
Boomen

In d9n tuin mijns vaders lag, in een verloren hoek,
een stille plaats. Het was de rornmelplek rvaar alleafval geworpen en de verteerde bladgro'd uit de
broeika,ssen aangehoopt werd tot één grooten berg,vol reuk van boom en van bosch.

't 'Was 
een wil<Ie hoek en eeilzaam van ieder storendgerucht, omgeven van hazelaars, syringars en *oa*obloeiend struikgewas.

. over den hoop bladgrond strekte ee'reuzenkerse-
boom zijn blinkende takken. AIs in April zoete windende aarde kusten en de boomen, schoot de kerselaar:
ineens in den luister van zijn nieuwe leven. Het waseen zotte, niet te beschrijven weelde van bloernen-
monden, zoo dicht en zoo overvloedig dat alles, ron_domrne, stille werd van bewoneeringlHil brak bijnavan rijkdom. Er lag iets in den booÀ van de gevrijaeplechtigheid van sneeuwweelde, maar cle vacht op cletakken rvas zwaarder en blanker. dan versch gevallen
sneeuw. Er lag ook grooter blijdschap in. Men hoordeen voelde zeer bescheiclelijk, dat erlets zonnigs blijin aantocht was, dat als 

""r, 
,"u" p"""i"u*" teeder_heid in het harte viel.

'Wanneer de hemel blaun, was, van dat eerstemooie zeer geprononceerde blauw waaruit de Lenteontpopl dan verkreeg alles van Noord naar Zuid.
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van Oost naar'West, wijduit in alle horfzonnen, een
zeer hevige kleur, puur maar geweldig, als iets
nieurvs dat pas geboren rÀ,erd, dat nren sinds langl
voelde maar nog niet zag.

De zon keek toen naar trlles hict' op aarde en ook
naar den kerseboom, die rnilliocncn blocmbellen
kreeg en sshoon was nls een rnilal<el.

Ik N'as zeer klein, eeu kind nog, een oudeugend
mannetje, des morgens steeds frisch in de kleertjes,
blozend van schrob en spoel, blond als vlas, maar
een half uur later reeds bekletst en vuil als een
Congoleeske.

'k Kroop op den hoop bladgrond, die tlanrpte van
warme geurien, tot midden in den lrlocmcnberg. Ili
liet de rvitte bloernen door rniin vingers liriervelen en
voelde mij zeer blij. En clie blijheid ken ik nog, al
is het ook zoo lang geleden, rvant groote kinderlijke
vreugde ovemompelt mij telken jare, in de Lente als
cle kerselaars bloeien en bloemenschaduw ligt over
de wegen, die rieken van nieuw leven en nieuwc
Lente.

Grootva, mijn eerste en heiligc vrienrl, vettelde rni!
dat de zon rveder geboren was erl in de iile luchten
engelen zweefden, die de winden balsemdcn cn nrel
hun gouden vingertjes de hooge boornen in het bosch
en de bloemen in de tuinen bestreelden, zoodat de
botten begonnen te drinken de zoete arornen der he-
melen en alles blank en goud $'erd, de gansche wereld
door en de menschen zich zoo gelukkig voelden en
braaf werden, allernaal, allemaal.

En de engelen hadden de vogeltjes losgelatcn, die
tijdens den Winter ergens, dicht bij dc zorrne,
gevlucht waren. De nachtegaal was rnet een schreeuw
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in den kerseboom gevallen, telde nu luidratelend en
glinsterend de parelen die hij had meegebracht uit
de zon en zong zoo rijk en gelukkig zijn eerste lied in
die processie van witte bloemen.

De oude man boog de takken op zij en wees mij
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rr'eri'e, tegen de kerk van Laken, waal' dirizenden krui-
sen stonden, een grooten vcilgeboom, die goudeu tak-
ken wiegelde, en zei n'.'e dai tlaaroircler mijn rnoeder
sliep cn de bccrn nu aijri schoonste iiederen zong
voor haar en haar vertekie van tle blaulve luchten en
den grooten kerseboom die bloeitle in iraar tlrin, in de
zingende nachten en de zannigc cltigclr vun dc lvon-
derbare Lente.

En kijkend langs een anr:leren kant uit, zag ik hei
bosch ornzweven van blonden gloed en dat de kruinen
der boomen zeer v,'celig wareir. Op een open plek, te
midden vân 't bleeke gras, stonclcn drie pcpulieren
alleen, maar zij zongera zoo luid tlat zij dc cer:zaarn-
heid niet voelden maar de grootc u'cide vulden als cen
bosch van boomen en van schoonhcid. Overal lag de
trrandzonne te vlijen op cle hronzen koppen der boo-
r:ien tot ze \var$1 welden, en sctrrcon van hergeircorte
openliepen, de we-reld inlieken eir al met eens beglon-
rren mee te zingen van blijschap.

