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Voorwoord

De zeventiende- eeuwse Britse schrijver en tuinier John Evelyn is in onze tijd 
vooral gekend omwille van zijn dagboek, dat hij bijhield van 1640 tot 1706. 
Hij geeft ons een veelzijdig beeld van het Britse culturele en politieke leven 
toentertijd en bespreekt bijzondere gebeurtenissen zoals de laatste grote 
pestuitbraak in Londen, en de beroemde brand in de Engelse hoofdstad. 
Evelyn verwierf grote roem met zijn dagboek, al verscheen het pas in 1818, 
meer dan honderd jaar na zijn dood. Maar hij publiceerde reeds tijdens 
zijn leven meerdere belangrijke boeken, waarvan het meest gekende zijn 
meesterwerk over het belang van bomen en bossen is: Sylva, or A Discourse of 
Forest- Trees and the Propagation of Timber in His Majesty's Dominions (1664). Het 
is een van de meest invloedrijke boeken over bomen, bossen en bosbouw die 
er ooit geschreven zijn en was een zeventiende- eeuwse bestseller, lang voor 
de Duitse boswachter Peter Wohlleben zijn kaskraker Het verborgen leven van 
bomen (2015) uitbracht. Evelyns boek is scherpzinnig en zeer goed geschre-
ven, en de essentiële boodschap ervan laat zich eenvoudig samenvatten: ga 
nu naar buiten, neem je spade mee en plant een boom. De Chinese filosoof 
Confucius gaf die wijsheid reeds in de oudheid mee: “Het beste moment om 
een boom te planten is tien jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.”

Christian Wittebroodt is de laatste man die ik ken die dit advies nodig 
heeft. Hij volgt het reeds zijn hele leven op. Ik weet niet hoeveel bomen 
hij plantte in de prachtige tuin waar hij opgroeide en waaraan hij dit boek 
wijdt, maar het moet een indrukwekkend aantal zijn. Ik had onlangs het 
geluk er een wandeling in te mogen maken, samen met Christian. Bijna 
vanzelfsprekend kent hij de wetenschappelijke naam van elke boom die er 
staat, maar ook hun persoonlijke geschiedenis: hoe oud ze zijn, waar ze 
vandaan komen, of ze door zijn grootvader of iemand anders zijn geplant, 
wanneer ze door moeilijke tijden gingen, in welke maand ze hun mooiste 
kleur tonen, enzovoort. Ik kon niet anders dan aan de negentiende- eeuwse 
schrijver, filosoof en activist Henry David Thoreau denken. Zoals Christian 
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Wittebroodt had ook Thoreau een persoonlijke band met bomen. De schrij-
ver Richard Higgins wijdde er een heel boek aan: Thoreau and the Language 
of Trees (2017). Thoreau schreef ooit dat hij geregeld mijlenlange wandelin-
gen maakte alleen maar om bomen te bezoeken, alsof het oude bekenden 
waren. Hij zag poëzie in bomen, ze voedden zijn geest en zijn ziel en gaven 
een diepere betekenis aan zijn leven.

Christian Wittebroodt, zoals John Evelyn en Thoreau en alle andere dendro-
fielen, houdt van elke boomsoort. Iedere boom is een evolutionair wonder 
en zoals de Britse wetenschapper Colin Tudge aangeeft in zijn boek The 
Secret Life of Trees (2005): mensen zijn wezens van het bos. Zonder bomen 
zouden we nooit zijn ontstaan en ontwikkeld, en een afname van het aantal 
bomen in de toekomst maakt het verder bestaan van de mens onmogelijk. 
Maar Christian, en ook dat deelt hij met elke andere bomenliefhebber, heeft 
onvermijdelijk een natuurlijke voorliefde voor een bepaalde soort. In zijn 
geval is dat de eik. Ruim honderd soorten staan er in de tuin, waarvan hij 
de meeste zelf aanplantte. Onlangs nog viel mijn oog op een lofrede van de 
schrijver Jeroen Theunissen voor eiken: “Was ik een botanist geweest, ik had 
het ongetwijfeld onmogelijk en zelfs ongepast gevonden om zomaar over 
'de' eik te spreken al betrof het één enkele boom, er bestaan honderden soor-
ten die onderling erg verschillen in grootte, aanblik en verspreidingsgebied 
(…). Heilige boom van de Kelten, unieke boom van de Germanen, favoriete 
boom van de Grieken, vereerde boom van de Romeinen, geliefde boom van 
de Slaven. Gelukkige boom. Vrijheidsboom.” (in Ik = Cartograaf). Theunissen 
bezingt en bewierookt alle eiken een pagina lang. Christian Wittebroodt en 
Jeroen Theunissen delen hun liefde voor eiken ongetwijfeld met miljoenen 
mensen, waaronder kunstenaar Joseph Beuys, die er in Kassel zevendui-
zend liet planten, en met Fiona Stafford, die als literatuurwetenschapster 
een mooi boek over bomen schreef: The Long, Long Life of Trees (2016). Staf-
ford analyseert de rol van de eik als symbool van kracht en van macht, in 
mythologie, religie en literatuur. De aanblik van een oude eik behoeft geen 
verdere uitleg. Hij straalt een imponerend gezag uit en hij roept associaties 
op met een oeroude, mysterieuzere wereld. Eiken kunnen honderden jaren 
oud worden, hun leeftijd en omvang plaatst ons doorgaans veel kortere en 
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oneindig veel jachtiger leven in perspectief. Het is geen toeval dat de meest 
opvallende boom in de Durmetuin een eik is. Ik hoop dat hij nog eeuwen 
mag blijven leven en dat, mocht de tuin ooit publiek domein zijn, een ontel-
baar aantal mensen letterlijk en figuurlijk tot stilstand komt onder zijn 
bladerdak, om zowel over zijn als hun leven te mijmeren en na te denken.

