
EEN VERHAAL VOOR DE TOEKOMST 

Giono gaf een blauwdruk voor een zachte groene revolutie 
 

(door Frank Flippo) 
 
Een tijdloos verhaal dat blijft inspireren, noem je dat een modern 

sprookje? Of gewoon 'literatuur'? Hoe het ook zij, het korte verhaal  
'l' homme qui plantait des arbres' van Jean Giono is tot op de dag van 
vandaag een van de grote literaire bakens van de milieubeweging. Velen 

zien er een vooruitwijzing in naar een groene toekomst. Giono leefde 
met volharding, geduld en bescheidenheid. Zonder deze eigenschappen 

valt niet te begrijpen wat hij en anderen sinds 1953 tot stand brachten.  
 
 

Het verhaal gaat over een man die zich terugtrekt in een desolate streek waar 
hij ontdekt dat de omgeving ten onder gaat door gebrek aan bomen. Slechts 

vergezeld door wat schapen en een hond, begint hij aan zijn levenswerk: 
honderdduizenden eikels en beukennootjes planten. Zelfs wereldoorlogen 
beletten hem niet om door te gaan. Pas na tientallen jaren begint zijn werk 

vruchten af te werpen. Beekjes ontspringen, groene valleien ontstaan, 
mensen keren terug om er een bestaan op te bouwen. Het gebied herleeft op 
haast miraculeuze wijze.  

 
Appelbomen 

Mogelijk werd Giono geïnspireerd door het verhaal van Johnny Appleseed, de 
bijnaam van de Amerikaan John Chapman, die werd geboren in 1774. Toen 
de rijke, vruchtbare gronden zuidelijk van de grote meren en westelijk van de 

rivier Ohio aan het begin van de negentiende eeuw vrijkwamen, was John 
Chapman een van de eersten die dit gebied verkende. Als vijfentwintigjarige 

plantte Appleseed er zijn eerste appelbomen. Een halve eeuw lang 
doorkruiste hij alle hoeken van het gebied. Als settlers arriveerden, vonden 
ze er John Chapmans jonge appelbomen. Chapman haalde de zaden uit de 

appelpersen die werden gebruikt om cider te maken en trok er met een zak 
zaadjes op zijn rug op uit. Vervolgens plantte hij ze op de juiste plek in 

rijtjes, met hagen erom tegen vraatzuchtige dieren. Chapman deed alles zelf; 
hij leefde soms weken alleen, soms met Indianen en wilde dieren als 
gezelschap. Hij droeg geen wapens en was een religieus mens. Eens raakte 

hij in een sneeuwstorm en kroop in een omgevallen holle boom, maar daar 
zat ook al een moederbeer met jongen. Hij bleef, zonder aangevallen te 
worden. Deze kleine man, blootsvoets en meestal vegetariër, had een droom: 

een wildernis, bloesemend met appelbomen. Hij plantte er vele duizenden …  
 

 
Eerste wereldbrand 
In de meer dan dertig romans van Jean Giono speelt de natuur van de 

Haute-Provence vaak een belangrijke rol, maar op een veelomvattende 
manier die de regio ver overstijgt. Als dienstplichtige vocht hij mee in de 

Eerste Wereldoorlog. De gifgasaanvallen en loopgraven tekenden hem en 
legden de basis voor zijn zeer humanistische en pacifistische levenshouding. 



Vanwege deze opvattingen belandde hij tijdens de Tweede Wereldoorlog tot 

twee keer toe achter de tralies. De Franse schrijversbond plaatste hem op 
een zwarte lijst, ook werd hij herhaaldelijk belasterd. Pas rond 1951 stopte 

dit. In korte tijd volgde een volledig eerherstel. In 1953 ontving hij van Prins 
Reinier III van Monaco een 'Grand Prix' voor zijn totale œuvre. In 1954 kwam 
daar nog een lidmaatschap bovenop van de Académie Goncourt, een even 

selecte als toonaangevende instelling.  
 
Fictie 

Ook in 1953 ontstond het verhaal 'De Man die Bomen Plantte.' Amerikaanse 
uitgevers vroegen Giono in dat jaar om enkele pagina's te wijden aan 'een 

onvergetelijk karakter'. Giono koos voor fictie, maar zo realistisch dat velen 
dachten dat Bouffier en zijn dorp echt bestonden of bestaan hadden. Toen de 
uitgevers ontdekten dat dit niet het geval was, weigerden ze het verhaal. 

Giono liet vervolgens weten, er nooit geld voor te zullen vragen en het te 
beschouwen als collectief bezit. Hij stuurde het onder andere naar het 

Amerikaanse blad Vogue. In maart 1954 verscheen het daarin. Na korte tijd 
ging het verhaal in vele vertalingen de hele wereld over en werd het in talloze 
ecologische tijdschriften gepubliceerd. Giono liet het boek ook verspreiden op 

scholen. Giono noemde het: 'Een van de verhalen waar ik het meest trots op 
ben.' 
 

