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Een aantal bomen in woord en beeld uit het leven van Ruth Hendriks 

 
 



Voorwoord 
 
Met een enorme gedrevenheid is Ruth op een gegeven moment gaan voetschilderen en met groot 
plezier en heel intens heeft hij de expositie van zijn schilderijen in het voorjaar van 2008 voorbereid 
en beleefd.  
 
Hij had echter al veel eerder een andere passie: bomen! Het kan niet anders of die interesse heeft te 
maken met zijn jeugd: de perenboom voor het oude huis aan de Hoofdstraat en de appelboom in de 
bongerd. En later de drie berkenbomen in de tuin van ons huis aan de Margrietstraat, die door Ruths 
vader werden geplant. De wandelingen van ons gezin in Hemmen hebben ongetwijfeld ook bij- 
gedragen aan zijn bomenliefde. En natuurlijk de boomgaarden rond Zetten en Hemmen; je bent 
Betuwenaar of niet. Later kwamen daar de bossen van de Veluwezoom bij, rond Baarn en de bomen 
achter het huis in Pijnacker. Om maar te zwijgen over de bossen van Frankrijk, Zwitserland, 
Oostenrijk! 
Het kon niet anders of Ruth zette de tuin aan De Grip in Zetten vol met bomen. Op zijn schilderijen 
komen ook vaak bomen voor. En hij wilde een boom planten tegenover zijn kamer in het hospice; 
hoop tegen wanhoop. Die boom moest en zou hem overleven en de herinnering aan hem bewaren voor 
vele jaren! Mazzeltov Ruth moest op het bordje bij de boom staan. Toen ik na zijn overlijden aan het 
eind van de zomer in het stralende zonlicht van een zondagochtend voor het eerst dat bordje met zijn 
naam bij zijn boom zag staan was ik diep ontroerd; jongen toch… Je boom, je boodschap. 
 
Toen Ruth niet meer kon voetschilderen had hij het daar moeilijk mee. We verzinnen wel iets, zeiden 
we tegen elkaar, een nieuw project, maar wat dan? Ik stelde o.a. voor om bomen te gaan fotograferen. 
Hij kon dan met de laptop meteen de selectie van de foto’s voor zijn rekening nemen en daar zouden 
we samen teksten bij maken. Tijdens de autotochten door ons rivierengebied wezen we elkaar vaak op 
mooie en opvallende bomen. Kijk daar! Die bomen! Van het maken van een boekje is het echter niet 
meer gekomen.  
 
De 12 bomen in dit boekje, in een zekere chronologische volgorde, zijn een keuze; andere bomen 
waren ook mogelijk geweest. Ik heb ervoor gekozen om de bomen te fotograferen met hun plek erbij. 
Het gaat niet alleen om de boom zelf, maar ook om de omgeving ervan: een boom is immers plaats- 
gebonden en raakt vergroeid met zijn plek. Daar is hij geworteld, groeit en bloeit hij en daar wordt hij 
gerooid of daar sterft hij. Zoals een boom, zo is ook een mens niet te scheiden van zijn grond: op 
unieke wijze, onvervangbaar en onherhaalbaar leiden en ondergaan wij ons bestaan. Hier en nu leven 
we, op deze plek, in deze jaren. Ruth Hendriks, Zetten, 1961-2009.  
 
Tijdens de uitvaart heb ik gevraagd Ruths gedachtenis te eren en zijn herinneringen te bewaren. Met 
dit boekje wil ik daaraan graag bijdragen. Ik heb het met veel plezier gemaakt, soms ook met verdriet. 
Ik hoop dat het voor anderen een aanleiding kan zijn herinneringen aan Ruth op te halen, aan elkaar te 
vertellen en te bewaren. 
 
Rust  zacht, lieve Ruth. Hier zijn je bomen. Dag bomen, dag Ruth! 
 
