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D

ti

bonten moeten .. run!

boznt!n,

~fhtfl

leur,

hebben fll!n majtlKlle
kracllt. Bonum herbo!rjt..n
en delflonerl'. Bomen
dat b u bekend - kun.

~cstt>n

-

~ ~hoeden

tl'.ten boolbeld
en de woeale Il\I1'f:l"p un
de lIulvcl, Klop even op on-

p.Yt'rfd hout en al het

.ft'"

de dat I'el'!'..d elond IJ t.. ~
IprlP.l"f'n wijkt - al, en,: ..
(~~n uit _n modern ballet met noel .nnIe1wul en
pll.de, mri .....,tw", slnk_
ken tmltlcl _ ..... , de ach·
urlfT'Ond om lIch ald .... r, diep
IneIIltJt"l·.h•• ~n,. te herstellen
VIln de HhGk" .. Even afkloppon" UA'II'_ wIJ dIn en wij

weten niet (prcell'll)
allemaal I'cbcntt:

Wit

er

I'~tpn

dJe wUk~. ~e maehten die
sleh onUltld t.erurtrekllen

..n 1'fko:<~1~ krachten dil'
tilt Jenn Immen en. eveD,
geklulslerd w.ehten op ten
nieuwe kaDa. Kortom, Itzer:
bomen herberzen oonnaud.
... kr&ehterr en dat Is NI lal1(
hrt ltev:al. AI ~uw"n zeU••
Dat wa. al het KevAI toen
on. lond bUvoorbe~ld. all·
mfdf grole delen van Welt.
Europa, brd~kl war~n door
wouden, en oero~ rn b~nl
er In rond Iprong,n, Ja,
enorme wouden hebban onl
land bedekl. Enotreme wou·
den. Yol b~men w•• rdoor
men zeUl nl~t mul' In Sla,,!
was hrl gehe!e bo, It zien,
Er w.ren bo,~en die zich
uitstrekten v!\n hol lol her
en woud .. n die vltn hl .. r lol
gund. reikten en dllt wil wet
lal. zel8 .. n, dunkt ons, En
dan bell'on het Ineens _ In

~a;n.v~~~ dDe~I~~~~.

J: !tl~rd

Ide wind "voer" Immen!)
door de toppen van de bo·
men en loeide daarin en oer·
Mlen 'N~k 101 f>f'f·Plrl:

"Eng zoal. die wind door de
toppen van de bomen loeii!"
Don werd o~r.Plet korzelig
en kwud ook en Iprak gif.
tltr: "JU met je wind! Dat II
de wind niet: dat Is Wodan,
Of Odin. als je dU llever
lJebt en Ik zou me mul' Itli
Muden!"
Nou. Or'f·Mlen hod dude.
dat t.IJ voelde dat lier-Piet
hur tot hilI' zat ten verder
noll'. en dat oer-Piel, wU
hul' betreft Keheel óp k(ln
vlleg .. n. Oer.Mlen kortom
KrlMfd., dat wel van dip
Wodan. Mllar met de kinden
"'al dat anden. Die zalen
pipa bijeen tunen de dle<'t!n_
vellen en keken mrt banKe
lIg'enl]i; tden ook al: mrt
"bantre otren", naar Ya en
Moe en Inderdoo.d; zU hoor.
den, de kltlntjt. met hun
leUijne Intultletju tn hun lIe.
voellgt vtrbf1!ldlnlllkrllcht·
j~l, die Wodan un d~ boom.
toppen rukken op ~o'n .tOl'll1dag /In mei, tÓfn ook al.
juni, juli en IIUJlUltUI en \tr·
dur de hleo winter door: Ja
to\.en ook IIIl en ~ij werden
vervuld van un anhelluam
ontzaK'. ja. OnhellUiam Dnt·
L1.g. En dal h. zoall gU mt..
derne lezer hp.,l goed weel.
leu dat 101u.1 lunell 1l voor
de klndeorzlel dal onhelluam
ontugEee dooe daari.. k(}~·
ken; IJ lru,trotw~; !} pA()o
biot'in: 31 1I~l'O.!ell: ~I COlli'

pleX'e7l: SJ phrenldn ell 61
cradtt!1I /0111 "' maar ""Ige
Ie noem~nJ. En wal had
(~n hCII/tJ dot lell QoooIQet
Om Ie bOQIIIIL~n.. perten
va .. do kGt, lIfIroolglml • .kil'
lIeli 0011 v/wQIe_ ell miurtjcr.
Dali: ,,'ier et,o,lI ell olfllmll
rbUvoorbeetdJ. Voort,: OlIeTel.flll .... t.fl \'6t w(m:lnl, Daar.
1111: Q8""""" ullr/aQ 0W7 hel
/18hel" lijl. Dan: 1.fIliJke aall'
Ul'f!1I~eI8-ln-1ldo(ll/1 .. me.en, Teil
.Iol/a:

11-.10-

~~fUJ,k t':~~:f.

