomo
werd van zijn hout gebouwd (de ceder van de Libanon)
en voorts was cederhout zeer in trek om er godenbeelden, doodskisten en ook meubels van te maken. In
Nepal en Tibet is de ceder een heilige boom. De olie in
het hout, de cederolie, werd als een insecticide gebruikt.
Cedrela odorata, in de wandeling ook wel ceder
genoemd (het hout heeft dezelfde geur), wordt door de
Nez Perces en de Haidah-stammen in Zuid-Amerika
als heilig gezien. Het paradijs van deze volken staat vol
van deze boomsoort.
Ceiba pentandra, de kapokboom is de paradijsboom
van de Maya's. De yaxche, zoals zij hem noemen, is echter universeel heilig in de tropen. Dit wordt geaccentueerd door het feit dat uit 45 geografische gebieden
voor deze boomsoort niet minder dan 278 locale namen

bekend zijn. Slechts met grote moeite is het mogelijk om
in bepaalde streken deze bomen gekapt te krijgen. In
Suriname bijvoorbeeld zijn het de bomen die overal in
het bos boven de andere bomen uitsteken: zij zijn heilige
bomen die op de kostgrondjes bleven staan en daarmee
zijn het de oudste stammen in het bos.
Cornus mas L., de kornoeltje, leverde volgens de overlevering de speer van Romulus, een zoon van Mars, een
van de oervaders van de Romeinen. Romulus heeft
Rome gesticht en volgens de eerste nationale dichter
van de Grieken, Homerus, en de beroemde Romeinse
dichter Virgilius, werden uit het hout van deze boom
pijlen vervaardigd. In Joegoslavië probeerden de jongens en meisjes hun luiheid via de kornoeltje kwijt te
raken.
Corylus avellana L., de Hazelnoot, is in het volksgeloof
een van de zeer belangrijke bomen. Men kan wijs worden door hazelnoten te eten, maar nog beter heet het om
zalmen te eten die met hazelnoten werden gevoed. In
Ierland was een speciale bron met zulke zalmen omgeven door hazelaars. Hoewel we tegenwoordig meer
kennis hebben, zou de wijsheid wel eens kunnen zijn
teruggelopen als !:let gevolg van het feit dat er nog maar
weinig hazelaars over zijn... De Engelse uitdrukking
"this is the case in a nutshell" is wellicht van de hazelaar
afkomstig. De hazelaar beschermt tegen blikseminslag
en zijn twijgen worden gebruikt als wichelroede.
Crataegns oxyacantha, de meidoorn, is een ongunstig
bekend staande boom, die bij ons in mei bloeit. Mei was
de maand van sexuele onthouding, o.a. bij de Romeinen. Daar het geurpatroon van de bloeiende meidoorn
door veel mannen wordt ervaren als overeenkomend
met de geur van vrouwen in sexuele extase, zou hier een
gedachtenassociatie aanwezig kunnen zijn, die echter in
eerste instantie alleen maar pervers aandoet.
Cypressus fastigiata D. c., de cypres, is de boom van het
treuren en hij werd onder meer gebruikt om er doodskisten van te maken. Daarnaast werd de cypres benut als
dakbedekking van tempels. Men neemt aan dat met het
"gofel''' hout, waarvan Noach zijn ark bouwde, deze
houtsoort is bedoeld. Het is geurig, sterk hout, dat lang
meegaat. De oud-Italiaanse god van veld en bos,
beschermer van de landlieden, en koning van de bossen,
Sylvanus, werd in Rome gesymboliseerd door een twijg
van de cypres. Ook schijnt er nog een relatie te bestaan
tussen de cypres en Venus. De cypres was volgens de
eerder vermelde Odyssee een van de drie bomen van de
wedergeboorte. Plato schrijft dat de wetten van Solon
op cypressehout werden vastgelegd.
Diospyros uit Afrika, het ebbehout, is diep-zwart van
kleur, zwaar, moeilijk te bewerken en zeldzaam. Waarschijnlijk werden daarom de zetels voor de goden
meestal uit ebbehout vervaardigd. Ook werd ebbehout
gebruikt voor het snijden van godenbeelden.
Eugenia jambos, de Indiase jambu of soma, is reeds in
de paradijsverhalen vermeld. Deze boom markeert de
vier kardinale punten in het universum waar de vier
reuze-olifanten de wereld ondersteunen.
Fagus sylvatica, de beuk, is een Europeaan. Beuk,

