
 

 

BOOM  

 
Richard Berengarten 

 

De boom des levens groeit met langzame en 
gestage toename door ongemeten tijd 

 
Basilides van Alexandrië 

 

Boom geplant 
 in mijn kern  
wijdspreidgroeiende 

 liederenboom 
armvertakkende 
 vlammenboom  

in dood gewortelde 
 in bloed gedrenkte  

van adem doorwaaide 
 van beenderen gevezelde 
lichaamsboom 

 wezenlijk 
boom in een zaadje 

luidkeelse 
 duizendtongige 
dikhuidige 

 krakeboom  
onderdonderde 
 windgegeselde 

sneeuwbevlokte 
 overleversboom 

skelet 
 onder stormwolken 
traag ontluikend 

 door wanhoop heen 
hoopvol priemend 

 naar hoge luchten 
vederwolken  
 melkwegen 

en zwenkende vogels 
 ontwakend 
 



 

 

slaapbeladen boom 

 in herinneringen kringelend 
graankorrelig 

 met lenteschors  
en zomerbast beringd 
 boom van dromen 

en verschijningen 
 bebladerd met haren 

van gevallen helden 
 van slangen omhuld 
door reuzen bewaakt 

 aaneengeregen met stemmen 
en kindergelach 
 voorouderboom 

aardedrinkende 
 hemelzwelgende 

kromgeleefde 
 eerbiedboom 
lichtverslindende 

 wijsheidspilaar 
van rook van wolk 

 woestijnbaken 
bladerkranswervelwind 
 vuurfontein 

gouden keten 
 wegwijzer 
door nacht 

 met straalagaat 
en ijzersteen 

 van d' avond verzamelend 
smaragd 
 kornalijn 

en diamanten dauw 
 en in de klotsende  

kom van dageraad 
 parel opaal 
wijd als een adelaar  

 tegen de ochtend 
een geurend rasterwerk 
 rond het middaguur 

blauwgekroonde 
 boom van aarde 

van water van vuur  
 van lucht van luchten 
lichtschip 

 schemeraak 
voortzeilend 



 

 

 

op seizoenswinden 
 rond jaareindes 

en terug 
 herbergboom 
van kleien bodem 

 de boeg beslagen 
door ’s hemels getijden  

 zonnewieg 
manemand 
 wolkendeken 

sterrenbuidel 
 meteorenschommelend 
planetenschuddend 

 sterrenstelselsstuwend 
op lange riemen 

 wereldhamerende 
luchtharkende 
 woordbrekende 

steensplijtende boom 
 beenderkrakende 

takkenpols 
 toren van kracht 
tollend draaipunt 

 nok-van-het-dakboom 
speurende vuurtoren 
 altijd draaiend 

klauwend door korst 
 van klif en rots 

lettergrijpend 
 vonkontstekend 
vlammenslingerend 

 ganzenveergraaiend 
in 'n stenen vuist 

 en verlichtverhelderend 
het blad van de dag 
 tot ’n groen en  

bladgouden manuscript 
 in stenen gebeiteld 
in het holst van de nacht  

 in schreven geïnkt 
met taal als aanmaakhout 

 die duisternis bezingt 
en de kern smelt van ijs 
 mos en steenkool 

varenfossiel 



 

 

 

 en dinosaurus 
tijdboom 

 wentelbrandend 
opensplijtend 
 de lippen der geschiedenis 

de kaken malend 
 om pitten te spugen 

naalden en twijgen 
 draadachtige scheuten 
geaard in zijn naden 

 en bloedbanen 
ertsbloemen 
 op brosse stammen 

magneetamber 
 glitterkronen 

elektrische boom 
 bliksemafleider 
energietrechter 

 door stratosferen 
schoorsteenstormend 

 in de pot van dood 
de jaren stuwend 
 met stille stem  

boom van creatie 
 boom van vernietiging 
tempel geplant 

 in 'n omgekeerde schedel 
houtachtig vezelwurmend  

 door oogkas 
en onderkaak  
 wereldboom 

ontrollend 
 de grot bedekt  

met 'n luchtberg 
 vreugdevuur 
in wildernis 

 koepelfluisterende 
torenspitstrillende 
 knoestige waterspuwer 

steunbeer van heuvels 
 gloriekegel 

neveldoorpriemende 
 tralietoren 
engelennestelende 

 wakkerwelvende 
echoboom 
 



 

