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In de Holstraat in Itteren staat een kolossale boom een Es met de respectabele leeftijd van 
ongeveer 100 jaar en die Es is onlangs van de ondergang gered. 
Deze boom met de officiële naam Fraxinus Excelsior, die hem trouwens geen zier 
interesseert, heeft veel gezien. Hij kent de geschiedenis van Itteren en zijn bewoners, van 
ouders, hun kinderen en kleinkinderen. Hij heeft de teloorgang van boerenleven aan zich 
voorbij zien trekken. 
 
Toen hij daar pas neer geplant was zag hij dagelijks boeren met paard en kar voorbijtrekken; 
in het voorjaar om hun akkers te ploegen en te zaaien. Ook zag hij dan kudden opgewonden 
koeien die loeiend en vol ongeduld op weg waren naar hun sappige weiden. In de zomer was 
er voor hem veel te zien, zeker op doordeweekse dagen.  
Op de zondagen was het meestal rustiger. Complete gezinnen in hun zondagse kleren gingen 
hem wandelend voorbij, ze hadden dan nog minder haast dan op doordeweekse dagen. En 
als zo’n gezin een ander gezin ontmoette werd er haltgehouden en nieuwtjes uitgewisseld. 
Zo vernam hij dat de veldwachter zijn ronde maakte om te controleren of de heggen wel 
kort genoeg geknipt waren en dat dat controleren veel werk was omdat er zoveel heggen 
waren.  
Ook vernam hij dat een niet al te slimme boer, voor deze niet begerenswaardige titel kwam 
eigenlijk geen enkele boer in aanmerking, dit jaar weer de dikste aardappelen zou hebben. 
Zijn naam kon hij helaas niet verstaan omdat die gefluisterd werd.  
Wanneer het op zo’n zondag heet was, dus niet warm maar echt heet zoals in die tijd nogal 
veel voorkwam, dus zeg maar als de mussen van het dak vielen, zag hij dat die families in 
plaats van het zondagse lof in de kerk bij te wonen nu in stevige tred op weg waren naar de 
Voerweg om daar in de Maas een verkoelend bad te nemen. Daar aan de Voerweg was het 
Itterse kiezelstrand, eigenlijk een klein soort Zandvoort. Vanaf de waterkant hielden de 
moeders hun kroost in de gaten want de drift kon best sterk zijn maar bij erg laag water 
probeerden de jongens die al een beetje de baard in de keel kregen, naar gelang hun lengte 
lopend of zwemmend de overkant te bereiken. Lukte dat dan waren ze in het buitenland en 
steeg hun aanzien in het binnenland op de andere oever.   
Ook voor de vaders waren dat mooie dagen, zo onbezorgd aan de waterkant zitten of zoals 
sommigen deden met opgestroopte broekspijpen tot aan hun knieën in water op govi staan 
te vissen, een govi was destijds een populaire vis en moet niet verward worden met de 
overheidsdienders die soms ook govi werden genoemd. Ook de boom wist dat dit heel 
verschillende wezens waren die toch met elkaar te maken konden hebben. Zo kon het 
immers gebeuren dat een govi, natuurlijk wel in cognito, op govi ging vissen. De Es vond het 
zelfs vreemd dat maasgovi’s nooit stadsgovi’s gingen vangen want ze waren immers met 
velen en ze konden die stadsgovi’s toch op z’n minst in die witte kuiten bijten. 
Soms ving hij van terugkerende opgeschoten jongens, die met de baard in de keel, op dat 
sommige meisjes niet meer in hun onderbroek te water gingen, wat toen heel normaal was, 
maar nu hun hemdje aanhielden omdat ze “flinker” waren geworden. Over dat soort praat 
kon hij alleen maar glimlachen. 



Na het oogsten werd het minder druk en met het naderen van de winter gingen de koeien 
terug naar hun warme stal, dan was er bijna geen mens meer te zien. En bij het vallen van de 
eerste sneeuw, dat toen nog heel gewoon was, werd het stil, heel stil. Soms werd die 
winterse stilte doorbroken door moeder Maas die na dagen van zware regen moest bevallen 
van een hoogwater en daarbij met veel geraas alles op haar weg dat niet goed vast zat 
meesleurde. 
 
