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Boompje 
Geschreven door Mary Breur 

 
 
Boompje groeit in een heel groot bos. Hij is nog 
maar klein en staat midden tussen allemaal 
andere bomen, grote en kleine, ontelbaar veel. 
Boompje heeft een dunne, rechte stam en een 
kleine bladerkroon. Zo is hij vanaf zijn eerste begin 
gevormd: omdat hij een plekje heeft in de 
schaduw van de grote bomen, waar weinig 
zonlicht komt, groeit hij zo snel mogelijk omhoog, 
in de richting van het licht. Dat doen alle bomen, 
zo gaat dat in de natuur.  
 
Door het uitgestrekte bosgebied waarin Boompje 
staat, zijn wegen en paden aangelegd. Daar 
komen met mooi weer veel mensen om te fietsen 
en te wandelen. Soms hoort Boompje ze zeggen: 
Wat is het lekker koel in de schaduw van het bos. 
Of: Wat is het hier mooi. Maar omdat hij niet langs 
een pad staat, kan hij de mensen die hij hoort 
praten, nooit zien. Dat vindt Boompje niet leuk. 
Maar wat hij veel erger vindt is, dat de mensen 
die in het bos komen, hem ook niet kunnen zien! 
Boompje vindt dat zó erg, dat hij er verdrietig en 
ontevreden van wordt. Het maakt dat hij zich een 
heel onbelangrijk boompje voelt. Eigenlijk voelt hij 
zich helemaal geen echte boom, alleen maar 
een heel klein, onopvallend stukje van het grote 
bos.  
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De andere bomen om hem heen begrijpen niet 
veel van zijn verdriet en zijn ontevredenheid. Ze 
zien er allemaal net zo uit als hij: kleine 
bladerkronen op kale, rechte stammen. Maar zij 
hebben geen moeite met de plaats die ze 
hebben gekregen om te leven. De Grote 
Ontwerper heeft dat zo bepaald en dat is voor 
hen genoeg. 
 
 
Broer boom, zeggen ze soms tegen Boompje, ben 
je niet blij vandaag? De zon schijnt, onze bladeren 
ritselen gezellig in de wind en de regenbui van 
vannacht heeft ons schoon en fris gespoeld en 
ons genoeg te drinken gegeven. Maar dan bromt 
Boompje alleen wat. Schoon, fris groen, ritselend, 
wat zou dat? Niemand die het opmerkt. Hè, was 
hij maar zo’n statige, grote linde bij een boerderij. 
Dan zouden zijn bloesems in het voorjaar heerlijk 
ruiken, dan zouden bijen en andere insecten naar 
hem toekomen en honing maken van zijn nectar. 
Dan zouden de mensen blij zijn met zijn schaduw, 
zijn geur en zijn honing. 
Of was hij maar een prachtige beuk, die met zijn 
kleuren in de herfst de bosrand siert, dan zouden 
alle voorbijgangers vol bewondering naar hem 
kijken. En Boompje droomt ervan hoe zijn leven 
dan zou zijn. 
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De zomer is voorbij en de herfst breekt aan. Het is lang  
mooi weer geweest en de bomen in het grote bos zijn 
goed gegroeid. Maar nu beginnen hun bladeren te 
verkleuren. Over niet al te lange tijd zullen ze loslaten van 
de takken en naar beneden dwarrelen. Dan ligt er een dik 
bladertapijt op de grond. Boompje vindt de herfst de 
prettigste tijd van het jaar. Dan komen er heel weinig 
mensen in het bos, maar wel veel dieren die hun 
wintervoorraad gaan verzamelen. Grote en kleine 
bosbewoners zoeken eikels, paddenstoelen en noten. Soms 
loopt een eekhoorntje omhoog en omlaag langs Boompjes 
stam. Kleine bosmuizen scharrelen rond tussen de 
afgevallen bladeren aan zijn voet.    
 