Ik geloofde Grootvâ toen. IJe rnaii zoll nooit iets
gezeg{l hebben waaraan hij nict r4cloofde. trin zijn
geloof is overgegaan in rnij en is rne llii gel:ieven nrijn
gansche leven iang. In de tente zie th het visiqreu <ler:

engelen en ruik ik hun gouden adetn dooi' de rvintlen
gaan. 'Wanneer de kerselaren bloeien, de perzikeu
branden van zon eil de aarde zucht als een groote ont-
wakende, wanneer de nachtegaal de schatten van het
zomerland weer laat opparelen en zingt van puur
genot, dan weet ik dat grcotvader rvaarheid sprak en
voel ik in. mijn hart iets zeer zoets en miltls dat mi;
doet zuchterl van een onbekend verlangen.

De groote weeide der Lente kleurde rt'eken lang rle
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paden vân den tuin. l{aast velden van azaleas liep
een lange dreefn rvaar stonden vele sterk gehnoesde

appelboomen. f)e kerselaar v'as uitgebloemd en

groene kopjes piepten op tengerc stengeltjes, rijk
van beloftell, maar thans bloeiden de appelaars zoo

heerlijk en zoo mooi, dat de dreef werd tot eeir

Paradijs van geur en kleur, en van alle kanten dc

bijen en de hornmels kn'amen toegevlogen om het
wonder te zien en te drinken uit de schatten van al
die ongeziene schoonheid.

Den kcrselaat etl de ranke populiereu, het blonde
wilcle bosch en de brandende appclboornen' en ginder

ver op 't herkhof den gouden zingcnden wilgeboom'
kon ik nooit vergeten, wat storrnen er ook over mijn
leven zijn heengegaan.

Van toen af heb ik de boomen lief gekregen. Later-

ben ik naar 't bosch gegaân en claar hool'cle ik cle ziel
van mooie geluiden en rook ik rvat uit de attrde naar'

omhoog gaat r,vanneer de zonn'e haar ltust en cle zang

van blijcle vogels weerklinkt.
Ik begreep dat iedere kroom een schoonheid is elr

naar omhoog klirnt, sterk eu groot, orn clie schoon-
heid te verspreiden over het srnachtende wrochten
der aarde.

En dat de boorn is een deel van den rijkdom der-

rvereld en de vriend is van alles wat leeft en lieft en

de trotse vormt van den huiten. Dat hij iu iederen
tijd van het jaar, zijn bizondere schoonheicl geeft. In
de lente zijn bloernen en de teederheid van groene
blaadjes, in den zomer den zrvaren rijkdorn zijner
vruchten, in den herfst de weelde zijner kleuren, tij-
dens den winter de fijne ciseleering van zijn gewei; ten
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allen tijd zijn harmonischen vorm, de eigenaardig-
heid van zijn persoonlijke groeiwijze, de reuken die
gaan van uit de diepten zijns harten en uitwasemen
Iangs de bevalligheicl van zijn warme bladeren.

Een land zonder boomen is cen'eentonig land, zon-
der bewogenheid, een land zondcr levclt, ccn dood
trand. Alleen de afwisseling van lttchtctr, ltct ttcersabe-
Ien van den regen, tle trilling van zottne, de vernazing
van atmosfeer kuntren er stemming aalr geven.

Maar rvaar hooge boomen staan, daal is ook kleur,
daar fonteint de poëzie, onder hoogen springvloed. De
zonne vlamt over cle hruinen, legt kantwerh in de

schaduwen; de winden worden tast- cn zichtbaar en
in alle tijden en seizoenen hoort rnen dc stemming
van zijn zang. Ik ken niets zoo wcemoctlig sclroon als
de kalme droppel van regen op tlen riekenden kop
Yân een bosch.

Boornen geven ons een vroolijke stemming. Ieder
boom heeft zijn leefwijze en zijn karakter. Men voelt
den adern van ziin begeerten, men ziet henl leven. In
alle v'eren verklaren de boomen zich. Er zijn er die
schreien onder de koude en anderen die vechten
tegen den vvind. Andererr die l,elhrstig zijn als de
populieren, hun trots hoog opschieten cn hun takken
en blatleren lventelen in de zonne oln-cn-onllne. Ande-
ren die er staan zwaar en fier in de koninklijke pracht
van hun sterkte. Boomen die plooien onder het beu-
ken en loeien van het onweder. Ancleren die zich
liever laten neerbliksemen dan te buigen en vallen
zonder pijn noch schreeuw.