Belgae-stam, de Brittons, hebben de Es-god Gwydion
vermoedelijk in de 4e eeuw v. Chr. in Engeland ingevoerd. In Griekenland was de es aan Poseidon, de zeegod, gewijd. De Romeinse liefdesgod Cupido zou zijn
pijlen van essehout hebben gemaakt. Volgens de
Latijnse schrijver Plinius waren alle boosaardige wezens
bang voor de es. Zijn hout werd dan ook gebruikt voor
bescherming en de boom zelf als een soort poortwachter. Om dezelfde reden maakte men er knotsen en speren van als verdedigingswapens.
Juglans regia, de walnoot, was een aan Diana, de
Romeinse godin van de jacht, gewijde boom. Met
behulp van de vruchten werd de toekomst voorspeld.
Juniperus communis L., de jeneverbes, beschermt ook volgens het volksgeloof in West- Europa - de mens
tegen dieven, boze geesten en heksen. In Tibet worden
takken op het dak en in de vier hoeken van de vertrekken geplaatst, opdat de huisgenoten hun functie, de
bescherming van het gezin, huis en haard, naar behoren
zullen verrichten. Ook de Chinese beeldsnijders
gebruikten de jeneverbes voor hun figuren van geesten
in de vorm van dieren, o.a. het hert.
Mammea americana L., de mamma boom, dankt zijn
naam aan de vruchten die met vrouweborsten kunnen
worden vergeleken. De geesten van de gestorvenen eten
's nachts de heerlijke vruchten.

"De boom der vergeving", olieverfschilderij op canvas, Sir Edward Buma·
Jones, 1882. Phyllis, dochter van de koning van Thrace, werd verliefd op
Demophon, zoon van Theseus, toen Demophon op weg naar huis na de Trojaanse oorlog aan haar vaders hof was. Demophon vertrok naar Athene,
belovend dat hij bij haar zou terugkeren. Maar hij brak zijn belofte en Phyliis
pleegde in wanhoop zelfmoord. Zij werd door de goden in een amandelboom veranderd, Op het schilderij barst zij uit de boom om zich weer bij
Demophon te voegen.

Buche, Beech, is de naamgever van het woord Boek,
Buch, Book. Het stamwoord komt uit het Gotisch en
zou "de boom met de eetbare vruchten" betekenen.
Bacchus, de Griekse wijngod, dronk uit beukehouten
schalen. De Griekse held Jason liet zijn schip, de Argo,
bouwen van beukehout, maar de sprekende boeg was
van eiken gemaakt, van de heilige eik van Dodona.
Ficus indica L. of Bar, is een heilige boom in MiddenIndia, waar men zegt: "Hij die een Bar kan verwonden is
in staat zijn kleine zusje te schoppen." De Ficus glomerata is gewijd aan alle heilige krachten. De naam Ficus
religiosa, de Peebul, zegt eigenlijk al genoeg. Het is de
boom van Buddha en de boom van de wijsheid. Hij is
gewijd aan Shiwa en in Tibet is men van mening dat de
brug tussen aarde en hemel, waar de gezegenden over
gaan, van peebul-hout is gemaakt. In Midden-India
heet het dan ook dat het"beter is om aan lepra te sterven
dan om een blad van de peebul te plukken".
FraxiIms, de es, is in de Skandinavische mythologie
bekend als Yggdrasil, de as van het heelal, en ook de
boom waaruit de eerste man werd gemaakt. Alle runeletters in Skandinavië die voor wichelarij werden
gebruikt, waren van esse-twijgen gemaakt. In GrootBrittannië was de es de boom van de wedergeboorte. De

