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over gemaakt. Ik zal hem erg gaan
missen, maar ben er eerst mee ge-
stopt. Maar een terugkeer sluit ik
niet uit. In Moddergraf was hij al

bezig met allerlei zaken die in de
toekomst spelen. Dan doel ik op al-
lerlei gadgets enzo. We zijn inmid-
dels tien jaar verder en ik liep

daar steeds meer in vast. Je moet
telkens weer nieuwe dingen be-
denken en op den duur werkt dat
niet meer. Het werd een storende

factor. Ik heb mij dat bij het schrij-
ven van dat eerste boek niet gere-
aliseerd. Ik ben dus met een totaal
nieuwe hoofdpersoon begonnen en

dat het boek voor een groot deel in
Toscane speelt, heeft ook een re-
den. Ik was daar tijdens een va-
kantie met mijn vrouw aan de
wandel en dacht dit is een mooie
omgeving voor een verhaal.’’

Meer ervaren
Ellen, die anderhalf jaar aan zijn
nieuwste boek heeft gewerkt, is in
de tien jaar dat hij professioneel
boeken schrijft natuurlijk meer er-
varen geworden. ,,Het schrijven
gaat mij nu makkelijker af. En dan
doel ik voornamelijk op  de op-
bouw en het uitwerken van de ka-
rakters. Ik hoef nu minder te zoe-
ken en de zinsbouw gaat beter.
Maar ik blijf even scherp. Ik heb
altijd goede recensies gekregen,
maar het blijft telkens weer span-
nend hoe een nieuw boek ontvan-
gen wordt. Je moet op niveau blij-
ven presteren en het is natuurlijk
telkens maar de vraag of dat ook
gelukt is. Ik ben dan ook dolblij
met mijn redacteur Roos Custers.
Zij zit er bovenop en dat geldt ook
voor mijn uitgever Anton Scheep -
stra. Ze zijn nauw betrokken bij
het hele proces en lezen nauwge-
zet mee. Dat leidt wel eens tot op-
merkingen als ‘dit snap ik niet zo
goed’, ‘dit vind ik niet helemaal lo-
gisch’ of ‘dit zou je eigenlijk wat
sterker moeten aanzetten’. Ik vind
dat prettig werken en zie het daar-
om ook als een voordeel dat ik met
een kleinere uitgever werk. Daar-
naast is er natuurlijk iedere keer
de ballotage van mijn echtgenote
en mijn voormalige achterbuur-
vrouw Janny Klei uit Hefswal. Als
het boek voor mij af is, mogen zij
het lezen en hun zegje doen. Hun
mening is belangrijk voor mij.’’
Maar daarvoor is de schrijver zelf
al flink aan het schrappen en ver-
anderen geweest. ,,Ja, dat is nog
steeds niet veranderd. Ik denk dat
het boek,voor het naar de drukker
gaat, zes tot acht keer door mijn
handen is gegaan. Ik herschrijf erg
veel. Veel collega-schrijvers heb-

ben daar een hekel aan, maar ik
vind dat belangrijk. Vergelijk het
maar met het maken van een
beeld van klei. Een kunstenaar be-
gint dan ook heel ruig en slaat dan
aan het verbeteren. Zo werkt bij
mij het schrijfproces ook. De per -
sonages gaan dan meer leven. Het
wordt allemaal duidelijker en
scherper. Ik krijg dan zelf door wat
voor types het eigenlijk zijn. Ze
gaan meer een eigen leven lei-
den.’’
Hoewel van zijn eerste boeken er
in totaal meer dan 20.000 exempla-
ren verkocht zijn, vindt Ellen nog
steeds niet dat hij landelijk be-
kend is als thrillerschrijver. ,,Het
is gewoon heel moeilijk om be-
kend te worden buiten Noord-Ne-
derland. Mijn landelijke recensies
zijn prima. Ik heb ook echt geen
gebrek aan aandacht, maar het
blijft gewoon heel lastig om lande-
lijk echt door te breken. Ik lijd
daar overigens geenszins onder. Ik
heb een prachtig leven en doe dat
wat ik het liefst doe. Die keuze heb
ik tien jaar geleden bewust ge-
maakt, uiteraard na overleg met
vrouw en kinderen. Een normale
baan levert nu eenmaal meer geld
op. Maar ook zij vinden dat een
mens, als het kan, moet doen waar
hij of zij goed in is en het liefst
doet.’’

