
VRIJE VAL 
 
Rinus fietste fluitend door de stad. De opdracht voor vandaag was een leuke onderbreking van 
zijn gebruikelijke werkomgeving. Hij werkte meestal in bossen of parken op momenten dat er 
weinig mensen waren. 
De opgewonden voorjaarsvrolijkheid zweefde door de lucht en werkte aanstekelijk. De kleurige 
parasols ontvouwden zich als bloemen in de zon. 
Rinus was op zoek naar de binnentuin van een monumentaal pand dat door bejaarden werd 
bewoond, de Kloosterhof. Een van de bewoners had bij de verhuurder geklaagd over de 
kastanjeboom;die zou vreemde kuren hebben. Waarschijnlijk een licht dementerende bejaarde 
die af en toe wat begon te hallucineren door de medicijnen, dacht Rinus. De stichting 
bewonersbelangen had hem gevraagd of hij de boom wilde onderzoeken en beslissen of het 
nog verantwoord was om hem te laten staan in verband met  de ouderdom van de boom. Rinus 
was boomchirurg en hield er niet van om bomen te kappen, zeker geen oude kastanjebomen die 
vaak zo gezichtsbepalend waren voor de omgeving. Bovendien hadden die oudjes vast een hele 
schare kleinkinderen die zich in de herfst konden vermaken met kastanjes zoeken. 
Rinus stopte met z'n overpeinzingen toen hij de geur van kastanjebloesem rook. Geen boom te 
zien maar zijn neus liet hem nooit in de steek. Deze gaf wel een zeer sterke geur af. Aan zijn 
rechterhand zag hij een smal straatje met op de muur een bordje waar Kloosterhof opstond. Het 
smalle steegje was geplaveid met kinderkopjes. Hij fietste van de ontluikende stadssfeer een 
compleet andere wereld in. Het was er stil en het leek of de tijd er ook stil had gestaan. 
Een groot, wit U-vormig gebouw doemde voor hem op met in het midden een imposante 
kastanjeboom, zijn takken beschermend uitwaaierend over de romantische stadstuin. 
Rinus zette z'n fiets tegen het hek en staarde naar de boom. Er was iets vreemds aan maar hij 
kon er niet meteen de vinger op leggen. Peinzend liet hij zijn koffertje tegen de stam van de 
boom leunen en liep een paar stappen naar achter om de boom van een afstandje te zien. 
Ineens zag hij wat er niet klopte, de kaarsvormige bloeiwijze wees niet omhoog maar stonden, 
op een paar na, allemaal scheef.  Enkele groeiden zelfs ondersteboven. Zoiets had Rinus nog 
nooit gezien, hij vond het miraculeus. 
Achter hem ging een deur open en een lange, slanke man met wit haar liep op hem af. 
''Dag meneer, kan ik u ergens mee helpen?'' Felblauwe ogen namen hem argwanend op. 
''Nou dat denk ik niet, ik ben gestuurd om deze boom te onderzoeken, hij zou rare kuren 
hebben.'' 
''O, hoe komen ze daarbij?'' 
''Een van de bewoners heeft geklaagd.'' Rinus maakte zijn koffertje open om z'n gereedschap 
klaar te leggen.  
De oude man schraapte zijn keel om wat te gaan zeggen toen er een andere deur open ging en 
er een kwieke oude dame op hen afstapte. 
''Hé Roel, wat is hier aan de hand?'' 
''Er is een bomendokter naar onze trouwe kastanjeboom gestuurd omdat hij kuren zou hebben.'' 
'''Wat voor kuren dan?'' verbaasd trok de vrouw haar geëpileerde wenkbrauwen op. 
''Nou mevrouw, ik zie bijvoorbeeld dat de bloesem niet normaal groeit, dus waarschijnlijk lijdt de 
boom aan een zeldzame ziekte, een variant op de iepziekte of zo.''Rinus pakte een mesje en 
schraapte wat boomschors weg. 
De vrouw en de man wisselden een blik van verstandhouding  boven zijn hoofd. 
'' Zeg maar gewoon Roel en Ina anders voelen we ons zo oud. Als je nu eerst even met ons 
meegaat naar de gemeenschappelijke achtertuin, voor een heerlijk glaasje. Wat vindt je daarvan 
bomendokter?''vroeg de vrouw terwijl ze haar hand op de schouders van Rinus liet rusten. 
''Goed plan Ina, het is veel te warm om zo hard te werken na een fietstocht,''terwijl hij naar haar 
knipoogde. 
''Dat is eigenlijk niet zo'n gek idee,''zei Rinus toen hij opstond en wat zweetdruppeltjes van zijn 