Mangifera indica of manga leverde het Ambrosia, het
voedsel dat de goden onsterfelijk maakte. Hij is daarmee het symbool van de onsterfelijkheid en de bloesem
is de zetel van de god van de liefde.
Mimusops schimperi, persea, is de boom waarvan de
Griekse wijsgeer en moralist Theophrastus, ruim 300
jaar v. Chr. heeft geschreven dat het de boom des levens
zou zijn. Het is een kleine Egyptische boom. In de Midden-Egyptische stad Oxyrhynchus, waar de Griekse papyri zijn gevonden, staat op een 294 jaar voor onze jaartelling gedateerde papyrusrol dat hij bijna was uitgestorven. Er wordt beweerd dat er in de tuin van het museum in Cairo nog een exemplaar moet staan.
OIea europea L., de olijfboom, is het symbool van veiligheid en vrede en de olie is het symbool van vriendelijkheid en aalmoezen. De olijf was de boom van
Minerva, de Romeinse godin van wijsheid en kennis, in
Griekenland vereerd als Pallas athena. De deuren en de
deursponningen van de tempel te Jerusalem waren van
olijfhout gemaakt.
Phoenix dactilifera, de palm, was het symbool van rijkdom en onsterfelijkheid. Voor de Joden is hij het zinnebeeld van de triomf, voor de Christenen het symbool
van het martelaarschap en de overwinning. "Eert de
dadelpalm, want het is uw moeder", heeft de profeet
Mohammed tot zijn volgelingen gezegd. Voor de Arabieren is de palm dan ook een bezield wezen, op
dezelfde dag geschapen als de mens. De legendarische
vogel Phoenix werd uit een palm geboren en keerde erin
terug.
Platanus orientalis, de plataan, was de boom waarin de
Grieken en Romeinen bij voorkeur amuletten hingen.

Populus tremuia, de trilpopulier of esp, was in WestEuropa niet zo bijster populair. Hij was een boom waar
men voorzichtig mee moest zijn. Bovendien de enige
boom die "praat", misschien wel de enige plant die deze
eigenschap kreeg toegeschreven. De bladeren zijn wat
leerachtig en als ze in de wind tegen elkaar aan waaien,
ontstaat er een geluid dat o.a. aan de naam ratelpopulier
ten grondslag ligt. Volgens het Griekse volksepos
Odyssee is het een van de drie bomen van de wedergeboorte. In het oude Griekenland was de populier
gewijd aan Hercules, de held van de Peloponnesus.
Quercus, de eik, is in onze streken een goede bekende.
De Druïden, de priesters van de Kelten, waren beoefenaars van een eik-cultus. De op de eik groeiende maretak of mistletoe werd daarbij, op grond van de vruchten,
als geslachtsorgaan van de eik beschouwd, terwijl het
sap van de vruchten als sperma werd gezien. Vele goden
waren aan een eik-cultus gerelateerd, o.a. Janus met de
twee gezichten en Jupiter, de Romeinse licht- en hemelgod. De eik is het symbool van kracht. De Heilige stoel
van de Paus van Rome heeft een zitting van eiken in een
frame van acacia. De vaak in de bijbel genoemde "Terebint" was vermoedelijk de Quercus ilex, de eik met bladeren die op hulst lijken. Het feit dat er een aantal eiksoorten bestaat, o.a. Q. segilops en Q. rotundifolia, die
direct eetbare eikels hebben, d.w.z. zonder looizuur, zal
er aan hebben meegewerkt om de eik belangrijk te doen
worden. Een gerecht van eikels is o.a. in Spanje nog lang
een dagelijkse gang in het menu geweest, ook voor de
welgestelden. Ook nu echter nog zijn eikels te koop op
sommige Spaanse markten. Ze worden op dezelfde
wijze toebereid als tamme kastanjes.
Salix alba, de wilg, is de boom van tranen en verdriet,
ook als het niet de treurwilg betreft waarvan de takken
als sluiers neerhangen. De wilg is een boom om voorzichtig mee om te springen, want "hij behoort de maan
toe". Israëls harpen werden aan de Wilgen gehangen als
teken van rouw. De Christenen gebruikten de takken als
substituut voor palmtakken. Voor de Grieken was de
wilg heilig omdat hij het doden-aspect vormde van de
drie-eenheid van de maangodin. Het was vaak de boom
van de betovering. De Keltische Druïden brachten
mensenoffers in van wilgentenen gevlochten kooien of
manden.
Sambucus nigra, de vlier, is plezieriger. Hij is de zetel
van Vrouw Holle, in de Germaanse mythologie de
beschermvrouwe van huis en haard. Van ieder onderdeel: bloemen, vrucht, blad, bast, hout en wortel, kunnen medicijnen worden getrokken. Wel dient men bij
het oogsten Vrouw Holle te danken voor haar gaven. De
vlier is een boom die bij ieder huis hoort. Een pas geboren kind dient aan Vrouw Holle in haar vlier te worden
voorgesteld. De Kelten waren echter van een totaal