1Ir, OIIhe-v. optred.sn
teQell

hejoardell

-IIn
.en
acllreev.
UI'!! IIDor de
tele/ooll. En
dan
Z1IItIgeli
wil nog VIIII:
Jeuk.
krom_
p.l!n,
migrol.
~wokke"

oofll

~1~;k~~lt~:·
(later
d",,/;
overQlIvoelig·
1t, .. jd t\i<ll'l'n. de-

dagl'lok

af"p"l1de

om

all'

deTo.Tml'1I fom maar lelt te
lIoom.o:'tl/.
Volle net'f

W ~il;~ze::. :a~ IJf~~:;!
klndeNn uit de dag'en vo.n
oer.Mlen en oer_Plet. In die
zin zUn wU dien broeder.
ten In halfer .. tin trouwen.a
nok wel eonlguln! mluchi~n
ja een weinigJe loml eoVen
op een mooi
olenbtlkJel en
dat verklaart
waarom zove·
Ie rudlmeonten
van Der.-over·
tulg'lntren ook
nog' In u en In
onllzelCaI Ie.
ven en wo ..len, Ook Il zegl
om dt haver·
klap: "Effe af.
t1kkeo op onge·
verfd hout f"tl

atrm Kar:1pioen
en un ,~t.ten en kabouten
en daarom. daarom Rl1un.

Iner. dalJTom mOBten aUe
~ \!TQlJII! U ziet het In

!~~r.~lall.W:t I~ur~~~el:.~:;

met waanzinni,!! drift de
bijl In de .tammen. Oveul
llaat wethouder ge~ed met
zUn gemnntelljke r... kkefl
om de UlIlI' In de bast te
drijven. Overal velt men en

M

v ben! daal',
morde 1l3n \-011 ..

neeloon OM:
ell, én t'OA ol die WOt'~tl'l'fln'
g~n di~ bomtIl omhakkeIl.
Want daarover nu wUdpl>

lUi!eh~Mk:lt ~':~~ha8::;

d... dll wOf'It.llnpn IIt", In
hf"t hel .. hnd on.f~broken
d .. bIJl nvaaltD, de .... 11' om·

k]pmmen eon bomen kappen.
bom"n' omlJakken, bom~n .....1.
Itn, bomen uit dl' ,rond ruk.
k ..n (m.. t kranen): bomen om
laten duwen (door ollfan·
ten); bomen ontwortelen
Crnpt boeldozen. en IIHul
wUr mllr ",n boom ,.·11
KI'Of'I ..n lIe hel .. 'Enk met dl'
pbtt.. bo(Im Ifaijk maken, d ..
pl.U .. bnant dlU.
Vtt-nd boom

D ~a:~~:nen Z~~u!~rl,d~~~
ze woellellng'en. niet anders
dan "omlek .. erde phobl ....
~ymbolen". bel rijPt IU wel.
ZU zUn ban&, voor die bomen
met de oeranllt van de kin.
den van oer.Plet en oer.
Mlen In hun grot of In dat
lemen glit In de g'rond en.
om zich Ie wreken op die
eeuwlze. onbekende oenntrll.
weten zU niet beier Ie doen
dlln êlke boom In hun om.
~vJn&, cm te hakken. Bomen
ruilen. Bomen rillelen. Bo·
men Ip~ken. Bomen zingen.
Bomen hebben getlchten en
Itemmen en zij herbergrn de
vOKel .n zUn nnt en zU hle·
den onderdak ann eekhoorn

haalt men om. Hele parken
aaan eraan. St.dawUktn verliezen boom na boom. Laan
na laan. In onl elnn dorp
kan da boer aern boom uen
ol hU wil er op af: er I1 geen
houden aan. Zijn keutelarij
(een bedrUfJe van niet. mei
Ijk Ukje verl en ~Ik optrekje
er rondomheen een &,elchenk
"an de Staat In de vorm
van .ul:\.tldle., .Iaal kaal en
dood. In dt vlokte. In de
winter huilt de wind over de
elndelo.ze lIeppen. ZDnder
fleur tn zonder de kuag van
groen .taan de wonlnkJea
van de bangen In de .torm
en het klimaat van onl land
wordt lIK"hter en JIK"hler.
Dijken worden ontboomd.
Oude .traalwelfen verlieten
hun kuiven lommtr. Een
boom heeft op z'n mlnlt een
kwart HUW nodig om tol eni_
ge wasdom te komen, Dom·
m(lll, plots ontunuwd dODr
.RC'IIttn. Kbl .. t.en In...,n8 mtl
bijl en touw hun twn In en

~~PC:ku~ ":.f':,~ ~~~kt~~

all", vlak 18 en hel en Kbl'1lal
en kul. En dt.n Inl'fln. kijken o:ij u aan: ,.Jammer dat
Ik hetxtdaan h~b" UKZl'n lIJ.
u h~t ..t,I:'Pn.
lijkt-,
n wU dan.
..... dit bfoll'1'UP Ik !tllu
pl!!:lInllJk tlok niet pr..el....-.
ze!!:!!:.. n t.U dan. Wij ooKrUpt'R
h..t. U nU ook: ANGST. Oudf'
an.-;.t. Van ()~",I't .. t nOIf_
Dr.
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"'"If..