voorhoofd wegveegde. 
Ina loodste hem met haar hand in zijn rug door een ronde poort een idyllische tuin in. Overal 
stonden prachtige oude bomen en rododendrons die bijna uit hun knoppen knapten. Op 
verschillende plekken hingen kleurig geweven hangmatten. Rinus zou het liefst in zo'n mat zijn 
gaan liggen want de tuin ademde een dusdanig ontspannen sfeer uit, dat niets meer belangrijk 
leek. En die hand in zijn rug voelde ook goed. Ondanks het feit dat deze Ina al aardig op leeftijd 
was had ze iets heel  charmants en levendigs. 
''Zo, ga lekker zitten dan haal ik wat verfrissends voor je.'' Ina drukte hem vrij hardhandig in een 
houten dekchair. 
''Wat een geweldige plek hebben jullie hier,''verzuchtte Rinus tegen Roel. 
''Ja, het is een mooie plek om vrolijk oud te zijn en te genieten van wat het leven je nog te 
bieden heeft,''glimlachte Roel. 
''Vertel eens, wat gaat er met die boom gebeuren, toch niet omhakken?''vroeg Roel verontrust. 
''Omhakken is het laatste wat je met zo'n oude boom moet doen. Mij zouden die paar scheve 
kaarsen niet storen, maar ik ben ingehuurd om de oorzaak te vinden en om het eventueel op te 
lossen.'' 
''Zo, kijk eens, lekkere citroenlimonade met een klein scheutje wodka.''Ina zette stralend een 
glas voor hem neer en liep weer weg om met een schaal hartige hapjes terug te komen. 
''Neem er maar lekker van, dokter,''zei ze met haar hand nu op zijn knie. 
Rinus kreeg het er warm van. 
''Goh, wat een warm welkom krijg ik hier, normaal werk ik de hele dag alleen in een bos met als 
tussendoortje een eenvoudig gevuld broodtrommeltje.'' 
Rinus  nam een flinke slok en de tranen sprongen in zijn ogen. 
''Hier zit wel meer dan een scheutje in, strikt genomen mag ik geen alcohol drinken onder 
werktijd.'' 
''Ach jongen, al die regels, als je je daar aan moet houden heb je geen leven,''zei Roel en hield 
hem de schaal met hapjes voor. 
Rinus nam er een en kauwde er langdurig op. 
''Apart hapje, zoiets heb ik nog nooit geproefd.'' En hij pakte er nog een. 
Ina  vulde z'n glas nog eens bij en knikte tevreden naar Roel die haar samenzweerderig 
toeknikte. 
''Opa,''klonk het ineens vanaf het terras dat aan het huis grensde. Een meisje van een jaar of 
zes rende op Roel af die zijn armen spreidde en haar opving voor een knuffel. Een 
aantrekkelijke vrouw kwam lachend achter aan en begroette iedereen hartelijk. Spontaan stelde 
ze zich aan Rinus voor. 
''Hoi, ik ben Annabel, leuk je te zien.'' 
''Ik ben Rinus en kom voor de  boom,''nerveus trok hij zijn hand terug die ze voor zijn gevoel te 
lang vasthield. Geamuseerd keek Annabel hem aan. 
''Welke boom?'' 
''Lieverd, hij is door de bewonerscommissie gestuurd omdat er een paar bladeren scheef 
zouden staan, je weet hoe pietluttig sommige oude mensen zijn, je oude vader natuurlijk 
uitgezonderd.'' 
''Maar Opa, het is een hele bijzondere boom want vorig jaar zaten er in sommige bollen  
hartkastanjes.'' Zijn kleindochter sprong hard op en neer om haar woorden kracht bij te zetten. 
Rinus keek, nog steeds op een hapje kauwend, geïnteresseerd op.  
''Ach, je weet hoe kinderen allerlei vormen in van alles zien, of het nu wolken of kastanjes 
zijn,''lachte Roel nerveus tegen Rinus. 
''Hoe kun je dat nou zeggen pap, ik heb er nog steeds een in mijn zak.''Annabel haalde een 
perfect hartvormige kastanje tevoorschijn. 
Rinus staarde er met open mond naar. Hij pakte de kastanje en voelde de hartvorm door zijn 
hand glijden, nog warm uit de zak van Annabel. 



