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Onze rabbijnen vertelden deze midrasj (dit verhaal) om te laten zien hoe belangrijk het 

planten van bomen is.’Zelfs God,’ zeiden zij, ‘plantte bomen toen Hij de wereld aan het 

scheppen was.’ 

Lees het verhaal en bespreek en/of maak de vragen en kijk naar de you tube filmpjes 

 

De oude man en de vijgenboom. 

 

Er was eens een belangrijke en machtige Romeinse keizer. Keizer Hadrianus zo 

heette hij, reisde vaak door zijn enorme Romeinse rijk. 

Onderweg stopte hij zo nu en dan zijn paard om een praatje te maken met de 

mensen die hij zo al tegen kwam. Zo kon hij een heleboel leren over de 

verschillende mensen en landen in zijn grote rijk. 

Op een dag, toen Hadrianus weer eens op reis was, zag hij iets heel ongewoons. 

Hij zag een oude man die druk in de weer was om een groot gat te graven, 

terwijl de meeste oude mannen die hij ontmoette rustig op een bankje voor hun 

huis zaten of in het park met andere oude mannen stonden te kletsen. 

Deze man was duidelijk anders dan al die anderen. Hij groef een groot gat in zijn 

tuin; zijn armen trilden van de inspanning, maar hij groef gewoon door. 

“ Wat ben jij aan het doen?” vroeg Hadrianus, terwijl hij zijn paard liet stilstaan. 

“ Jij moet op jouw leeftijd niet meer zo hard werken, waarom ben je zo’n groot 

gat aan het graven?” 

De oude man keek even op van zijn werk en zei:” Ik ben een vijgenboom aan 

het planten” en hij groef verder. “ Dwaze oude man”, zei de keizer, “Weet je wel 

hoe lang het duurt tot een vijgenboom zo groot is dat hij vruchten draagt? Tegen 

de tijd dat jij iets aan die boom hebt, ben je al lang dood! Je doet al dit werk 

voor niets!” 

Nu stopte de oude man met graven. Hij leunde op zijn schop en keek omhoog 

naar de keizer die hoog te paard zat en zei: “ Uwe Majesteit, bomen zijn erg 

belangrijk, ze zorgen ervoor dat de wereld er mooier uit ziet, ze zorgen voor 

schonere lucht, de vogels kunnen er hun nesten in bouwen en tussen zijn wortels 

kan een veldmuis zijn holletje graven. Bovendien groeien er heerlijke vruchten 

aan waar mens en dier van kunnen eten. Misschien leef ik niet lang genoeg om 

dat mee te maken, maar mijn kinderen en kleinkinderen zullen deze boom zien 

groeien en ervan kunnen genieten. Dus als ik mijn boom zelf niet kan zien 

groeien, dan plant ik hem in ieder geval voor hen. En omdat wij niet in de 

toekomst kunnen kijken en niet weten hoe het zal gaan, kan het ook zijn dat ik 

toch oud genoeg wordt om dit allemaal mee te maken.” 

 

De keizer had rustig naar de man geluisterd en zei:” Je bent een heel wijs man, 

wat fantastisch dat je aan de toekomst en de mensen en dieren denkt en zo om 

de natuur geeft. Je moet me beloven dat, als je toch vruchten van deze boom 

zult kunnen plukken, je dat aan mij komt vertellen.” Toen gaf Hadrianus zijn 

paard de sporen en vervolgde zijn reis. 
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Vele jaren later kwam er een stok, stokoude man bij het paleis van de keizer. Hij 

had een mand met verrukkelijke vijgen bij zich. “Ik moet de keizer spreken,” zei 

hij tegen de schildwacht.” Die wilde hem niet doorlaten. Hij kende de oude man 

per slot van rekening niet. Maar toen de oude man bleef aandringen dacht hij:” 

ach wat kan zo’n oude man nu voor kwaad doen” en hij liet hem binnen. Met de 

mand vijgen stapte de oude man de zaal binnen waar de keizer op zijn troon zat. 

Langzaam liep hij de zaal door tot hij vlak bij de troon gekomen was, toen zei 

hij: “Majesteit, herinnert u zich nog dat u jaren geleden een oude man een 

vijgenboom zag planten? Dat ben ik, ik ben die oude man die toen zo hard aan 

het werk was. Nu, na al die jaren, plukken niet alleen mijn kinderen, 

kleinkinderen en achterkleinkinderen vruchten van deze boom, maar ook ik heb 

er nog plezier van en kan van deze heerlijke vruchten genieten! 

Ik heb voor u een mand meegebracht zo dat u zelf kunt proeven.” En hij bood de 

keizer de mand met vijgen aan. 

Hadrianus was blij de oude man terug te zien en hij was erg in zijn schik met de 

mand overheerlijke vijgen. In ruil daarvoor gaf hij de man een mand die 

helemaal gevuld was met goudstukken. 

Bamidbar Rabbah 

 

OM OVER NA TE DENKEN 

• Wat kunnen wij allemaal van dit verhaal leren? 

• Vind jij het dom dat de oude man nog een boom plant? Waarom vind jij dat wel/niet. 

• Wat zou jij doen? 

 
EEN BELANGRIJKE VRAAG    kijk naar www.youtube.com/watch?v=NYmxCpt4jLk 

Toe Bisjvat is een joodse feestdag. Het is een dag ter ere van de bomen.  

In Israël worden op Toe Bisjvat door schoolkinderen boompjes geplant. 

Als je niet in Israël woont, kun je geld geven om in Israël een boom te laten planten. 

Wij eten die dag natuurlijk allemaal vruchten die in Israël groeien. 

 

Waarom zijn bomen zo belangrijk dat wij er een speciale feestdag voor hebben? 

 

PLANT EEN BOOM VOOR ……. Zie op www.jnf.nl hoe je dat kan doen 

Als je iemand een heel bijzonder cadeau wilt geven, kun je in Israël een boom laten planten op 

naam van die persoon. Zo doe je iemand een plezier en help je meteen mee om van Israël 

weer een groen land te maken. 

 

Wie wil jij graag een boom geven en waarom? 
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