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De vraag van Wilma van Meteren
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Welke boom zou u graag een stem geven?

“V

Bomen zĳn helend en onmisbaar in ons
ecosysteem. We zouden hun positie moeten
versterken

Wilma van Meteren 21 mei 2022

roeger was ik een enorme eikel”, geeft Paulien de Eik
ruiterlijk toe in de podcastserie Groene Oren’. Ze lag te
shinen om maar opgepikt te worden door een gaai.
Want die vogels begraven eikels als hapje voor later,

maar vergeten vaak waar. Als je ontkiemt tot zelfvoldane puber-
boom – als eik moet je dan wel zo’n 150 jaar wachten – mag je van
geluk spreken. Als Paulien Cornelisse (spreekbuis van de Eik)
vertelt over het leven en werk als boom. Al die de beuk jaloers
bekritiseert (die wordt langer, maar niet zo oud, lekker puh) werkt
dat op de lachspieren.

Het klinkt misschien vergezocht dat Staatsbosbeheer in deze serie
bomen en dieren zelf laat vertellen over hun dagelijks leven. Toch
heeft ‘Groene oren’ een serieuze ondertoon. De eiken die schrijver-
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cabaretier Cornelisse stem geeft, zijn niet voor niets favoriet bij
boswachters. Die weten zich namelijk goed staande te houden in
deze tijd van klimaatverandering en zorgen voor biodiversiteit.

En niet alleen de eik, alle ‘groene longen’ zijn onmisbaar in ons
ecosysteem. Dat besef lijkt inmiddels op veel plaatsen
doorgedrongen. Onder het motto ‘Iedereen een boom’ willen de
Milieu- en Natuurfederaties er 10 miljoen extra aanplanten.
Overheden sluiten zich aan. Overijssel neemt er 1,1 miljoen voor
haar rekening, de gemeente Raalte gaf zijn inwoners een gratis
appel- of perenboom of bessenstruik. Friesland werkt aan een
nieuw bos met 15.000 bomen.
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Er woedt een felle discussie
Maar wat de een geeft, breekt de ander af. Over biomassa als
energiebron woedt een felle discussie. Vele bomen sneuvelen om
ruimte te maken voor auto’s en bedrijven, zoals in het Limburgse
Sterrebos, waar ook elf soorten vleermuizen en dassen wonen.
Protestklimmers proberen het tegen te houden. Zo’n drieduizend
boombeschermers hebben zich aangesloten bij ‘ik ga de boom in’.
Er wordt ook gestreden voor de erkenning van de rechten van de
natuur in de grondwet en de erkenning van de natuur als
rechtspersoon.

Een boom als persoon? Zo vreemd is dat niet. Van oudsher is er een
sterke relatie tussen mens en boom. Onlangs rehabiliteerde
Drenthe de ‘spieker-iek’ vanwege zijn wijsheid en genezende
krachten. Veel geciteerd is het onderzoek waaruit bleek dat
patiënten na een operatie eerder herstelden als ze uitkeken op
bomen. Sindsdien ligt er meer bewijs dat contact met de natuur de
gezondheid bevordert.

Bomen hebben iets magisch; laatst vond ik mezelf plots in een
omhelzing met een grote beuk (sorry Paulien!). Velen overkomt dat
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weleens: er bestaan zelfs drie soorten boomknuffels: de verticale
(armen eromheen), de full body (armen en benen om de boom), en
up (bovenin geslingerd om een sterke tak).

Sinds kort hebben rode paardenkastanjes op het kerkhof in ons
dorp me in de ban. Ik hoor ze fluisteren, wat hebben ze te
vertellen?

Welke boom zou u graag een stem willen geven?

Wilma van Meteren vervangt Monic Slingerland , die chef van de
opinieredactie is. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op
woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.

Stuur uw reacties van circa 150 woorden uiterlijk dinsdag 12 uur naar
lezers@trouw.nl, voorzien van naam en adres.

Ochtend nieuwsbrief
Schrĳf u in en ontvang iedere ochtend een overzicht met de belangrĳkste
stukken uit de krant.

Uw e-mailadres
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