Het was ook in 1954, dat de brochure 'World Festival of Trees' verscheen van 
de FAO, de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De 

FAO liet daarin weten, gealarmeerd te zijn door de mondiale ontbossing en 
deed een officiële oproep aan alle aangesloten landen, jaarlijks een 
'boomfestival' te organiseren. Ook aan Nederland. Daar vierden op 10 april 

1957, in Park Berg en Bos te Apeldoorn 1600 schoolkinderen de eerste 
Boomfeestdag. Tegenwoordig planten jaarlijks meer dan 150.000 kinderen 

uit zo'n 400 deelnemende gemeenten, honderdduizenden bomen en struiken. 
In bijna 50 jaar boomplantdagen werden meer dan 10 miljoen bomen en 
struiken geplant. Zes november 2006 kreeg Stichting Nationale 

Boomfeestdag van prinses Margriet de Prins Bernhard Cultuurfonds-prijs 
voor natuurbehoud. 
 

Wie prijst er ooit een mens die oude bomen velt 
En in derzelver plaats geen nieuwe wederstelt? 

Want hadden oudtijds toch onze ouders niet geplant 
Wat zoude ons Nederland zijn als louter veen en zand? 

Jacob Cats(1577-1660) 

 
 

Jean Giono  

Als ik Jean Giono lees krijgt het leven 
een nieuwe plaats in mij, vol snelle vissen 

schiet het lichaam, ik hoef niet te beslissen,  
maar word aan de rivieren meegegeven 



Regen en zonneschijn zijn grote zeven 
Waar ik doorheen val en de waterlissen 
Slijpen hun zoete messen aan de vliezen 
Waarmee ik in de hoogte word geheven.  

De zalmen staan gekruld tegen mijn rug.  
Ik ben de grondeling van deze streek,  
Languedoc, een eendenkooi, die bleek 

Maanlicht bewaart onder de ronde brug 
Van lover, urenlang, tot aan de zee.  
En alle dieren lopen met ons mee.  

    Gerrit Achterberg(1938-1962) 

 
 

Mondiale navolging 
 
Hieronder staan enkele van de vele initiatieven, wereldwijd, die begonnen 

met Giono's vertelling. 
 

Duitse weblog, september 2006: “De bodem van onze tuin is eigendom van 
de stad en zag er vreselijk uit. Ik heb in navolging van het boek van Jean 
Giono, de man die bomen plantte, Eikels, hazelnoten, kastanjes in de grond 

gestoken, maar op de een of andere manier hebben de berken de overhand 
gekregen, en tegenwoordig ziet het er al zeer aangenaam uit. Tegen de auto's 

hebben we her en der grote brokken steen neergelegd, zodat ze niet het 
gebied in kunnen rijden. Zal ik je eens een foto toesturen?” 
 

Maar niet alleen stichtingen zagen door Giono het licht. Kees Hoogendijk 
begon na een carrière van dertig jaar in de chemische industrie met 
duurzaam ondernemen. Giono‟s verhaal speelde een belangrijke rol in die 

ommekeer: “Ik leerde ervan dat eigen verantwoordelijkheid in combinatie met 
discipline, toewijding en volharding, tot onvoorstelbare resultaten leidt.” Kees 

Hogendijk ziet het boek van Jean Giono ook als metafoor voor duurzaam 
ondernemen. “Duurzaam ondernemen is als water drinken: het herstellen 
van een subtiel evenwicht bij mens en natuur.” 

 
-In 1986 maakte de Canadese cineast Frederic Back er enkele dertig 

minuten durende animatiefilm van die onder andere werd bekroond op het 
Festival van Cannes.  
 

-Sinds de jaren zestig kent Amerika 'Trees for the Future', een organisatie die 
al meer dan 170.000 families, in 6800 dorpen, wereldwijd geholpen schijnt te 
hebben met het planten van in totaal meer dan 35 miljoen bomen. 

 
-Veel navolgers van 'Bouffier' gaan in stilte hun gang, terwijl ze in feite 

onschatbaar werk verrichten. Bijvoorbeeld Stichting Kleinschalige 
Ontwikkeling Projekten (SKOP), opgericht in 1986. SKOP zet 
dorpskwekerijen op in Senegal, waar mensen zaden van bomen verzamelen 



en opkweken. Na drie jaar planten ze de jonge boompjes uit en beschermen 

die tegen vraat met zelfgemaakt ijzergaas. Het restant van het ijzergaas 
verkopen ze om te voorzien in hun levensonderhoud. SKOP voerde ook de 

palmoliepers in. Palmolie is een belangrijk voedingsmiddel in Senegal. 
Voorheen wonnen vrouwen het uit palmpitten door die te koken en de pulp 
met de hand eruit te knijpen. De pitten uitpersen met de palmoliepers kost 

maar de helft van de inspanning en verdubbelt de opbrengst. Dit maakt het 
aantrekkelijk voor de vrouwen om zelf palmolie te gaan verkopen. Rond 1980 
werd de eerste palmoliepers ingevoerd. Destijds werden de palmrijke 

gebieden rond de rijstvelden nog vaak gebrand voor ontginning. Anderhalf 
jaar na de invoering was dat branden al met 90% afgenomen. 

