
Wat ik de boom vertel… 
 
Graaf diep, groei hard, geef ons lucht 
 
Een baken in de tijd; na 50 jaar de boom zoeken waar mijn vader zijn en mijn initialen in had gekerfd. 
 
Ik vertel de boom niets, maar geniet ’s winters vooral van de vorm en de bast spreekt mij erg aan. 
 
Ik droomde heel eng. Ik was in mijn geboortedorp en zag een heel eng iemand. “De Dood?” Ik ging vlug 
een andere kant op. Hij volgde mij niet! 
 
Ik zou graag mijn ouders van alles willen vertellen. 
 
Koester de aarde, koester het verleden, koester de zon, leef voor de toekomst. 
 
… dat het fijn is met elkaar koffie te drinken onder de boom! 
 
… dat hij zo sterk is en dat ik die kracht bewonder. 
 
… dat ik zo blij ben dat je er altijd bent. 
 
De boom geeft kracht en verbinding tussen de kosmos en Aarde. 
 
… de eik waaronder drie kleinkinderen zijn gedoopt. 
 
Boom, jij hoort er te zijn, jij staat voor LEVEN. 
 
De beuk is sterk en stevig met zijn olifantspoten! 
 
Ik blijf mij bij de natuur thuis voelen. 
 
… voor vandaag en morgen laat ik al mijn zorgen graag bij jou geborgen! 
 
Levenskracht tegen de verdrukking in! 
 
Terug van weggeweest… reeds van verre zie ik de boom… getuige van vreugde en verdriet; ik ben weer 
thuis! 
 
Niets, ik ben alleen maar stil en kijk in bewondering naar de bomen. 
 
… dat je staat voor leven en kracht. 
 
… dat ik hem respecteer. 
 
… mijn zorgen; soms zoek ik troost bij een boom. 
 
Op de dag dat de boom van Anne Frank sneuvelde, reanimeerde mijn man iemand. 
 
Voorjaar 2013, prachtige expositie in Bijbels museum: scarabees, terracotta beeldjes, papyrustekening 
van bomengodinnen, 2e en 3e eeuw voor Christus. 
 
Als je weer gaat uitbotten, wordt het weer lente! Hoera! 
 
… een boom van liefde: zijn bladeren vallen af, de liefde blijft en groeit weer aan! 
 
Standvastig 
 
Hoop voor de toekomst, eeuwigheid 
 
Levenswerk 