 

 dwarsladder  

voor zielenvingers 
 klinkende keelklep 

gevleugelde stemspleet 
 rinkelende zingende 
ribbenkastboom 

 vermengelend  
lucht van bossen 

 lucht van vlaktes 
in symfonie 
 met niet-aflatend 

oceaangeweld 
 dirigeerstok 
wichelroede 

 zinderbuigende 
groenhouten twijg 

 gekromd door verlangen 
de curve van hoop 
 koordanskoord 

van leempot tot God 
 stemmige toverstaf 

druppeldistillerende 
 gevlochten herautenstaak 
vertakkende koker 

 thermometermetend 
de hitte van leeftijden  
 kwiksap 

stijgend vallend 
 holle boom 

gegroefd met poriën 
 houten bron 
mijntunnel 

 touwtrekbeltouw 
en longen van Hades 

 stormharnas 
de verdoemden aanstokend 
 en de dubbel gestorvenen 

en de nooit geborenen 
 met harpgetinkel 
in nauwe dalen en open plaatsen 

 en boomgaardengeklaag 
voor Hesperides 

 baarmoederboom 
vochtiglippige 
 regenverzamelende 

ondergrondboom 
 harsbezegeld 
wijnvat 

 boom van verlangen 
verbodenvruchtige 

 bergbron 



 

 

 orgiegeparfumeerde  

waterval 
 jankende boom 

overstroomde rivier 
 magmapersende 
lavaboom 

 eilandenzaaiende 
deltawroetende 

 koraalboom 
voortlaaiende 
 loofbladige 

boom van waanzin 
 boom van passie 
bezet met doornen 

 zwetend bloed 
pijnboom 

 immergroene 
geestenbergende 
 kinderenbarende 

tezamenboom 
 broosoude 

overbevolkte 
 overschaduwde boom 
door insect beknaagd 

 met rot besmet 
in bliksem vernietigd 
 droog van hongersnood 

verkracht verminkt 
 mensenboom 

obelisk 
 dode boom 
ontworteld geveld 

 tot planken verzaagd 
haardboom 

 voor warmte en brandstof 
tafelboom 
 voor brood en wijn 

draagarchitraaf 
 staf van Bacchus totempaal 
gebonden en geput 

 geaard en gesmolten 
bloedbespat 

 koningsromp 
spijkerhel 
 naar ‘t paradijs 

galgenboom 
 herrijzend 
beknokkeld beknoopte 

 blindemansroede 
zwaardslemmet 

 met zware grip 



 

 

dichtgestamd 

 ivoren tand 
ebbenhoutspeer 

 met opgeheven hoofd 
boom in 'n prairie 
 in 'n stadstuin 

gesnoeid en onderhouden 
 door geduldige handen 

rustige boom 
 van ja van nee 
van dit en dat 

 van zwart of wit 
samenvloeiing 
 van verleden en toekomst 

geworteld in ooit 
 lovend het nu 

vleesboom 
 omgord in spieren 
bloed en zweet 

 zuchtendrillende 
huiverboom 

 vrijgevige 
spermaboom 
 levenspomp 

overstromend 
 rond wiens wortels 
slangen schuiven 

 rondom wiens takken 
de witte vogel flitst 

 boom van geesten 
boom der geheimen 
 begraven in de hemel 

om te stromen door nerven 
 slagaders zenuwen 

haarvatenboom 
 stamboom 
je tapwortel verdronk 

 in oneindige luchten 
ik daal af naar boven 
 en stijg naar beneden 

staaf van tijdperken 
 van Adam Kadmon 

Jesse David 
 en Sataniel 
en Mozes 

 op de hoge berg 
Boeddhaboom 
 Tilopaboom 

zenboom 
 tantraboom 

Kali's boom 



 

 

schedeldansende 

 vulkaanboom 
van Ashtaroth 

 Lilith 
Ishtar en Astarte 
 zogend 

mos en korstmos 
 schimmelverzamelende 

paddenstoelboom 
 moeder van orchidee 
en maretak 

 boom van dryaden 
boom van druïden 
 waar de spin weeft 

en de roeken nestelen 
 en de vleermuis fladdert 

en de torenvalk wacht 
 levensboom 
van bewustzijn 

 geslachtelijke 
taalboom 

 namennoemend 
verhalenvertellend 
 geschiedenissen 

transformaties 
 diepteloze boom 
dodeloze boom 

 boom van kameraden 
van lucht die ik inadem 

 onbegrensd 
ontembaar 
 onsterfelijke boom 

overkoepelende 
 vrijheidsboom 

boom van liefde 
 boom van rechtvaardigheid 
menselijke regenboog 

 bloei 
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