Met verstrijken van de jaren zag de Es dat het minder druk werd; het paard was vervangen 
door een tractor en in plaats van een kar op twee wielen was er nu mooie plateauwagen en 
nog wel op luchtbanden. In de verte kon hij zien dat kleine percelen tot een groot perceel 
werden samengevoegd.  De tractors en de plateauwagens werden groter en groter, het 
waren monsters geworden die hem met een donderend geweld voorbij reden. Vroeger 
keken de mensen naar hem omhoog en zeiden dat hij goed groeide en een mooie kruin had 
en sommige spraken zelfs van een mooie kroon maar nu keek bijna niemand meer naar hem 
om. Hij voelde zich eenzaam en dat stemde hem droevig. 
Hij wist het zelf ook niet goed meer en groeide zoals hij altijd al gedaan had langzaam maar 
gestaag door, inmiddels was hij hoger dan de kerktoren en kon hij alles overzien, ook wat 
het daglicht niet verdragen kon en dat was toch best heel wat.  
Maar dan op het einde van een gloeiendhete zomerdag gebeurde er iets vreselijks, het 
noodlot sloeg toe. Vanuit het westen zag hij over de Maas zware donderwolken dreigend 
naderbij komen. De wind stak op en de eerste bliksemschichten flitsten aan de donkere 
hemel. Hij had dit al vaker meegemaakt: het onweer kwam en het ging ook weer.  Maar nu 
was dat anders, het bleef boven de Maas hangen en de bliksem en donderslagen namen in 
hevigheid toe. Plotseling voelde hij een hevige pijnscheut vanaf zijn kruin tot aan zijn 
voetwortels en vrijwel op hetzelfde moment een zware donderslag. In een flits korter dan 
een bliksemflits schoot het door zijn bomenbrein dat hij aan de dood ontsnapt was en de 
reis naar het bomenwalhalla niet doorging. Verdoofd van de pijn en de harde klap drong 
langzaam het besef tot hem door dat hij getroffen was door de bliksem en dat het bovenste 
deel van zijn bomenlichaam een grote scheur vertoonde. Hij had het overleefd en dat was 
het voornaamste. Die scheur deed voorlopig wel afbreuk aan zijn aanzien als hoogste boom 
in de wijde omgeving maar hij realiseerde zich ook dat die langzaam zou genezen. 
 
En weer gingen vele jaren voorbij.  
Het land werd niet meer bewerkt en er kwamen grote machines die in de grond gingen 
wroeten en er alle stenen uit haalde. Hij begreep er niets van, die stenen werden zelfs 
gewassen alsof het edelstenen waren. Er kwam geen eind aan dat gewroet en hij zag ook 
ofschoon het weinig geregend had dat de Maas toch dichterbij kwam. Het ging hem allemaal 
boven de pet, in zijn geval dus boven de kruin of de kroon. 
Nadat de wroetmachines vertrokken waren werd het stil, het land lag er kaal en ontredderd 
bij. Geen vos die jacht maakte op een zigzag weg vluchtende haas, zelfs de vogels lieten het 
afweten. Hier en daar schoot aarzelend een brandnetel of een distel omhoog. De boom 
werd er mistroostig van en staarde zonder te zien voor zich uit. Een paar soortgenoten die 
dichter bij de Maas hun standplaats hadden en waarmee hij toch geregeld weliswaar geen 
menselijk maar wel een bomelijk contact had waren ook verdwenen; hij kon niet meer met 
hen van gedachte wisselen en dat stemde hem droevig. En weer ging er een troosteloze 
winter voorbij. 



Met het nieuwe voorjaar in aantocht werd er een kentering in het landschap zichtbaar, het 
landschap werd groener. Er gebeurde nog meer, er schoten plantent omhoog die hij 
voorheen nooit gezien had en het land veel kleuriger maakten. De vogels van weleer 
kwamen ook terug, er waren zelfs vreemde snuiters bij die hij niet kende. En toen in de 
zomer liep er op een morgen zo maar een groepje koeien rond, niet van die bonte die hij zich 
van vroeger herinnerde. Nu waren het lompe pikzwarte beesten met een dikke vacht die 
met hun kalme graasgedrag een einde maakte aan zijn onrust van de voorbije jaren met al 
die veranderingen waarvan hij niets begrepen had. Er gebeurde meer, zo arriveerde er een 
kudde paarden van een ras dat hij ook niet kende. Zijn leven kreeg weer kleur. Met plezier 
kon hij zien hoe die beesten in groepjes al grazend door het landschap kuierden, af en toe 
even bleven staan om te beraadslagen welke richting ze zouden nemen of om even te gaan 
liggen en een dutje te doen. Ook aan de overkant van de Maas waren dergelijke taferelen te 
zien. Soms gebeurde het dat een jonge hengst de rivier overzwom om te gaan flirten bij de 
jonge merries aan de overkant; dat duurde nooit lang omdat de daar aanwezige hengsten 
jaloers werden en hem met veel gesnuif en gehinnik terugjoegen. 
Met genoegen aanschouwde hij dit alles en zag dat het goed was. 
 