 
-De Indiër Abdoel Karim schiep in 19 jaar een bos uit het niets. Hij kocht een 
stuk zongeblakerd land en beloofde zichzelf dat hier het bos zou komen waar 

hij altijd al in had willen wonen. Hij werkte op dezelfde manier als Bouffier. 
Negentien jaar later hoorde hij vogels zingen in de geurige atmosfeer van zijn 

bloeiende bos. Beekjes stroomden en water blonk in vijvers waar vroeger 
alleen dorre grond was. Dat water komt van de bladverliezende bomen die 
Karim plantte. De bomen namen water op tijdens de regentijd. 's Zomers 

gaven de vallende bladeren dit af aan de aarde. De bladlaag doet het water 
heel geleidelijk in de grond sijpelen, waardoor de aarde alles opneemt. Terwijl 
de bomen hoger werden, nestelden er steeds meer vogels. Zij lieten zaden 

vallen en zo schoten nieuwe soorten als ebben- en sandelbomen op. Toen de 
begroeiing dichter werd, trokken er konijnen, mangoesten en wilde kippen 

heen. Karim hakte geen hout en doodde geen dieren. Sinds hij verhuisde 
naar de bosrand, merkt hij hoe koel en fris het er is zelfs als hete winden 
door de omgeving waaien. En zijn vijvers en bronnen drogen nooit uit. 

 
-Zomer 1991 ontstond organisatie 'Bomen Over Leven'. Directe aanleiding 

was: 'De Man die Bomen Plantte', en de waarschuwing in het eerste 
Nationaal Milieubeleidsplan (1989) dat bij ongewijzigd beleid mogelijk 80 % 
van onze bossen het loodje zou leggen. Bomen Over Leven werkt zonder 

doemscenario's, maar met een praktische instelling: zakjes boomzaden en 
plantstokken uitdelen aan de pers. Een optreden in Vroege Vogels leverde 
honderden aanmeldingen op. Bomen Over Leven wil, om onafhankelijk te 

blijven, geen subsidies ontvangen en bestaat van particuliere giften, eigen 
publicaties en activiteiten zoals cursussen. Bomen Over Leven voerde al 

enkele succesvolle natuurbeschermingsacties uit. 
 
 

 
<Kader> 
Boomplanttips van Bomen Over Leven: 
*Zaden zijn overwinteringsvoedsel voor dieren, wees daarom een bescheiden 
verzamelaar. Van eik, kastanje, en beuk is de kiemkracht zo groot, dat je met 
een paar zaden vaak al voldoende hebt. Neem alleen zaden wanneer een 
plant grote hoeveelheden heeft voortgebracht. 
*Zaai gelijk al in de herfst, in de volle grond. Om de winterkou te overleven, 
gaan zaden van bijna alle inheemse soorten eerst in kiemrust. Hun harde huid 



verhindert wateropname en remt het kiemen. Pas in het voorjaar, na maanden 
in vochtige grond, verteren schimmels en bacteriën die huid.  
*Zaai zaden of noten van bomen en struiken zo diep als ze dik zijn. 
*Plant niet in al ingerichte gebieden zoals parken, plantsoenen, bossen en 
natuurreservaten.  
 

Tot slot: de Provence 
Jean Giono woonde en werkte zijn hele leven vlakbij Manosque. Rond zijn 
werk ontstond in de jaren dertig een groep bewonderaars die bivakkeerde in 

het nabijgelegen Contadour. In 1934 zag Giono's roman 'Regain' het licht, en 
zo heette ook de eerste Franse jeugdherberg, in 1936 opgezet door Francois 

Morenas, een vriend van Giono. Deze onvermoeibare struiner en 
natuurliefhebber zette vele wandelroutes uit. Giono schreef het voorwoord bij 
Morenas' boek 'Circuits de découverte des Monts de Vaucluse.‟ 'Regain', 

(Teruggewonnen), verscholen tussen begroeiing, ontdek je pas als je er bijna 
tegenaan loopt. Morenas overleed oktober 2006, 89 jaar oud. Een treurende 

schreef: "Hij is niet alleen. Giono wacht op hem met open armen." 
 
Na het overlijden van Morenas is de Auberge verkocht aan nieuwe eigenaren 
die er een hotel van maakten. Adres: ‘Regain le Colombier”', Vansorgues, 
84400 Saignon (bij Apt), tel. (F)  04.90.71.89.98 
 
http://www.bomenoverleven.nl/ 
http://www.skop.nl/Home/index.php 

http://www.treesftf.org/main.htm 
 
(dit artikel verscheen in 2006 in „Genoeg‟, in een kortere en licht gewijzigde 

versie) 

http://www.bomenoverleven.nl/
http://www.skop.nl/Home/index.php
http://www.treesftf.org/main.htm