En dat is bij de Warffumer dus
boeken schrijven. Over een maand
of twee begint hij met het volgen-
de. ,,Maar ook in die tussentijd ben
ik daar in mijn hoofd al druk mee
bezig. Dat is de aard van het beest-
je. Of dat een vervolg wordt op de
De zussen Borgesius? Dat weet ik
nog niet. Dat boek eindigt wel op
een manier waarbij er mogelijkhe-
den voor een vervolg liggen. Maar
misschien wordt het deze keer wel
helemaal geen thriller. Ik wil ooit
ook nog eens een roman gaan
schrijven. Puur om te weten te ko-
men of ik dat wel kan’’, besluit El-
len.

LEENS - Bijna was de iep
uit het Nederlandse land-
schap verdwenen, na een
kaalslag door de iepziekte.
Daarom werd ruim tien
jaar geleden de
 Iepenwacht opgericht. De
iepziekte is inmiddels met
succes teruggedrongen,
maar nu dienen zich ande-
re problemen aan, zoals de
essentaksterfte, de kastan-
jebloedingsziekte en de ei-
kenprocessierups. De Ie-
penwacht breidt daarom
haar werkterrein uit en
gaat door als Stichting Gro-
ninger Bomenwacht. Koos
Wiersma, voorzitter van de
Iepenwacht (en ook burge-
meester van gemeente De
Marne) vertelt over het
succes van de Iepenwacht
en de overstap naar Bo-
menwacht. 

door Marja Spakman

Maar eerst iets over de iep zelf. De
iep (Ulmus of olm) is een van de
meest voorkomende bomen in Ne-
derland. Het is een boom die niet
alleen ecologische betekenis heeft,
veel organismen leven van de iep,
zoals kevers, vlinders, mossen en
paddenstoelen, maar die ook cul-
tuurhistorisch gezien van groot be-
lang is. Wie kent niet de rijen ie-
pen langs eenzame wegen, vaak al-
lemaal naar een kant hellend door
de overheersende windrichting? In
de kuststreken fungeren iepen als
echte windbrekers. Zou de wind
ongeremd kunnen waaien, dan
zouden landschappelijke kustbe-
plantingen zich nauwelijks kunnen
ontwikkelen. Maar een iep is ook
een ideale stadsboom: weinig eisen
aan de ondergrond, redelijk be-
stand tegen luchtvervuiling, met
een open kroon waar veel licht
door valt. Lang leve de iep dus, die
zo maar dertig meter hoog kan
worden en een respectabele leef-
tijd kan bereiken. Met gemak
wordt hij honderd jaar of ouder.
Totdat… de schimmel Ophiostoma
Ulmi oprukte en veel slachtoffers
maakte onder de iepen. 
Toen in 1990 het zogenaamde Ie-