En weer gingen enkele jaren in harmonie met de seizoenen voorbij. 
Maar dan begin oktober 2020 sloeg het noodlot weer toe. Een uitloper van storm Odet, een 
klein Odetje, was vanaf de kust verdwaald richting het Maasland preciezer gezegd richting 
Itteren. Hij voelde dat de wind opstak en het alsmaar harder ging waaien, van alle kanten 
werd aan zijn armen getrokken en zijn spieren, die na al die jaren toch enige stijfheid 
vertoonden deden pijn. Een echte storm had hij alleen meegemaakt in zijn jonge jaren en 
daar kon hij toen wel tegen. Nu ervoer hij dat toch anders, hij kon niet meer zo goed met de 
wind meebuigen want dan voelde hij pijnscheuten tot in zijn kruin. Hij raakte vermoeid 
omdat die harde windvlagen maar aan zijn bomenlijf bleven rukken. En dan na twee harde 
vlagen direct achter elkaar gebeurde het: zijn kruin werd van zijn lijf gerukt en viel met een 
hartverscheurend gekraak naar beneden. Hij was onthoofd, beter gezegd ontkruind of was 
het toch ontkroond. Hij was te versuft om zich daar nog druk over te maken. Wel drong het 
langzaam tot hem door wat koningen gevoeld moeten hebben toen ze in vroeger tijden door 
een razende mensenmassa, ook een soort storm, van hun troon werden gestoten; die 
koningen werden ook ontkroond of was het onttroond. Hij wist het niet en het kon hem ook 
niks schelen, hij verkeerde in een shocktoestand. 
Toen Odetje uitgeraasd was kwamen de hulpdiensten in actie; politie, brandweerwagens en 
de boomchirurgen van de gemeente. Hij werd van alle kanten bekeken, er werden foto’s 
gemaakt, lang vergaderd over wat hier moest gebeuren. Uiteindelijk werden de 
boomchirurgen het eens en gingen geholpen door de brandweer de boom in met hun 
motorzagen. De politie moest de toegestroomde mensenmassa die verslagen naar hun 
boom kwamen kijken tegenhouden. Hij werd gekortwiekt. Vroeger had hij de voorbijgangers 
wel eens horen praten dat ze naar de kapper moesten en dan had hij zich afgevraagd wat 
dat was. Nu wist hij het: hij werd geknipt en geschoren, hij voelde zich zo waar een beetje 
mens maar zijn nederigheid zei hem hier niet verder over na te denken, maar toch.   
Na afloop bekeken de gemeentelijke boomchirurgen hun werk kritisch en zagen dat het 
goed was. 
 
De boom voelde zich een andere boom, bijna had hij gezegd een ander mens. Zijn armen 
waren korter en daardoor veel beter bestand tegen de Odetten van de toekomst. Nu zag hij 



nog uit als een prehistorisch monster met misvormde armen die op tentakels leken en grote 
dreigende ogen, zie foto. Hij wist ook dat er het voorjaar bij de eerste warme zonnestralen 
zijn ingekorte armen zouden gaan tintelen van nieuw leven en dat in de zomer al die armen 
getooid zouden zijn met mooie jongen kruinen. Of zouden het toch kronen zijn maar ook dat 
boeide hem niet meer. Hij had dankzij de goede zorgen en de vakkennis van de chirurgen 
een gedaanteverandering ondergaan waardoor hij nog vele jaren een vitale boom zou zijn. 
Er was nog een stille wens die hij graag in vervulling zag gaan. Hij hoopte dat hij in de zeer 
nabije toekomst gezelschap zou krijgen van soortgenoten waarmee hij van gedachten kon 
wisselen over wat er in dat nieuwe landschap allemaal te zien zou zijn.  
En dan zal hij zien dat het goed is, meer dan goed!  

 
De oude Es aaan de Holstraat ca 15-10-2020 

 