Gouda, november 2009 
 
Arie Hendriks 
 

 
 
 
 
 
 



1. DE PERENBOOM 
                                   

 
 
‘Het oude huis’, het geboortehuis van Ruth en van zijn drie broers en drie zussen, aan de 
Hoofdstraat 6 in Zetten, net buiten de bebouwde kom, dichtbij de Linge. Het huis is allang 
geleden afgebroken en vervangen door een nieuwe woning. De perenboom, rechts, had een 
rechte stam en een dikke, schuine zijtak waarop je de boom kon inklimmen; zo’n zorgeloze en 
gelukkige herinnering! Rechts van het huis was een grote moestuin en een bongerdje met een 
grote appelboom. 
De boom stond voor de voordeur aan de zijkant van het huis en voor het keukenraam. Het 
raam linksonder op de foto was de slaapkamer van Ruths ouders. De eerste jaren sliep Ruth 
in een ledikantje op hun kamer. 
 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          



 2. DE KNOTWILG 
 

 
 
Een knotwilg aan de Hoofdstraat, waarvan rechts onder de takken een deel te zien is. Deze 
knotwilg staat tegenover Ruths geboortehuis aan een slootje dat soms droog stond en soms 
bijna overstroomde. In de knotwilgen aan weerszijden van de straat speelden we, bouwden er 
hutten in, sprongen over de slootjes en  vielen soms in het water. 



         3. DE SCHOOLBOOM 
 

 
 

In de pastorietuin tegenover de Ds. van Lingenschool in Zetten staat een enorme kastanje-
boom. De foto is genomen vanaf het schoolplein waarop Ruth zes jaar lang heeft gespeeld. 
Later, na de Pedagogische Akademie, keerde hij terug op zijn oude school en werkte daar een 
jaar als vrijwilliger, omdat hij nog geen baan had gevonden. Bij een begrafenis moesten de 
leerlingen stoppen met spelen en tegen de muur van de school gaan staan uit respect voor de 
overledene. Ruths vader was voorzitter van de dragersvereniging en liep vaak als drager mee 
in de begrafenisstoet langs het schoolplein en de boom op weg naar de begraafplaats achter 
de kerk. We keken dan of we hem zagen lopen. Op de achtergrond van de foto is rechts de 
pastorie zichtbaar. 



            4. DE KASTEELBOOM 
 

 
 
Deze foto is genomen vanaf de kasteelbrug in Hemmen met uitzicht op de Kom en de bomen 
aan de overzijde. Achter de boom op de linkerzijde van de foto bevindt zich de kasteelruïne. 
Nu staat er een hek omheen, maar vroeger was hij vrij toegankelijk en tijdens zondagmiddag- 
wandelingen klauterden we over de resterende stukken van de muren. In de winter gingen we 
schaatsen op de Kom.  
Ruth had het plan om van deze bomen een schilderij te maken. Hij had me gevraagd er foto’s 
van te maken en hij had afdrukken daarvan al aan elkaar laten plakken, maar het is er niet 
meer van gekomen. 



      5. DE CAFÉBOOM 
 

 
 
Midden in het dorp staat deze boom bij voormalig café Vink. Dik ging hier vaak biljarten en 
ook Ruth en ik kwamen hier wel eens. In de zomer was het terras onder de boom vol met 
scholieren van wat nu het HPC heet.  
Nadat Ruth had gehoord dat hij ALS had hebben we verschillende wandelingen gemaakt, o.a. 
een avondwandeling door het dorp. We hebben toen door de ramen getuurd en zagen in het 
donker de biljarttafel staan, de tap en opgestapelde stoelen. Het was donker, maar we 
herinnerden ons ook, alsof de tijd had stilgestaan, het licht en de warmte van het kleine café 
en we zagen Dik aan het biljarten en onszelf, die probeerden die kunst ook onder de knie te 
krijgen. Weet je nog?, zeiden we tegen elkaar. 



      6 DE PONTBOOM 
                                                    

 
 
Vanaf de Betuwse kant zag je aan de overkant van de Rijn deze boom voor een boerderij 
staan, naast de veerstoep. Het Lexkesveer bij Wageningen of gewoon ‘de Pont’ kenden we als 
kind van zomervakanties, wanneer we op de fiets naar de Wageningse markt gingen. Vijf jaar 
heeft Ruth deze pont gebruikt op weg van Zetten naar Ede; eerst naar de havo en daarna naar 
Felua, de Pedagogische Akademie. Na de pont kun je over de weg, maar ook via de Holle weg 
de Wageningse Berg ‘veroveren’; met de fiets was dat op de trappers staan en stampen. 