''Dit is echt ongelofelijk.'' 
''Was je het vergeten Opa?''vroeg het meisje op triomfantelijke toon. 
''Ja liefje, wel een beetje.'' 
Rinus stond wankelend op en zocht z'n evenwicht. 
''Ik zal nu toch echt wat proefjes moeten doen en wat monsters nemen, ook al zit het hier heel 
gezellig." 
Ina en Roel keken elkaar gelaten aan. 
''Ik loop met je mee dokter.''Roel stond op en ging Rinus voor die liep alsof hij zweefde. 
Rinus zag de zwiepende tak niet aankomen, die Roel opzij had gehouden, en kreeg een 
gemeen twijgje recht in zijn oog. Verblind door tranen en zwarte vlekken hield hij zich aan een 
boom vast. 
''Gaat het dokter?''echode de stem van Roel in zijn oor. 
''Ja, ik kom.''Wazig onderscheidde hij de poort waar hij ook door naar binnen was gekomen en 
waar Roel op hem stond te wachten met zijn witte haar fel oplichtend in de zon. 
''Dat drankje was niet zo'n goed idee, Roel,''lachte Rinus en hij bleef lachen. 
Roel hielp hem, met een hand in zijn rug, naar de boom. Rinus had nog nooit op een dag zo 
vaak langdurig handen op zijn lichaam gevoeld, hij vond het niet onprettig, zo'n steuntje in de 
rug . 
''Hoe gaat zoiets nou in zijn werk, dokter?'' Roel keek geïnteresseerd naar het koffertje dat na 
wat gepruts opensprong. Keurig in het gelid lagen diverse vreemd uitziende gereedschappen, 
kwastjes en flesjes met verschillende kleuren vloeistof naast elkaar te wachten tot ze hun 
diensten konden bewijzen. 
''Eerst schraap ik hiermee wat bast weg Roel, en dan smeer ik er wat rode vloeistof op en kijk of 
het rood blijft of meteen zwart kleurt.'' 
Rinus struikelde over een stronk en zwaaide vervaarlijk met een soort scalpel langs het oor van 
Roel terwijl hij zijn evenwicht zocht. 
''Voorzichtig jongen, zal ik je een handje helpen, die limonade doet vreemde dingen met je.'' 
Na wat omslachtige handelingen sneed Rinus een lapje boomschors weg en smeerde er de 
rode vloeistof op die in een fluorescerend paars veranderde. 
Rinus keek Roel stomverbaasd aan die hem vragend aankeek. 
''Wat is er toch met deze boom aan de hand?''Rinus keek hoofdschuddend naar de paarse plek. 
''Volgens mij heb jij je goocheldoos meegenomen,''lachend sloeg Roel Rinus op zijn rug. 
''Dit is echt heel vreemd, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, misschien heb ik wel iets 
bijzonders ontdekt en kom ik wereldwijd op de televisie.'' 
''Nou, zo'n vaart zal het wel niet lopen, er is vast een logische verklaring voor,''zei Roel. 
''Wat dan bijvoorbeeld,''vroeg Rinus uitdagend. 
''Misschien loopt er een gasleiding onder de boom die een beetje lekt of iets dergelijks.'' 
''Ja, zo kan ik ook wel wat verzinnen, oude mannen die 's nachts tegen de boom plassen en 
waarbij residuen van medicijnen de grond insijpelen.'' Rinus lachte hard om zijn eigen  grap en 
bleef nog tien minuten doorlachen. 
''Zo jongen, wat is nu de volgende stap,''vroeg Roel toen Rinus was uitgelachen en wezenloos 
voor zich uit zat te staren. 
''Ik zou het niet weten, zeg jij het maar.''En Rinus plofte op de grond en stootte met zijn elleboog 
hard tegen de boom, waarop hij achterover viel en z'n schouder in de boom verdween. 
''Wat gebeurt er, ik zit klem!''schreeuwde hij paniekerig. 
''Rustig, ik help je,''zei Roel op kalmerende toon. Hij pakt een stok en gaf een ferme tik tegen zijn 
elleboog die los schoot onder luid gejammer van Rinus. 
''Waar ben ik terecht gekomen, bij een stelletje gekken?''schreeuwde hij. 
Roel ging op zijn knieën voor hem zitten en schudde hem door elkaar. 
''Luister jongen, durf ons geen gekken te noemen want dat zijn wij juist niet. Als je gekalmeerd 
bent zal ik je uitleggen waarom.'' Trillend ging hij naast Rinus zitten die nu doodstil was en naar 