Op een mooie herfstdag hoort Boompje getimmer en 
stemmen in het bos. Het klinkt niet zover bij hem vandaan. 
Het getimmer stopt en de stemmen komen dichterbij: het 
zijn twee boswachters. Ze lopen niet op het pad, maar 
dwars tussen de bomen door. Eén van hen heeft een 
houten kastje in zijn handen en de andere een grote tas. Ik 
moet voor deze mezenkast een goede plek vinden, hoort 
Boompje de ene boswachter zeggen, niet te dicht bij het 
pad en niet te dicht bij de kast die we net opgehangen 
hebben. En tot Boompjes grote verrassing komen ze recht 
op hem af en blijven bij hem staan. Dit is een goede plek, 
zegt de boswachter met de mezenkast. Hij zet hem naast 
Boompje op de grond en haalt uit de tas een hamer te 
voorschijn en twee flinke spijkers. Hij houdt de kast  boven 
zijn hoofd tegen Boompjes stam aan. Door de gaten aan 
de bovenkant en aan de onderkant slaat de andere 
boswachter de spijkers vast. 
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Zo, laat nu de vogels maar komen, zeggen de 
mannen tegen elkaar, in de kasten die we 
opgehangen hebben kunnen ze hun nestjes 
maken, dan komen er weer veel jonge vogels 
in het bos. Na de broedtijd gaan we kijken of 
de kast is gebruikt.  
 
Boompje is er stil van, nooit heeft hij durven 
dromen dat zoiets hem zou kunnen gebeuren: 
hij, uitgerekend hij, van alle bomen om hem 
heen. In zijn stam zitten de beide spijkers die de 
mezenkast op zijn plaats houden. Zíjn kast, 
denkt Boompje trots. De andere bomen zijn blij, 
zij merken dat Boompje vanaf dat moment 
minder somber is.   
 
Er breekt een lange winter aan. Er valt sneeuw, 
het vriest en ijzige winden waaien door het 
grote bos. Soms klinkt er gekraak en valt er een 
dode tak op de grond. De eekhoorns zitten 
warm in hun dichte nesten en komen er alleen 
uit om naar hun voedselvoorraad te gaan. De 
bosmuizen houden hun winterslaap in hun 
holletjes. De boswachters komen om de grote 
dieren, de herten en de wilde zwijnen, bij te 
voederen. Kraaien en eksters schreeuwen soms 
in de hoge bomen. Voor Boompje is de 
wintertijd dit keer echter vol verwachting. 
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Het is nog geen lente, maar de dagen worden al 
wat langer, als er op een ochtend een koolmees 
aan komt vliegen. Hij strijkt neer in de boom naast 
Boompje en zit daar een tijdje om zich heen te 
kijken. Als hij merkt dat alles veilig is, wipt hij naar 
een tak dichterbij. Daarna landt hij op het dak 
van de kast aan Boompjes stam. De koolmees 
onderzoekt de kast nauwkeurig: hij tikt met zijn 
snavel tegen de rand van het gat, hij wipt erin en 
eruit om te weten of het gat goed is, dan vliegt hij 
weer weg. Boompje vindt het heel spannend: zou 
de mees terugkomen? Ja, hij komt terug en 
herhaalt zijn inspectie. De keer daarna heeft de 
koolmees een vrouwtje bij zich. Vol verwachting 
zit hij op een tak: zou zijn vrouwtje haar nest in de 
kast willen bouwen om haar eitjes in te leggen? 
Het mannetje kan gerust zijn, ze is tevreden.  
 
Het koolmezenvrouwtje krijgt het vanaf dat 
moment heel druk. Ze vliegt af en aan met 
materiaal om haar nest te maken: op de bodem 
van de kast ontstaat een stevig, zacht bedje met 
een onderlaag van mos en daarop haren en 
pluisjes. En als na een lange dag hard werken de 
schemering aanbreekt, zit het mezenmannetje 
een tijdlang boven in Boompjes takken te fluiten.  
Na een week of drie is het nestje klaar. Het 
mezenvrouwtje gaat haar eitjes leggen, iedere 
dag één, tot er zeven eitjes in het nest liggen. Als 
ze aan het broeden is brengt het mannetje haar 
lekkere hapjes; rupsjes, spinnetjes, torretjes en 
zaadjes, wat hij maar vinden kan. Boompje vindt 
dat hij goed voor haar zorgt en hij is zo 
nieuwsgierig dat hij bijna niet kan wachten tot de 
jonge meesjes uit hun ei kruipen.  
 

Bijna twee weken moet hij geduld hebben, dan hoort hij op een dag gepiep in het 
mezennest. Vader en moeder koolmees vliegen vanaf dat moment af en aan om 
alle hongerige babymeesjes eten te geven. De kleintjes groeien flink, dat hoort 
Boompje wel: hun gepiep klinkt steeds harder.  