         7. DE TUINBOOM 
 

          
           foto: Rutger 
 
Toen Ruth met zijn gezin terugkeerde naar de Betuwe moest er een woning worden gezocht. 
Hij keerde terug naar zijn geboortedorp Zetten. Er werd een tuin aangelegd waarin natuurlijk 
ruimte moest zijn voor o.a. een fietsenschuur, een trampoline (een stukje daarvan is links op 
de foto te zien), een schommel, een terras, maar natuurlijk moest er ook ruimte gemaakt 
worden voor bomen! 
Onvergetelijk toen Ruth, tijdens een bezoek aan hem (hij had nog niet zo lang ALS) op de 
trampoline ging met een nekbrace om. Hij zat nog lang niet in een rolstoel, reed zelfs nog 
auto (zij het met behulp van een paar trucjes die hij zich had aangeleerd en die hij niet aan 
iedereen vertelde, omdat het best een beetje gewaagd was). Hij wilde per se op de trampoline 
springen om te laten zien wat hij nog kon en durfde. We keken bezorgd toe of dat wel goed 
ging, maar dat was Ruth ten voeten uit! 



                   8. DE MAZZELTOVBOOM 
 

 
 
In het vroege voorjaar van 2008 ging Ruth naar het Hospice Tiel, maar hij bleef actief met 
allerlei ‘projecten’, o.a. de uitstapjes, het voetschilderen, met de kinderen eropuit en de actie 
voor breedbeeld-tv’s en een pc voor het Hospice, waardoor hij het voetballen beter kon zien 
en met webcam en e-mail het contact met thuis en anderen kon onderhouden. Het Hospice 
was er mee geholpen en Ruth liet een herinnering achter. Vele vliegen in één klap. Organi- 
seren en netwerken kon je aan Ruth overlaten! 
Een zo’n project was het planten van een boom in mei 2008; op de achterzijde van dit boekje 
staat een foto daarvan. Een boom was niet genoeg, er hoorde ook een bordje bij met een tekst, 
met ‘mazzeltov’ en met ‘Ruth’. Op de herdenkingsavond van het Hospice in juli 2009 hield ik 
een toespraakje over deze boom.  



           9. DE LEUNBOOM 
 

 
 
Na de dienst in Tiel, met als hoogtepunt de bijdragen van de kinderen en het in ontvangst- 
nemen door hen van de mazzeltovkruisjes, reden we naar Ruths laatste rustplaats in Hemmen: 
begraafplaats Klein Hemmen bij het kruispunt Boelenhamsestraat-Veldstraat.  
Witte bloemen wilde Ruth en witte bloemen heeft hij gekregen; een prachtig bloemengraf in 
de volle zon. Na de begrafenis was er een bijeenkomst in het Dorpshuis, waar we eerder ver- 
jaardagen van mama vierden, Ruths eigen verjaardag in november 2007 en de expositie van 
Ruths voetschilderijen.  
Enkele dagen na de uitvaart heb ik een aantal foto’s van de bloemen genomen. Voor dit 
boekje koos ik deze foto: een besloten,, intiem beeld van het graf aan de voet van een boom. 
Alleen de stam is zichtbaar. Een boom is mooi om naar te kijken, je kunt de bladeren ervan 
verzamelen, je kunt de vruchten ervan eten, je kunt in de schaduw ervan zitten, maar soms 
heb je aan de stam genoeg, om tegenaan te leunen.     



          10. DE RIVIERBOOM 
  

 
 