andere mening. Voor hen was de vlier een slechte boom.
Met zijn witte bloesem en zwarte bessen was hij waarschijnlijk te sterk aan de maan gebonden.
Shores robuste, de Sal, werd in India gebruikt door
meisjes die deze boom "trouwden" om wat van zijn
kracht en vruchtbaarheid deelachtig te worden. De
moeder van Buddha hield, naar verluidt, een tak van de
sal vast toen Buddha werd geboren: de tak was in dat
geval een symbool van bescherming.
Sorbus aucuparia L., de lijsterbes, is de woonplaats van
een nymph die bescherming biedt tegen dieren die
horens dragen. Deze boom, die een symbool is van de
donder en die blikseminslag heet af te wenden, voorkomt overlast door heksen. De Hindi in Bombay houden hem voor heilig en de Kelten maakten gebruik van
de lijsterbes bij het voorspellen van de toekomst.
Taxus baccata, de taxus, is een boom die vroeger - en
ook nu nog - op kerkhoven werd aangetroffen. Volgens
de mening van de Egyptenaren nam deze boom de giftige dampen van de lijken op.
Tilia grandifolia, de linde komt met een in twee of drie
etages geschoren kroon voor in stadswapens en op tal
van oude schilderijen. De linde markeerde het centrum
van de gemeenschapsactiviteiten, maar werd bijvoorbeeld in Zeeland ook als grensboom gebruikt. Voorts
werd er onder de linde vaak recht gesproken. Het is een
heilige boom, dikwijls verbonden aan geluk en voorspoed van stammen of families. In Griekenland was de
linde aan Venus gewijd. In de mythe van Philemon en
Baucus, een oud echtpaar dat gastvrijheid verleende
aan de opperste god die hen incognito bezocht, werd
Philemon bij zijn dood in een eik veranderd en Baucus
in een linde.
Ulmus carpinifolia Gled., de iep, werkt in mythe en
volksgeloof verwarrend. Hij zou zijn gecreëerd door
Orpheus, de mythische zanger van de oude Grieken. Hij
zou ook de boom van Morpheus zijn, maar vermoedelijk is deze voorstelling van zaken gebaseerd op een verschrijving. Volgens andere bronnen is de iep de boom
van Ceres, de Romeinse godin van de plantengroei en
het dodenrijk.
Hiermee heb ik een greep gedaan uit de vele boom- en
houtsoorten waarmee de mens een mystieke en/of
religieuze relatie had en vaak nog heeft. Ook is dit
slechts een selectie uit de verhalen waarmee ik heb willen aantonen hoe nauw de band is tussen mens en boom,
en niet alleen in algemene zin, maar ook ten aanzien van
de specifieke boom- en houtsoorten.
ir.J. T. Wassink
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