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Toen ik klein was, woonde ik in een huis met een tuin, en in die tuin stond een grote
boom. Mijn vader had er voor mij een boomhut in getimmerd, met een touwladder
eronder. Het was mijn favoriete plek. En weet je? Deze boom was mijn vriend. Echt
waar. Ik vertelde hem al mijn geheimen. Hij zegt toch niks tegen niemand, dacht ik.
Elke herfst raakte de boom natuurlijk zijn bladeren kwijt. Op een dag mompelde ik:
“Tjonge, je ziet er treurig uit vandaag.”
HOE BEDOEL JE?
Hoorden jullie dat ook? Ik viel zowat uit de boom toen ik dat hoorde. Maar de boom zei:
NIET SCHRIKKEN, HOOR. DAT IS HELEMAAL NIET NODIG.
En zo kwam ik erachter dat mijn boom kon praten. Mijn boom kende heel veel verhalen.
Hij hoorde er ook veel van zijn vrienden, want weet je: als het stormt, ritselen bomen
hun verhalen aan elkaar door.
In de zomer had mijn vriend praatjes genoeg. Maar in de herfst werd hij altijd wat stiller.
En in de winter sliep hij, tot hij jeuk kreeg aan de uiteinden van zijn takken. Dan werd
het weer lente.
Op een dag in de herfst vroeg ik hem: is dat niet naar, dat je altijd weer je bladeren
verliest?
OCH, zei de boom,
ALS IK MIJN BLADEREN NIET LOSLAAT, HEB IK OOK GEEN RUIMTE VOOR NIEUWE. EN
IK HOU ZOOO VAN NIEUWE….
DUS LAAT IK LOS… EN DROOM IK EEN WINTER LANG OVER LENTE. IK HOUD ERG VAN
LENTE….
JA,… OPNIEUW BEGINNEN IS GELOOF IK MIJN FAVORIETE BEZIGHEID.
O, zei ik.
IK WEET ALLEEN NIET HOE LANG DAT NOG KAN DOORGAAN ZO..
Mijn vriend schudde een beetje mismoedig zijn bladeren. Hij vertelde verhalen over
plastic in de zee en in de rivieren en dat dieren daar ziek van worden en er zelfs dood
aan kunnen gaan. Hij vertelde over hoe de lucht in ons dorp steeds viezer werd. Over
hoe er steeds minder bijen waren die in de lente zijn bloesems kwamen opzoeken. Ik
had hem nog niet eerder zo treurig gezien.

Toen hij een paar weken later in slaap was gesukkeld, bedacht ik een plan. Mijn boom
had goed nieuws nodig en ìk ging het verzamelen. Ik ging rondvragen in de klas en
hoorde van een meisje dat zij thuis speciale bloemen in hun tuin had gezaaid om meer
bijen te krijgen. Een van de jongens had zijn hond geleerd om tijdens het wandelen
plastic op te pakken. Elke wandeling verzamelden ze samen een hele tas vol. Ik schreef
het allemaal op. En heel veel kinderen stuurden tekeningen en brieven over wat ze
allemaal deden: glas in de glasbak, papier in de papiercontainer. Zo min mogelijk eten
verspillen, of water.
Ik maakte van alle brieven en tekeningen een slinger en hing die in de takken van mijn
boom. En als het waaide, fluisterde de ritselende slinger alle verhalen van de kinderen in
het oor van mijn boom. Tenminste, dat hoopte ik. Zou mijn vriend weer een beetje moed
vatten? Zou hij weer een beetje durven dromen van lente – en van nieuw begin?
Op de avond voor kerst zat ik op mijn kamer. Het was al donker en ik zocht een
prentenboek. Want elke kerst las ik het kerstverhaal voor aan mijn boom. Het was zijn
favoriete verhaal, want het ging over Opnieuw Beginnen: over een land waar een
gemene koning slecht zorgde voor de mensen in dat land. En dat er op een dag een
kindje werd geboren, waarvan iedereen – engel, wijze, herder – dacht: “Dat is hem! Hij
gaat ons van deze koning bevrijden.” Ik trok een dikke trui aan, stopte het boek in mijn
rugzak en liep naar buiten.
En toen zag ik het.
Mijn boom stond in bloei. Snel klom ik via de takken mijn hut in en riep: “Boom! Wat is
er met jou???” En de boom begon te lachen. Mijn hut schudde er helemaal van heen en
weer. Ik rolde van links naar rechts. “Stop!”, riep ik, want ik wilde niet naar beneden
vallen. En toen zei mijn vriend:
DANKJEWEL. DANKJEWEL VOOR ZOVEEL MOOIS. MET DEZE SLINGER IN MIJN TAKKEN
VOELT HET BIJNA AL EEN BEETJE ALS LENTE…
Ik lag op mijn rug in de hut en luisterde. En inderdaad: de wapperende slinger klonk net
als het ritselen van nieuwe bladeren.
KLIM EENS NAAR BENEDEN. IK WIL JE GRAAG VERRASSEN, VOOR IK WEER IN SLAAP
VAL…
Een verrassing? OK. Ik klom naar beneden en keek om me heen. Ik zag niks.
Maar toen begon het te sneeuwen. De bloesem uit de boom viel naar beneden en het zag
er net zo uit als sneeuw. Hebben jullie wel eens een sneeuw-engel gemaakt? Zo – op je
rug en dan met je benen en armen heen en weer? Ik heb er wel zes gemaakt die avond.
En toen alle bloesem gevallen was en ik het koud begon te krijgen riep ik:
“Dankjewel! Boom?? Dank-je-wel!!!”
Maar hij zei niks meer. Hij was zeker al weer in slaap gevallen…