Ruth en ik maakten vele autotochten kriskras door het rivierengebied, maar de mooiste waren 
de dijktochten, o.a. over het beroemde Appeldijkje. In de herfstvakantie van 2008 maakten we 
een hele mooie lange dijktocht van Opheusden naar Arnhem en via de zuidkant van de Waal 
van Nijmegen naar Zaltbommel. Af en toe moesten we van de dijk af, omdat die voor auto- 
verkeer was verboden en af en toe trokken we ons daar niets van aan en maakte Ruth zijn 
vaste grap: als we worden aangehouden zeg ik wel dat ik wel in een rolstoel zit, maar dat jij 
niet helemaal toerekeningsvatbaar bent. Waarop ik dan antwoordde dat me dat een goed idee 
leek, zolang we maar met zijn pasje betaalden. Beiden waren we verontwaardigd dat zelfs op 
een dijk drempels waren aangelegd. 
Deze foto van een rivierstrandje met bomen is in de herfstvakantie van 2009 genomen vanaf 
een plek op de Waaldijk ter hoogte van Wely, waar je aan de dijk kunt parkeren en je een 
prachtig uitzicht hebt op de rivier, de boten en de luchten. We hebben daar een aantal keren 
gestaan om naar de rivier te kijken. Op zijn schilderij Stroom heeft Ruth een rivierlandschap 
geschilderd, met een rivierstrandje!   



    11. DE BOMENTUIN 
 

 
 
Deze foto toont het uitzicht vanaf de Wageningse Berg over de Rijn en de Betuwe: de pont, 
Zetten, Hemmen, Tiel en al die andere vertrouwde namen. Verschillende keren zijn Ruth en ik 
hier geweest om te wandelen in het Arboretum (bomentuin). We liepen dan ook langs het 
kleine, maar sfeervolle voormalige  stadion van FC Wageningen waar Ruth vroeger wel eens 
heenging met Dik om op de Berg wedstrijden te bekijken. 
Aan het begin of aan het einde van zo’n wandeling gingen we naar het restaurant van het 
hotel De Wageningse Berg om binnen, of bij mooi weer op het terras, te genieten van het 
prachtige uitzicht!  



                   12.  DE GOUDSE BOOM 
                                                                               

 
 
In juni 2006 werd ik 50 jaar en hield ik een familiefeest in gebouw‘Chr. Belangen’, zoals het 
zaaltje in Zetten heet. Ruth zat nog niet zo lang in zijn rolstoel. Ik kreeg van hem als geschenk 
een Elstarboompje. Heel toepasselijk, want Elstar is samengesteld uit Elst en Arie, de naam 
van de kweker van de boom: een echt Betuws boompje dus. Ik heb hem geplant in de voortuin 
van ons huis in Gouda. De eerste jaren zaten er nauwelijks appels aan, maar dit najaar bogen 
de takken door: meer dan 40 appels. Een mazzeltovboom! Ik heb een appel op zijn graf 
gelegd. 
Toen ik Ruth bij het verlaten van het feest, buiten op het pleintje even alleen sprak en vroeg of 
hij het moeilijk had gevonden, begon hij te huilen; hij vond het moeilijk omdat hij wist dat hij 
nooit 50 zou worden. En hij had de kinderen beloofd dat hij het zeven jaar zou volhouden. Het 
zijn er ruim vier geworden, maar toch heeft hij woord gehouden: niet letterlijk zeven jaren, 
maar wel symbolisch, want het waren volle jaren! Vette en magere tegelijk, maar volle jaren: 
hij heeft het leven geleefd! Zoals ik schreef in mijn rouwadvertentie: ‘Trouw aan degenen die 
hij liefhad tot op het laatst, strijdbaar tot het einde’. Zoals hij wel eens schreef en zei: als je 
geen dagen aan je leven kunt toevoegen, dan maar leven aan je dagen. 



Nawoord 
 
Dit nawoord is voor een deel gebaseerd op het toespraakje dat ik heb gehouden tijdens de herden- 
kingsavond op 2 juli 2009 van overledenen, ook van Ruth, van het Hospice/Vrijthof van de voorbije 
periode. 
 