Hebt ge ooit op een zonnigen zomerlnorgen in een
bosch gewandeld? En hebt ge niet opgemerkt hoe
stil het er was en hoe rijk en plechtig als op een
Zondag?
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Een land zonder boomen is een dood land.
\ilie rept zich met ons oln ieder Belg te bepeteren

over een of meer boomen?
Kort na den oorlog heb ik in Vlaanderen

woeste streek gezien rvaar het bloed onzer
de aarde nog verfde.

de ver-
jongens

Ik heb den dood gezien die lag over de troosteloos_
heid van de hale, eenzame vlakten zonder huizen,
zonder boomen. Het was er toch eens zoo mooi in
Vlaanderen rvaar de yzer kronkelde in zijn schrijn
van knotrveik, van krerk, cik en olm. En dan ook die
lange dreven waarboven de olrnen beierden en clekraaien hun nesten bouwclen en Vlaanderen aoo
grootsch en schocn maakten !

Maar trcosteloozer nog en wanhopiget zag ik de
doode bosschen en de doode boomen.

Boomen wier nerven uit hun verscheurd harte
gekropen waren en trachtten te herbloeien in zwakke
uifloopers vlak ontler de groote rvonclen, als een kreet
van pijn en een schreeuw oil1 leven. Boomen die
schreiden voor ze stierven, als die groote llen dien jk
zag staan, t<li op ma-nshoogte ontkr.uind en die bepa_reld la-g met groote versteven tranen ! Boomen àie
leclen voor ze stierven, doorzeefd door het geweldig
schrcot dat liun jong Ieven verwoestte.

En zoovele gravehens vâlt onze jongens, van onze
schoone jongeirs verspreid hier en daà, op eenzâme
plaats, een klein hoopje aarele heu,celend over hun arnr
doodgebloecl lijf. Graven wa$' geen bloemen broeiden
en geen }:oompje stond.Ik dacht dan aan den gouden
'lviig cp het gi'af va:r mijn r:loecler er] aan de heei:lijk_
heid in dcn iuin rnijns vaeieis to"r, jL Leate.hlvam
met haar licht en haar zotheitl en de kerselaar. ont_,
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stak in den rijkdom van zijn millioenen bloemen en
over het land tle amberr.rinden vzrarden die cle men-
schen zoo gelukkig eu goed maakten.

In 't verrvoeste Vlaanderen rnoct tle zegen der boo-
nren lrerrij zertl. 't Is vandaag de cerste dag van een
nieuwe Lente, de verrijrenis herwordt, in de luchten
ligt reeds een teerheid van veel belovenden tijd. Dit
jaar rnoeten op ieder graf, om elk nieuw gebouwd
huis, langs wegel en langs lanen, op weiden en langs
velden, overal, overal, boomen geplant worden. Het
nieuwe leven mag geen logen zijn, maar rnoest een
uieuwe schoonheid vorlnen. Vlaanderen moet weder
een mcoi land rvorden, waarover de schaduu'en d*n-
sen en waar de vogels, wanneer het Lente is en Mei,
hun nest zullen bouwen. Over Vlaanderen moet
rveer de zang der vogelen en de zang der boomen
klinken. Etr niet alleen in Vlaanderen, maâr het
gansche land cloor, waâr, helaas ! rnaar al te weinig
boomen staan.

Geen baan, geen weg, geen tuin op den buiten, zon-
der boomen meer. In de stedeu geen breede str:aat,
geen plein, geen plaats zonder g'r'oen. Ovcral boornen
n&ar aard en gesteltenis van den gron<l. Jn Vlaanderen
olmen en beuken. Linden en beuken in Brabant. In
de Kempen, eik, berk, beuk en linde I Langs vaart en
kanaal canada, wilg, populier.

En langs de openbare wegen vruchtboomen. O, zon-
nige dreef van appelbloesem in den tuin mijns
vaders ! Welk een roep van schoonheid zou er dan
iriet opgaan in de Lente als de boomen bloeien.
'Wanneer de wegen gebalsemd zullen liggen onder
de grootsche kleuren en uren in de verte de luchten
van hun heerlijkheid zullen rieken!
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De onderrvijzer zal dan met al zijne kinderen de

steden verlaten en uitgaan naar de bloeiende landen,
de kinderen zullen er het gevoel van schoonheid ina-
demen en tot verfijnde menschen opgroeien. Mannen
en vrouwen zullen er gaan uitrusten en genieten onder
het wonder der Lente en de gansche week gelukkig
zijn en droomen van al dien r:ijkdom daar buiten.
Verliefden zullen er rvandelen en in elkanders oog de
bloernenweeldc herspiegeld zien en in hun harte
voelen rijzen het gevoel van reinheid dat schoon-
heid baart. Zij zullen elkander inniger begrijpen en
vol hoopo vertrouwen en liefde elkander toelispelen:
Wat is het leven zoet !

1921
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