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Heerjansdam
DE OUDE TREURWILG IN BRAND
Recent hebben vandalen de oude
Treurwilg aan de Waal in brand gestoken. De boom heeft dit niet overleefd.
WIE PLANTTE DE TREURWILG?
Mijn oom Bas en tante Betje van Dijk
zwaaiden, als conciërge, op het oude gemeentehuis van Heerjansdam de scepter.
Het achterste gedeelte van het gemeentehuis diende als secretariaat, verder was er
een heuse cel en een trouwzaal. Wanneer
er geen plechtigheden plaatsvonden hing
het wasgoed met ketelpakken en lange
witte onderbroeken er te drogen. Achter
het gemeentehuis had oom Bas zijn moestuin, die doorliep tot aan de Waal. Daar
was onder een overkapping de ligplaats
van de statige boot van burgemeester
Jhr.V.P.A..Beelaerts van Blokland. De conciërge (mijn oom dus) had daar eveneens een
bescheiden roeiboot waarmee incidenteel tochtjes werden gemaakt.
HOGE VERWACHTINGEN
In de karig beschikbare vrije tijd was de familie druk in de weer in hun moestuin. Toen ik
op een dag stond te vissen (het zal rond 1946 zijn geweest) met hengel en kruisnet, kwam
oom Bas naar me toe met de stek van een jonge boom van circa 30 centimeter lengte. Hij
zei :”Joop, de boom gaan we hier in de grond planten en die zal, naar ik hoop, een grote
sterke boom worden.” Inderdaad is het een grote boom geworden. Bijna driekwart eeuw
heeft hij daar aan de Waal gestaan.
Wanneer ik langs de door mijn oom Bas geplante Treurwilg liep, schoten regelmatig de
hoopvolle woorden van mijn oom door mijn hoofd.
SYMBOOL
De boom was voor mij nog het enige overgebleven bewijs en symbool van een actieve
buurt uit lang vervlogen tijden. Na de verkoop van het voormalige gemeentehuis wist deze
rijzige treurwilg, naast het zitbankje langs de Waal, als laatste restje van het vroegere centrum heel lang van geen wijken. Zelfs overleefde hij de brand die ooit door vandalen was
aangestoken in het hart van de boom.
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SCHOK
Het leek erop dat de boom van oom Bas nog lang aan de Waal zou staan. Tot het telefoontje dat ik laatst van één van mijn vrienden kreeg: “Joop, heb je meegekregen, dat de treurwilg langs de Waal, waar je regelmatig over sprak, door vandalen in brand is gestoken en
het niet heeft overleefd?” Ik ben gaan kijken en de resten stemden me triest.

Helaas, het is dit keer de vandalen wel gelukt .
Ook al is het maar een boom, het was voor mij toch een schok. Hiermee viel definitief het
doek van een mooi historisch verleden.
De Treurwilg is geveld. Maar we hebben altijd de foto’s nog, hoe cynisch ook.
Wat ik tot slot nog wil zeggen is, dat de jonge talentvolle kunstschilder Bart Overgaauw
enkele jaren geleden een schitterend schilderij voor mij heeft gemaakt van de boom, die
mij zo dierbaar was. Bart, opnieuw bedankt.

Joop van der Ent
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