Op het bordje bij Ruths mazzeltovboom staat de tekst Als ik wist dat morgen de wereld ten onderging, 
zou ik vandaag een moeraseikboompje willen planten. Mazzeltov, Ruth. Deze boom en deze tekst 
waren voor Ruth zo belangrijk dat hij een foto van zijn mazzeltovboom met deze tekst liet afdrukken 
op zijn rouwkaart. De tekst is afgeleid van een bekende uitspraak van Maarten Luther (1483-1546): 
Als ik wist dat morgen de wereld vergaat, plant ik vandaag een boom. Deze zin die Ruth op zijn eigen 
situatie heeft toegepast getuigt niet zo zeer van vertrouwen in de toekomst, maar van vertrouwen in het 
heden: je leeft hier en nu en doe daarom wat je hand vindt om te doen. Reken niet te veel af met het 
verleden en reken niet te veel op de toekomst, kijk niet te vaak om en kijk niet te vaak vooruit. ‘Je 
moet zeilen op de wind van vandaag. De wind van gisteren helpt je niet vooruit, de wind van morgen 
blijft misschien wel uit, je moet zeilen op de wind van vandaag’, zo luiden de regels van een liedje van 
de cabaretgroep Purper, waarvan ik Ruth de tekst eens liet lezen en die hij mooi vond. 
 
Mazzeltov is een uitdrukking uit het Jiddisch en betekent letterlijk: geluk goed. Wie iemand mazzeltov 
toeroept, wenst hem dus het allerbeste. Bij een joodse bruiloft is het de gewoonte om een glas te 
breken en daarbij mazzeltov te roepen. Alles wat is gebeurd en gebeurt aan goede en kwade zaken is 
niet meer ongedaan te maken, maar geniet en leef het leven zoals het zich voordoet, samen met an-
deren. Het gaat niet om een genieten zonder besef van verleden en toekomst, maar om voortleven 
ondanks lasten uit het verleden en zorgen om de toekomst, omdat het leven ondanks alles goed kan 
zijn. 
 
Wie een boom plant heeft vertrouwen. Vertrouwen dat de wortels zullen aarden, dat de zon zal 
schijnen, dat er water zal zijn, dat er mensen zullen zijn om de boom te onderhouden. Vertrouwen dat 
de boom kan bloeien en vruchten dragen.  
 
De boom van Ruth is een teken van zijn geloof, een herinnering aan zijn hoop en een belofte van zijn 
en ónze liefde, want bomen planten doe je samen! 
 
Ruth heeft een boom geplant, 
door het geloof dat het leven door zal gaan en dat het leven voor degenen die hij achter moest laten 
ondanks alles, goed kan zijn.  
 
Ruth heeft een boom geplant, 
in de hoop, dat het goede dat geplant is, zal overleven, verder zal groeien en vruchten dragen. 
 
Ruth heeft een boom geplant, 
uit liefde voor het leven, voor zijn kinderen én voor bomen. 
 
De boom van Ruth is voor ons de belofte dat wij hem willen blijven herinneren; hem en zijn boom als 
teken van zijn levenskracht. Zijn boom is onze boom! 
 
Mazzeltov! 
 
 
 
 
 
 
 
 



(achterflap boekje) 
 
Ruths bomengids 
In januari 2005 werd bij Ruth Hendriks (5 november 1961-12 mei 2009) de spierziekte ALS vast-     
gesteld. In het najaar van 2007 begon hij met voetschilderen. Op een aantal van zijn voetschilderijen 
komen bomen voor: www.voetschilder.nl 
Vanaf begin 2008 verbleef hij in het Hospice Tiel en in mei van dat jaar liet hij een moeraseik planten 
tegenover zijn hoekkamer in het hospice en liet hij een tekstbordje maken dat na zijn overlijden bij de 
boom werd geplaatst en waarvan een foto op de voorpagina van dit gidsje is afgedrukt. 
Dit boekje met foto’s van bomen uit het leven van Ruth is een postuum eerbetoon aan zijn liefde voor 
bomen en een hommage aan zijn optimistische levenshouding, maar vooral aan Ruth zelf. 
Het boekje werd samengesteld door zijn broer Arie en bestaat uit 12 foto’s van bomen uit Ruths leven.  
De onderschriften bij de foto’s en een nawoord zijn van de hand van de samensteller. 
 
in voorbereiding: De mazzeltovroute. Plaatsen van herinnering uit het leven van Ruth Hendriks  
                             De steen (cd met liederen) 
 
 
 

Als ik wist dat morgen de wereld ten onder ging, 
zou ik vandaag een moeraseikboompje willen planten! 

 

 
 
 

 
                                                      Onder het toeziend oog van Ruth wordt zijn boom geplant. 
                                                      mei 2008 
 
 

... ik heb een boom geplant… 
 


