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In Memoriam Jo BömerMeeuwissen
In haar huis in Zundert is
woensdag 4 maart jl. Jo Bömer, boomkweker en dendroloog, plotseling overleden.
Na de mulo koos Jo voor een
boomkwekerij opleiding, het
werd Boskoop. Eerst de middelbare tuinbouwschool,
daarna de vervolgopleiding
tot tuinarchitect. In Boskoop
is de basis gelegd van haar
sortimentskennis. De leraar
sierplantenkennis de heer
Harmsen stak niet onder
stoelen of banken zeer ingenomen te zijn met Jo als
aandachtige leerling. Maar
ze genoot ook volop van het
‘studentenleven’.
In Boskoop leerde ze ook
Maarten Bömer kennen, medeleerling aan de RMTS. Samen begonnen ze in 1967 in

Zundert een kwekerij. Al gauw
legden ze zich toe op het
kweken van bijzondere planten en werden zo bekend in
binnen- en buitenland. Mede
door de vele reizen die ze
maakten o.a. naar Engeland,
Frankrijk en voor die tijd heel
bijzonder naar landen in het
voormalig Oostblok.
Jo en Maarten waren op dat
gebied pioniers en veel plantmateriaal kwam naar Zundert
en omgekeerd werd het nodige geëxporteerd.
Ook werden in het buitenland
tuinen en parken bezocht, zo
ontstond een groot netwerk
van sortimentsliefhebbers. Jo
wist het uitdragen van kennis
te combineren met een aangeboren gevoel voor bescheidenheid. Een combinatie die
niet altijd vanzelfsprekend is.
Naast een brede algemene
plantenkennis was Jo, in de
dendrologische wereld, vooral
bekend als specialist voor
Quercus, Fagus en Ginkgo.
Al snel werd door verschillende verenigingen een beroep
op haar gedaan. Zo was ze
vele jaren bestuurslid van de
Jo Bömer
Foto: Sophie Kling

24 Arbor Vitae | 2-25 | 2015

KVBC en lid van de keuringscommissie. Namens de NDV
heeft ze 12 jaar in de redactie van Dendroﬂora gezeten.
Namens de VKC zat Jo in de
jury voor de standkeuringen
op tentoonstellingen o.a.
op Plantarium. Het is maar
een greep uit alles wat Jo
altijd belangeloos voor boom
minnend Nederland betekend
heeft.
Minstens zo belangrijk waren
de informele contacten die Jo
onderhield. Voor velen was
ze een bron van informatie.
De slogan ‘Groene Kennis
Delen’ heeft ze ruimschoots
in de praktijk gebracht. We
zijn haar veel dank verschuldigd.
Op maandag 9 maart is in
kleine kring afscheid genomen van Jo, op de plek die
haar zeer dierbaar was: de
tuin van hun huis in Zundert
was het decor van een sfeervolle bijeenkomst.
We hopen dat Maarten, kinderen en kleinkinderen steun en
troost vinden in de gedachte
dat Jo niet alleen in hun leven maar ook in de boomkwekerij een belangrijke rol
heeft gespeeld. □