Voor Christian, zoals voor zoveel andere mensen, is het volkomen normaal 
om bomen te respecteren en om ze als een bron van schoonheid, kennis 
en zingeving te beschouwen. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. De 
visionaire mysticus, dichter en kunstenaar William Blake schreef dit: “Not 
everybody sees a tree alike. A tree that moves some to tears of joy to other 
eyes is just a green thing in the way”. Een boom die aan de ene mens tranen 
van ontroering ontlokt, is voor een ander een betekenisloos groen object 
dat in de weg staat. Een object waarmee je mag doen wat je wil. Het is een 
houding die we moeten bestrijden. Christian Wittebroodt legt reeds meer-
dere decennia uit, in woord én in daad, dat bomen geen dingen zijn, maar 
levende kunstwerken. Ze zijn ecologisch en wetenschappelijk belangrijk, ze 
zorgen voor schaduw en koelte, ze zijn een woonplek voor tal van insecten 
en andere dieren. Maar bomen en bossen hebben ook een extra dimensie, 
een intrinsieke of spirituele waarde die zich moeilijk in woorden laat vatten. 
Wie er voor open staat, resoneert er vanzelf mee, net zoals dat het geval is 
met kunst en muziek. Ongetwijfeld zijn er mensen die koud noch warm 
worden van Van Goghs Korenveld met kraaien of Mozarts Gran Partita. 
Anderen kunnen zich hun leven zonder die werken amper nog voorstellen. 
Velen, gelukkig maar, zouden het vreselijk vinden mocht pakweg een schil-
derij van Van Gogh of een compositie van Mozart voor altijd verloren gaan. 
Wat een verlies voor de huidige mensheid en alle toekomstige generaties! 
Pas recent groeide het besef dat ook het teloorgaan van een diersoort de 
wereld en onze ervaringen ervan ten gronde verarmt. Het scheelde niet 
veel of de blauwe vinvis, de condor en de reuzenpanda waren voor altijd 
verdwenen. Ze zijn nog steeds kwetsbaar. Voor andere soorten, zoals de 
berggorilla en de Javaanse neushoorn, komt alle aandacht en hulp wellicht 
te laat. Aan het bestaan van de buidelwolf, de stellerzeekoe en de dodo 
maakten we reeds definitief een einde. Het zijn maar enkele voorbeelden 
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van een lange lijst. Het besef groeit dat onze onverschilligheid voor andere 
diersoorten voor eeuwig een schandvlek op ons blazoen is. Dat kan het tij 
doen keren. Boom- en plantensoorten worden nog niet op dezelfde wijze in 
onze morele cirkel opgenomen. Wie ligt er wakker van, als een eeuwenoude 
beuk moet wijken voor een autoweg, of het bos verdwijnt voor de zoveelste 
verkavelingswijk? Van de machtige Californische mammoetbomen is naar 
schatting vijfennegentig procent de voorbije paar honderd jaar vernietigd 
voor commercieel gebruik. De resterende populatie kreeg het recent hard 
te verduren door de bosbranden, zelf het gevolg van de klimaatopwarming. 
Het roer moet om. We hebben deze en zoveel andere bomen nodig, niet 
enkel omdat het bijzondere wezens zijn, maar omdat we zonder hen zelf 
niet kunnen overleven. Christian Wittebroodt beseft dat als geen ander. 
Hij verwijst naar religieuze en filosofische literatuur, en naar auteurs zoals 
de Noorse filosoof Arne Naess (1912-2009) en de in Europa weinig gekende 
ecoloog en natuurbeschermer Aldo Leopold (1887-1948), een van de grond-
leggers van de moderne milieufilosofie. In zijn postuum gepubliceerde 
boek A Sand County Almanac (1949) legt Leopold uit hoe elke soort, ook al zien 
we haar om allerlei redenen als schadelijk, waardeloos of lelijk, een cruci-
ale rol kan spelen in diverse ecosystemen, waarvan uiteindelijk ook wijzelf 
afhankelijk zijn. “Scheppingsdaden”, schrijft Leopold, “komen normaliter 
enkel de goden en de dichters toe. Maar om een pijnboom te planten, heeft 
men slechts een spade nodig.”