het gekantelde boomluik keek waarin een ijzeren pen was aangebracht zodat je hem kon 
draaien en er aan de buitenkant niets te zien was. Zeer vernuftig. 
''Wat zit er in die boom Roel, heb je ooit een bank beroofd?''Rinus klonk ineens helder en 
geïntrigeerd. 
''Nee, dat soort misdaden heb ik niet gepleegd.''Roel staarde tussen de scheve bloesem door 
naar de strakblauwe lucht, hetzelfde blauw als zijn ogen en even leek hij er niet te zijn. 
''Wat zit er dan in, het is me nu duidelijk dat jullie me liever niet bij deze boom in de buurt wilden 
laten komen. Vandaar de wodka en god mag weten wat er in die hapjes zat, een 
kalmeringsmiddel of zo.'' Rinus voelde aan zijn hoofd die nu kloppend aanvoelde, zijn elleboog 
kon hij niet meer buigen, die was opgezwollen en begon blauw/zwart te verkleuren. 
''In die hapjes jongen, zat iets wat ook in deze boom zit.'' 
''Probeerden jullie me te vergiftigen?'' 
''Nee, nee we probeerden je af te leiden en wat relaxter te maken.'' Roel pakte een groot 
kastanjeblad, kneusde het en wikkelde het om de elleboog van Rinus die steeds dikker werd. 
''Dit is goed tegen de zwelling. Deze boom bewijst veel mensen een dienst.'' 
''Vertel me nou wat je verstopt, ik moet het weten,''vroeg Rinus op het dreinerige af. 
''Goed, ik vertrouw op je goede inborst en je liefde voor mens en natuur.'' Roel zuchtte. 
''Ja, ja,'' 
''Je moet eerst begrijpen dat wij hier allemaal nogal oud zijn en diverse kwaaltjes hebben die ons 
wel eens wat pijntjes bezorgen.'' 
''Wat heeft dat nou met deze boom te maken?''vroeg Rinus ongeduldig. 
''Alles, deze boom bewaart het recept waardoor wij een geweldige oude dag met elkaar hebben. 
Onze kinderen weten hier niets van, vandaar dat we de boom hebben gekozen.'' 
''Kun je niet gewoon  zeggen wat er in zit.'' 
''Hasj, jongen oftewel hasjiesj.'' 
Rinus keek Roel verbluft aan en kreeg vervolgens een lachstuip. Ina kwam bezorgd aangelopen, 
nam het schouwspel op en keek Roel vragend aan. Hij knikte haar geruststellend toe. 
''Rinus, heb je nog zin in een glas limonade en een hapje?''  
Hij begon nog harder te lachen. 
''Dat waren zeker hele speciale hapjes naar eigen recept hè?'' 
''Ja Rinus, inderdaad, wij zijn er hier dol op.''Ze lachten alle drie. 
Roel kantelde het luikje weer de goede kant op zodat het als een puzzelstukje naadloos 
aansloot op de grillige groeven van de schors. 
''Hoe heb je dat zo mooi gemaakt, Roel, zonder de andere bewoners te alarmeren?'' 
''Samen met een handige bewoner heb ik dat 's nachts gedaan terwijl Ina de wacht hield. Veel 
kans dat er iemand wakker werd, was er niet want de meeste mensen nemen een slaappil en 
doen hun gehoorapparaat uit.'' 
''Ik geloof dat ik alle kuren van deze boom nu begrijp Roel, hij bewijst jullie een dienst en jullie 
hem.'' 
''Deze opmerking getuigt van groot inzicht Rinus. En wat ga je nu aan de bewonerscommissie 
rapporteren, want niet alle bewoners zijn hiervan op de hoogte?,''vroeg Roel bezorgd. 
Rinus stond op. 
''Dat zal ik jullie vertellen bij nog zo'n heerlijk glaasje en hapje.'' Als oude vrienden liepen ze naar 
de achtertuin. Achterin  de tuin duwde Annabel haar dochtertje op een schommel, gemaakt van  
boomtakken. Ina had inmiddels de schaal met dubieuze hapjes aangevuld en vrolijk geklets en 
gelach vulde de tuin. Rinus keek tevreden om zich heen, het leek wel of de blaadjes allemaal 
ritselden van plezier. 
''Wat ik ga rapporteren over deze boom is dat hij zo oud is, dat hij kuren begint te vertonen, net 
als zijn bewoners.'' 
''En denk je dat dat voldoende is?,''vroeg Ina twijfelend. 
''Ja, want kappen is geen optie, het is juist een trekpleister omdat hij zo bijzonder is en alleen 



jullie en nog een paar anderen weten het geheim.'' 
''Rinus, ik ben blij dat je zo ruimdenkend bent,''dankbaar legde Roel zijn hand op die van Rinus. 
Rinus vouwde zijn hand over de doorleefde hand van Roel en keek  in de felblauwe ogen. 
''Op een voorwaarde, dat ik een keer per jaar limonade met hapjes in deze tuin mag komen 
genieten.'' 
''Je bent altijd welkom lieverd,''Ina boog zich voorover en gaf hem een kneepje in zijn wang. 
Hij nam afscheid, stuurde met een hand slingerend zijn fiets het hek door en fietste fluitend door 
de stad. 
 
 
 
 
 