penwetje werd afgeschaft, steeg
de sterfte onder de iepen enorm:
van drie à vier procent ineens naar
boven de tien procent. De aantas-
ting door iepziekte was zo groot
dat aan het eind van de twintigste
eeuw werd gevreesd voor het
voortbestaan van deze oerholland-
se boom. Dat heeft uiteindelijk in
2005 geleid tot het oprichten van
de Iepenwacht, voluit Stichting Ie-
penwacht Groningen. 
In de Iepenwacht verzamelden
zich verschillende overheden en
terreinbeherende organisaties (ge-
meenten, provincie, Staatsbosbe-
heer, maar ook bijvoorbeeld de
NAM, vanwege de begroeiing
rondom gaslocaties). In januari
van dit jaar werd Wiersma voorzit-
ter: „De Iepenwacht was heel suc-
cesvol. Door een gecoördineerde
aanpak in een groot gebied is de
ziektedruk afgenomen van ruim
tien procent naar minder dan één
procent. Die gezamenlijke aanpak
was ook heel erg nodig. Het heeft
weinig nut om als gemeente in je
eentje te gaan bestrijden, omdat
de omgeving dan nog besmette ie-
pen heeft. Schimmels houden zich
niet aan gemeentegrenzen.” Die
schimmel, die de iepziekte veroor-
zaakt, wordt overgebracht door de
iepenspintkever, die deze schim-
mel soms bij zich draagt. Als de ke-
ver eitjes in de bast van de boom
gaat afzetten, kan de schimmel
zich via de vaten in de bast ver-
spreiden. In reactie daarop gaat de
boom zogeheten thyllen vormen,
een soort kauwgomachtige balle-
tjes. Niet alleen op de aangetaste
plek, zoals dat vaak bij andere bo-
men gaat, maar door de hele bast.
Door die thyllen stopt de sap-
stroom in de boom, verwelkt de
boom en vallen de bladeren af.
Een boom met iepziekte is dan ook
gemakkelijk te herkennen aan het
verdorren en opkrullen van de bla-
deren, tot die uiteindelijk afvallen.
Als een zieke boom blijft staan, is
die - vanwege de aanwezigheid van
de larve van de iepenspintkever -
weer een broedboom voor verdere
verspreiding. De ziekte kan zich
ook via wortelcontact van boom
naar boom verspreiden.

Ziekten en plagen
Wiersma: „De laatste jaren steken
ook andere boomziekten en -pla-
gen de kop op, zoals de essentak-
sterfte, de kastanjebloedingsziekte
en de eikenprocessierups. Ook
daarbij is een gecoördineerde aan-
pak van belang, zodat deze ziekten
en plagen zich zo min mogelijk ver-

spreiden. Het werkterrein van de
Iepenwacht heeft zich dus in de
loop der jaren verbreed. Dat wordt
nu geformaliseerd door het starten
van de Bomenwacht.” Informatie-
voorziening en het delen van ken-
nis zijn, net zoals dat bij de Iepen-
wacht was, belangrijke doelstellin-
gen van de nieuwe Bomenwacht.
Goed bomenbeheer is goedkoper
dan nietsdoen. Maar er is ook nog

iets anders, benadrukt Wiersma:
„Bomen zijn erg bepalend voor
hoe het landschap eruit ziet. Langs
wegen, maar ook als erfbeplanting.
Als wij het belangrijk vinden dat
het landschap is aangekleed met
mooie bomen, dan moeten we een
goed bomenbestand hebben. En
dan is het ook nodig dat je die bo-
men beheert en onderhoudt. Als je
niets doet, blijven ze niet in goede

conditie, en kunnen ze afsterven,
waardoor je uiteindelijk misschien
een boom moet vervangen. En ja,
dat is duurder dan wanneer je ze
op een goede manier beheert.
Maar het uitgangspunt is dat bo-
men essentieel zijn voor ons land-
schap. Ze maken daar een wezen-
lijk onderdeel van uit.”

Variatie

Variatie in het bomenbestand is
ook belangrijk. Wiersma: „In Gro-
ningen is een wegbeplanting vaak
van één soort, allemaal iepen, alle-
maal essen of alleen maar abelen.
Dat lijkt landschappelijk wel mooi,
maar die monoculturen zijn ware
snelwegen voor ziekten en pla-
gen.” Bij iepen wordt dat pro-
bleem nu vaak aangepakt door het
planten van verschillende resisten-

Lupko Ellen wil ooit nog eens een roman schrijven (foto: Henk Veenstra).

