
3  KLEINE
BOMEN 
G E S C H R E V E N  D O O R  A N N E  
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EEN VERVOLG OP "GROTE BOOM IS ZIEK"
(VAN HALEWYCK 2009) & "AFSCHEID VAN
GROTE BOOM" (TALISMANNEKE, 2015)
DOOR NATHALIE SLOSSE, GEÏLLUSTREERD
DOOR ROCÍO DEL MORAL. 

Grote boom heeft een bijzondere plek in het leven van zijn

vrienden. Ze bezoeken de plek waar zijn stam begraven ligt.

Soms leggen ze een steentje op de heuvel van het graf,

steken een kaars aan of blazen bellen in de lucht.  

Snuiter mist hem nog elke dag en soms  

ruikt hij nog even aan de rode sjaal van  

Grote Boom om zijn vertrouwde geur te herkennen.  

Hij praat ook met Grote Boom als hij bellen blaast. En hij

praat met Grote Boom als hij niet slapen kan. Hij heeft al

vaak gewenst dat Grote Boom terugkwam, maar weet dat

dat niet kan. Als je dood bent word je niet meer levend.  

Toch weet Snuiter ook dat op de plek waar Grote Boom is

doodgegaan drie nieuwe boompjes zijn gegroeid. Ze zijn nog

lang niet zo sterk en stevig als Grote Boom, maar het zijn

echte bomen! Snuiter gaat vaak bij deze boompjes kijken. Ze

groeien heel hard en zijn alle drie een beetje hetzelfde en

ook heel verschillend.  
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Ze zijn hetzelfde omdat ze alle drie op Grote Boom lijken 

met het soort stam en bladeren, maar ze zijn niet allemaal 

even groot en ze groeien verschillend omhoog. De ene kleine 

boom waait bijna om met een storm en zijn blaadjes lijken 

wel verdrietig zo hangen ze. Zou hij Grote Boom ook missen? 

De andere kleine boom heeft kleine stekels aan zijn takken 

en stam en voelt hard aan. Is dat ook missen? vraagt Snuiter 

zich af. De derde kleine boom staat rechtop en lijkt naar de 

zon te kijken en te willen groeien en groeien en groeien. Zou 

die Grote Boom niet missen? 

Snuiter maakt zich bezorgd over de boom waarvan de 

blaadjes hangen. Hij vraagt of de dokter ernaar wil kijken. De 

dokter stelt Snuiter gerust: ‘Maak je maar niet zo ongerust’, 

zegt hij;  ‘de kleine boom moet nog groeien, hij heeft veel 

verdriet om Grote Boom, maar hij zal gauw sterker worden, 

dan kan hij ook beter tegen de storm! Hij heeft zeker niet 

dezelfde ziekte als Grote Boom. Het is een gezonde kleine 

boom.’
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Maar Snuiter is nog niet gerustgesteld: ‘Kunnen de kleine 

bomen net zo ziek worden als Grote Boom?’ vraagt hij. ‘Alle 

gezonde bomen kunnen ziek worden’, zegt de dokter, ‘maar 

alleen als er houtwormpjes in kruipen. Een boom wordt niet 

zomaar ziek. Deze boompjes hebben gezonde wortels en 

takken met sap om houtwormpjes op afstand te houden. ’ 

Snuiter vraagt wat hij kan doen om goed voor de drie kleine 

bomen te zorgen, zodat ze niet ziek worden. ‘De grond moet 

gezond blijven’, zegt de dokter, ‘je kunt er kruiden bij zetten. 

Kruiden die helpen om gezond te blijven. En natuurlijk helpt 

het als je goed op ze let en mij waarschuwt als je wat 

vreemds ziet.’   ‘En hoe zit het dan met die boom met 

stekels?’ vraagt Snuiter. ‘Die stekels ’, zegt de dokter, ‘die 

stekels breken af als het zomer wordt. Dan blijven er wondjes 

achter. Dat worden littekens. Maar ook deze boom wordt 

weer gladder en sterker, ook al zal je zijn littekens altijd 

blijven zien.’ 

Snuiter is heel blij dat de dokter zo zeker 

weet dat het goedkomt met de drie bomen. 

Ze moeten jammer genoeg Grote Boom 

missen, maar ze hebben lieve vrienden die 

hen helpen groeien. Snuiter weet 

zeker dat Grote Boom heel trots 

zou zijn op hen. 
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