 
Als de dag aanbreekt dat ze groot genoeg zijn om het nest te verlaten, halen vader 
en moeder koolmees geen voer meer voor hun jongen. Ze zitten afwachtend op 
een tak tot de eerste kleine mees het waagt om het nest uit te vliegen. Daarna 
volgen de anderen ook al snel en is het nestje verlaten.     
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boompje is erg onder de indruk: zeven kleine koolmezen zijn geboren en groot 
geworden in zíjn nestkast. Hij voelt zich heel bijzonder en gelukkig. Hij begint anders 
naar zijn omgeving te kijken, hij is niet mopperig of somber meer. Een paar maanden 
later komen de boswachters kijken bij zijn nestkast. Ze halen het gebruikte nest eruit en 
maken de kast van binnen schoon. Zo, zeggen ze tegen elkaar, die kan volgend jaar 
weer gebruikt worden. Dit is een goede plek.  
 
De dagen gaan voorbij, het wordt weer herfst en winter. Maar dit keer verlangt 
Boompje naar het vroege voorjaar. Hij hoopt dat het koolmezenpaartje terugkomt om 
een nieuw nest te bouwen in zijn kast.    
 
Maar tegen het einde van de winter, vóór de terugkeer van de vogeltjes, ontdekt 
Boompje nog iets anders: overal uit de grond komen kleine groene sprietjes 
tevoorschijn. Niet alleen aan de voet van zijn stam, maar ook onder de andere 
bomen. In de loop van de volgende dagen krijgen de sprietjes blaadjes en groeien uit 
tot plantjes, tot er overal tussen de bomen een groen tapijt is ontstaan. Daaruit komen 
talloze knopjes groeien. En als die knopjes opengaan is de grond bezaaid met paarse 
en witte bloempjes.  Kijk toch eens, roept Boompje tegen de bomen om hem heen, 
wat is het nu mooi op ons plekje in het bos. Maar de andere bomen antwoorden 
verbaasd: Heb jij dat dan nooit eerder gezien, broer boom? Die bloempjes begroeten 
ons toch ieder voorjaar? Zo heeft de Grote Ontwerper dat gemaakt. Het zijn maartse 
viooltjes, lelietjes van dalen en bosanemonen. Die groeien toch het liefst in de 
schaduw, bij ons in het bos, heel vroeg in het voorjaar?  
Boompje schaamt zich een beetje. De grond waarin hij staat is dus ieder jaar zo mooi 
versierd geweest, maar hij heeft er nooit iets van gemerkt. Een beetje spijtig neemt hij 
zich voor, voortaan beter op zijn omgeving te letten, op alle mooie dingen die er 
gebeuren in zijn stukje bos.  
 
Er gaan een aantal jaren voorbij, waarin de seizoenen elkaar afwisselen. Boompje 
wordt groter en zijn stam wordt dikker, net zoals die van de bomen om hem heen. In 
het begin van elk jaar maken de bloemen hun paarswitte tapijt en ook het 
koolmezenpaartje komt trouw ieder voorjaar terug in de nestkast, tot grote vreugde 
van Boompje. Als hij daarna in de zomer de fietsers en wandelaars hoort die op het 
pad voorbij gaan, vindt hij het niet zó erg meer dat zij hem niet zien staan. 
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Het is weer herfst als op een dag het weer heel slecht wordt. Wind en regen jagen 
door het grote bos. De bladeren laten los van de takken en vliegen tussen de 
bomen in het rond voor ze op de grond vallen. Dode takken laten krakend los en 
vallen naar beneden. Maar in de nacht wakkert de wind verder aan tot een zware 
storm. Hij buldert door de toppen van de bomen. Het hele bos is in beweging, alle 
bomen zwaaien en zwiepen heen en weer, ook Boompje. Opeens klinkt er vlakbij 
hem een vreselijk gekraak en een tijdje later nog eens, gevolgd door een harde 
klap.  
 