WARFFUM - De zussen
Borgesius is de titel van de
nieuwste thriller van de
Warffumer schrijver Lupko
Ellen (1953, Gasselternij-
veenschemond). Het boek,
dat wordt uitgegeven door
Passage in Groningen,
speelt grotendeels in Tosca-
ne in een wereld van mar-
mer, drugs, macht, maffia
en seks. De hoofdpersoon
raakt verstrikt in de levens-
lange haat die twee zussen
tegen elkaar koesteren.

door Erik Post

De hoofdpersoon lijkt aanvanke-
lijk zowel prooi als slachtoffer te
zijn, maar dan ontwikkelt hij zich
tot een door wraak gedreven jager.
Spil in de avonturen is een door il-
legale Afrikaanse vluchtelingen
bemande wijnboerderij, waar in-
middels een plant wordt gekweekt
die veel meer geld opbrengt...
Meer willen schrijver en uitgever
niet kwijt over de inhoud van het
boek.

Waar zijn eerdere thrillers Modder-
graf (2006), Wraaktocht (2009), He-
renboer (2011) en Nachtengel (2013)
zich voor een groot deel in de pro-
vincie Groningen afspelen, is dat
nu veel minder het geval. Ook
heeft Lupko Ellen hoofdpersoon
Ludde Menkema deze keer thuis
gelaten. Maar ook nu zijn er wel
degelijk Groningse invloeden. De
zussen Borgesius begint namelijk
in Kantens en beleeft een beklem-
mend einde in de stad Groningen.
Ook benoemt Ellen even kort de
aardbevingsproblematiek. Omdat
het interview een kleine week na
de presentatie van het boek in de
Groninger boekhandel Van der
Velde plaatsvindt, zijn de recen-
sies van de literaire journalisten
nog niet verschenen en moet Ellen
wat dat betreft dus nog even in
spanning zitten. ,,Maar de mensen
die het boek gelezen hebben, heb-
ben positief gereageerd. Ze heb-
ben mij dat persoonlijk verteld en
ik heb wat reacties via Facebook
ontvangen. Of de lezers het jam-
mer vinden dat ik de hoofdpersoon
Ludde Menkema niet heb laten te-
rugkeren in De zussen Borgesius?
Daar wordt soms een opmerking

� Koos Wiersma, voorzitter van de nieuwe Groninger Bomenwacht, voor een karakteristieke iep in de omgeving van Zuurdijk.

te cultivars die veel op elkaar lij-
ken, maar onderling toch zodanig
verschillen dat het geheel minder
gevoelig is voor verspreiding van
ziekten. In de waddengemeenten
in Friesland en Groningen worden
op deze manier zevenduizend ie-
pen teruggeplant, gefinancierd uit
het Waddenfonds, waarvan drie-
duizend in Groningen. Langs ka-
rakteristieke wegen, maar ook bij-
voorbeeld op borgterreinen en bij
dijkcoupures. Vanuit de Dialoogta-
fel wordt gekeken of er ook in de
andere gemeenten in de kleigebie-
den iets soortgelijks gedaan kan
worden. 

Groninger Bomenwacht
De iepziekte is dus met succes aan-
gepakt. Met de andere problemen
weten beheerders nog niet zo goed
raad. Men is nog zoekende. Wiers-
ma: „Maar ook juist dan is een ge-
coördineerde aanpak wezenlijk.”
De Iepenwacht heeft laten zien dat
een eenduidige aanpak effectief is
voor het terugdringen van de iep-
ziekte. Nu de inzet meer en meer
gericht is op het bestrijden van
ook andere boomziekten en -pla-
gen gaat morgen officieel de Stich-
ting Groninger Bomenwacht van
start. Om die mijlpaal te marke-
ren, planten gedeputeerde Henk
Staghouwer en Wiersma twee bo-
men, aan de W.H. Timersmastraat
en het Swaatpaadje in Wehe-den
Hoorn. Een koningslinde omdat
dat dé boom is om een plechtig mo-
ment extra cachet te geven en na-
tuurlijk een iep. Uiteraard eentje,
die resistent is tegen iepziekte.
Wiersma: „We hebben ook heel
bewust gekozen voor twee ver-
schillende bomen. Om aan te ge-
ven dat variatie in bomen een aan-
dachtspunt is, maar vooral ook om
te markeren dat we, als Groninger
Bomenwacht, niet alleen maar
meer aandacht hebben voor de ie-
pen, maar ook voor andere boom-
soorten.”
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