Het is en blijft belangrijk om de teksten van Thoreau, Naess en Leopold te 
lezen, net zoals die van John Muir en andere vroege schrijvers over natuur-
bescherming. Maar er is ook nood aan hedendaagse teksten die de grote 
massa van het immense belang van bomen overtuigen. Welk medium de 
inzichten draagt, is misschien niet zo belangrijk. Wellicht is de kritiek dat 
Peter Wohlleben niet steeds wetenschappelijk accuraat is terecht, maar hij 
verdient alle lof omdat hij miljoenen lezers bewust maakte van het belang 
van bomen en bossen. Hulde ook aan de romanschrijver Richard Powers, 
voor zijn boek Tot in de hemel (2018). Het boek verhaalt hoe negen mensen 
met heel verschillende biografieën zich verenigen om de teloorgang van 
de bossen een halt toe te roepen. Ik denk ook aan de Tree opera (2019) van 
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de Litouwse componiste Anna Kirse, aan de poëzie en essays van Wendell 
Berry of aan talloze boomgedichten, ook in onze taal, zie de bundel Een 
boom is meer dan er staat (2002) die is samengesteld door tuinhistoricus Paul 
Geerts. En nu is er ook het boek van Christian Wittebroodt. Hij put uit vele 
herinneringen en reconstrueert een stuk familie-, dorps- en natuurgeschie-
denis. Alleen al daarom is zijn boek belangrijk. Maar waar het echt om gaat 
is dit: zoals Thoreau, Muir, Leopold, Naess en Wohlleben, is Christian een 
spreekbuis van ecosystemen, van bomen en van bossen. We doen er goed 
aan om naar hem te luisteren, zijn stem vertolkt de verzuchtingen van een 
ontelbaar aantal levende organismen.

Johan Braeckman
milieufilosoof
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Inleiding

Het was grauw, winderig weer toen ik die dag in februari 1956 thuis kwam 
van school. Ik liep middelbare school op het Sint- Jozef Klein Seminarie in 
Sint- Niklaas. In de flauw verlichte keuken vernam ik somber nieuws. Die 
dag waren er onaangekondigd twee landmeters gewapend met piketten, 
statieven en grote vellen papier in de tuin aan de slag geweest. Aan mijn 
onthutste vader vertelden zij dat de bomen weldra zouden moeten wijken 
voor sociale woningen. omdat we ’s avonds niet voor 19 uur aten, nam ik 
gewoonlijk een boterham bij het thuiskomen. Maar ik kreeg de boterham 
niet door de keel, liep eens naar boven, deed opnieuw mijn winterkledij aan 
en trok door de tuin. 

Eigenlijk had ik niet veel te maken met de tuin die toen slechts voor een 
stukje nog werd onderhouden. En het tuintje bij de zomereik van 1939 
waar vader mij had leren tuinieren was al lang verdwenen. Ik had zonder 
de tuin verder kunnen leven. Na een paar rondjes kwam ik weer binnen, 
het werd trouwens donker en warmte, al was het niet echt koud, kon ik 
goed gebruiken. 

Die dag in februari 1956 sloeg als een bliksem dwars door mijn bewustzijn. 
Het trof mij plots hoe belangrijk de tuin wel was. Sprak de tuin mij toe 
terwijl ik ronddoolde? Ik denk van wel, maar niet in een taal die met letters 
wordt geschreven. Heb ik toen een pact gesloten en de dure eed gezwo-
ren de tuin nooit los te laten? Dat zou wel kunnen. Zoals kinderen die het 
ouderlijk huis moeten verlaten, zweren er alles aan te doen om het later 
opnieuw te verwerven. 

Veel later vertelde moeder dat een bezorgde vader samen met een inwo-
nende oom mij stiekem in de tuin was gevolgd. Het ingrijpende van deze 
ervaring heb ik veel later beseft. Misschien heb ik deze lang onderdrukt 
omdat ik niet kon weten hoe de situatie zich zou ontwikkelen. Nu lijkt 
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alles evident, maar toen was het koffiedik kijken en als jonge mens zijn die 
redeneringen en berekeningen je vreemd. Voor een stap vooruit heb je een 
bestemming nodig en die zat toen hypothetisch en diep in mijn binnenste 
verscholen. Degenen die mij kennen weten dat ik tijd, geld noch energie 
heb gespaard om de tuin rijkelijk aan te kleden. onbewust misschien in de 
hoop dat niemand hem nog zou kunnen bezeren. 

In het eerste deel van dit boek probeer ik te vertellen hoe rijk deze tachtig 
jaren omgaan met de tuin waren. Een tweede deel is gewijd aan een reeks 
inzichten of componenten voor een hedendaagse natuurethiek die velen 
met mij delen. Vanuit deze met de tuin verbonden unieke existentiële erva-
ring probeer ik in de laatste twee delen de relatie tussen ecologie en religie 
trapsgewijze te verklaren.
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