Tegen de ochtend wordt de storm minder en als het licht wordt, merken de bomen 
wat er is gebeurd: van twee jonge bomen in de buurt van Boompje, zijn takken 
losgescheurd uit hun kroon. Eén grote boomtak hangt naar beneden, een andere 
is op de grond gevallen. Twee gehavende bomen staan daar nu. Alle bomen zijn 
er verdrietig en stil van. Hoe zal dat verder gaan? De boswachters komen om te 
zien hoeveel schade de storm in het bos heeft aangericht. Ze zien de 
afgescheurde takken en schudden hun hoofd. Wat zonde van die mooie bomen, 
zeggen ze tegen elkaar, maar zo gaat dat in de natuur. Laat het voorlopig maar 
zo. Dan gaan ze weer weg, naar andere delen van het grote bos.  
 
In de daaropvolgende jaren groeien de bomen in het grote bos door. Ook de 
beide beschadigde bomen, maar zij zien er niet mooi en gezond meer uit. De 
afgebroken tak, die nog steeds op de grond ligt, wordt dor en bruin. Er groeien 
mossen en schimmels op en allerlei planten groeien ertussen en er overheen. Een 
familie bosmuizen en een paar egels vinden er een veilige schuilplaats. Aan de tak 
die half afgebroken naar beneden hangt, groeien nog wel een paar blaadjes, 
maar verder blijft hij kaal. Het is een akelig gezicht.  
Midden in de zomer klinkt door het bos het geluid van een kettingzaag. Er zijn 
bosarbeiders aan het werk. De boswachters zijn erbij, zij wijzen de bomen aan die 
omgezaagd moeten worden. De bosarbeiders zagen de stammen en de grootste 
takken in stukken en leggen ze op hoge stapels langs de paden. De rest brengen 
ze met een kar naar een grote open plaats in het bos, waar ze er een vuur van 
maken.  
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Het zagen duurt dagenlang en klinkt steeds 
dichterbij. Alle bomen vinden het een heel 
naar geluid en ze zijn allemaal ongerust. 
Worden zij ook omgezaagd of mogen ze blijven 
staan? Als de boswachters en de bosarbeiders 
op de plaats komen waar Boompje staat, kijken 
ze om zich heen. De boswachters wijzen naar 
de beide beschadigde bomen. Als jullie deze 
twee ertussen uit zagen, zeggen ze tegen de 
bosarbeiders, dan krijgen de gezonde bomen 
meer licht en ruimte om vol uit te groeien 
 
De bomen zijn heel erg geschrokken, nu zullen 
twee leden van hun familie bij hen weg 
gehaald worden. Maar de twee beschadigde 
bomen zeggen: het is goed dat ze ons 
weghalen, door onze beschadiging zijn wij 
geen gezonde bomen meer, en jullie krijgen zo 
meer ruimte. En trouwens, onze zaden liggen in 
de grond en zullen opkomen als wij weg zijn. 
Dan komen er weer nieuwe kleine bomen die 
net zo zijn als wij.  
 
En zo gebeurt het. De bosarbeiders doen hun 
werk en ruimen al het gezaagde hout weg. De 
grote overgroeide tak mag blijven liggen. En als 
het weer stil is geworden merkt Boompje hoe 
het zonlicht opeens tot aan de voet van zijn 
stam kan schijnen. Overal op de grond zijn  
plekken zonlicht. En hoewel alle bomen nog 
verdrietig zijn om wat er gebeurd is, voelen ze 
dat het zonlicht hen goeddoet.  

 
 
De fietsers en de wandelaars die met mooi weer langs het pad komen, zeggen: Kijk 
eens wat een mooi, ruim bos het is geworden. Maar Boompje, die een eindje van 
het pad afstaat, vindt het nu helemaal niet erg meer dat ze hem op zijn mooie, 
lichte plaats niet zien staan. De wind ritselt in zijn bladeren, de zonnestralen spelen 
op zijn stam, in de aarde aan zijn voet wachten de voorjaarsbloemen op hun tijd en 
zijn nestkast is klaar voor de volgende mezenfamilie. Dankbaar denkt Boompje terug 
aan de woorden van zijn beide beschadigde broers, voor ze omgehakt werden. Zij 
waren zonder boosheid bereid om ruimte voor hem de maken. Daardoor voelt 
Boompje zich nu blij en tevreden. Zijn verlangen om een statige boom op een 
opvallende plaats te zijn is weg. Eindelijk is Boompje Boom geworden. 
 
 
Tekst: Mary Breur/ Illustraties: Ans Heij- de Boer/ www.bijbelidee.nl 

 

 


