
Bomen beter begrijpen 
 

Hoe leer je Eik, Beuk en Spar, Den of Berk kennen? 
Ben jij wel eens Eikig, Berkig of Sparrig? 
Door plantensoorten en hun levenscycli 

in het jaarverloop te vergelijken 
komen nieuwe verwantschappen in zicht: 

tussen plantensoorten onderling – tussen jou en hen. 
 

In 10 zondagen, van januari tot december 2017 (10.30 – 14.30) 
geven Jan Diek van Mansvelt en Rien van den Berg 

een verdiepende herhalingscursus 
‘fenomenologie van bomen in het plantenrijk’ 

 
De bomen nemen in het plantenrijk een speciale plaats in. 

In donkere bossen, in lichte bosschages, 
of juist indrukwekkend alleenstaand. 

Met naalden of bladeren. Uitbundig of verborgen bloeiend. 
Met piepkleine zaden, sappige vruchten of harde noten. 

Elk eigenzinnig actief in zijn eigen jaargetij. 
 

In deze cursus kies je zelf een of meer bomen (of zelfs boomsoorten) 
waarmee je je een jaar lang intensief gaat bezig houden. 
Eiken, sparren, beuken, dennen, berken, iepen, lindes… 

 

Door een zonne-jaar lang die zelf gekozen soorten wekelijks te bestuderen 
krijg je er allengs een band mee. Zij worden je vertrouwd. 

Wat karakteriseert hen? Waarom heb jij hen gekozen? 
Wat hebben ze jou te zeggen? 

 
 

Praktische gegevens: 
De data: 22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni, 20 augustus, 17 september, 
22 oktober, 19 november. 
De plaats: Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25a, 3971 PA, Driebergen 
De tijd: van 10.30 – 14.30 uur (met pauzes) 
De kosten: 490 euro pp (koffie, thee, sap, koekjes en btw inbegrepen).  
Je kunt je opgeven of een ontwerpprogramma opvragen bij jandiek@vanmansvelt.nl.  
Deelname na betaling op NL 86 TRIO 0781500524. 
 
Hulp bij deze cursus is het fraaie boek van Jan Albert Rispens: Zie Motief nr. 195 (september 2015) p. 24. 
http://www.denieuweboekerij.nl/baume-verstehen-lernen. Voor de cursisten is er een groepskorting 
mogelijk van 15% (34 ipv 40 euro) – mits besteld bij de aanmelding.  

 

mailto:jandiek@vanmansvelt.nl
http://www.denieuweboekerij.nl/baume-verstehen-lernen


Cursusprogramma: Bomen beter begrijpen 
 

Toelichting: 
Je kiest enkele winter-kale loofbomen (en wellicht ook een naaldboom er bij). Je ziet hoe en 
wanneer elk van hen gaat uitlopen, hoe ze bloeien en groeien, hoe ze van groenkleur veranderen, 
en in de herfst verkleuren en verwelken. 
Je kunt ze tekenen, schilderen en fotograferen. Je kunt hun loten, bladeren, bloemen, vruchten en 
zaden voelen, ruiken, proeven en verzamelen. Zo leer je hen kennen, en merk je wat zij met jou 
doen. Je komt elkaar zo steeds nader. Het programma is indicatief bedoeld. Al naar gelang het 
verloop van de cursus zijn aanpassingen mogelijk, in overleg. 
 

22 januari 
Kennismakingsronde. Toelichting op doel en opzet van de cursus. Verdiepende introductie in 
manieren van kijken – en hoe we (be)denken wat we zien (zie slothoofdstuk Rispens). We 
vormen ons natuurgetrouwe beelden van Leven als proces – en wij. We stellen ons doelen en 
maken samenwerkingsafspraken. Buiten kijken we, zoals elk keer opnieuw, naar bomen.  

 

19 februari 
Verdieping van het begrip ‘familie’ bij planten aan de hand van de Ranonkels. Elk vertelt iets 
van zijn / haar / hun plannen voor deze cursus. 

 

19 maart 
Verdieping van het begrip ‘familie’ bij planten aan de hand van naaldboomsoorten: Spar - Den 
- Larix etc. … en wij? Delen van ervaringen met het eigen werk, als terugkerend onderdeel.  

 

23 april 
Het plant-achtig eenjarige van loofbomen: we bekijken uitlopende knoppen. Wat is boom-
typisch-meerjarig aan bomen? 

  

21 mei 
Hoe bloeien bomen en wat zijn hun vruchtvormen? Een nieuwe dimensie in deze cursus. 

 

18 juni 
De levenscyclus van de bloeiplanten in drie á vier dimensies - en wij. Werkafspraken voor de 
zomerperiode. 

 

20 augustus 
Tussentijdse evaluatie van de behandelde en de zelfgekozen zienswijze. En hoe vormt de 
boom zijn hout, cambium, bast en schors? 

 

17 september 
Vormen en processen in bossen: wij tussen de Evenaar en de Polen. 
Delen van ervaringen, alleen en in de werkgroepen: wat was het plan en hoe staat het?  
 

22 oktober 
Het boomachtige van de composieten (planten) en het menselijke van de linde (boom). 

 

19 november 
Compacte presentaties van de belangrijkste ontdekkingen en ervaringen van alle deelnemers / 
groepen. Terugblik en conclusies. 

NB: Dit is een extra lange dag: van 10.30 – 16.30! 
 
Schets dagprogramma: zie volgende pagina 
 
 



Dagprogramma 
 
10.15 Ontvangst met thee en koffie in lesgebouw “De Wilg” van Kraaybeekerhof. 
10.30 Presentatie van het thema van de dag – met gesprek 
11.15 Deelnemers delen eigen ervaringen met het uitvoeren van de zelf gekozen opdracht. 
11.45 Pauze 
12.00 Buiten bomen kijken – met gerichte waarnemingsopdrachten 
12.45 Lunch 
13.15 Buiten tekenen van twee zelfgekozen bomen of struiken, in kleine groepen 
14.15 Nabespreking van de ervaringen van de dag 
14.30 Afscheid 
 

 


