OPMERKE LIJKE ONTMOETINGEN MET BOMEN
KOO S S LOB

The Survivor Tree
A Story of Hope and Healing
Een najaarsvakantie naar Californië met een
tussenstop van twee volle dagen in New
York. We hadden een hotelletje in Manhattan en brachten twee dagen wandelend door.
Indrukwekkend om al die bekende straten
en gebouwen te zien, inclusief alle verkeer,

politie en brandweerwagens met continue
loeiende sirenes en zwaailichten. Alsof je werkelijk liep in een Amerikaanse ﬁlm, inclusief
de daklozen en alle andere New Yorkers. Een
opvallende multiculturele samenleving met
mensen van over de hele wereld.
Op weg naar de plaats waar de Twin Towers
hebben gestaan, kwamen we terecht in een
tijdelijke museum winkel (‘9/11 Memorial Preview Site’). Daar viel m’n oog op een boekje
met de titel The Survivor Tree. Doorbladerend
bleek het te gaan over een perenboom (Pyrus
calleryana) die de verschrikkingen van 9/11
2001 had overleefd.
Bij het opruimen van de puinhopen na het
instorten van de twee torens bleek één van
de vele aangeplante perenbomen, hoewel
ernstig beschadigd en deels verbrand nog
tekenen van leven te geven. De boom werd
uitgegraven en naar een kwekerij in het Van
Cortland Park in de Bronx gebracht. Daar
werd hij met alle egards verzorgd en bleek
hij, hoewel ﬂink beschadigd, al gauw weer
te gaan uitlopen en te groeien. Elk voorjaar
stond hij volop in bloei. In december 2010,
9 jaar na de instorting van de Twin Towers,
werd de boom geplant in het centrum van
het plein welke een onderdeel vormt van het
indrukwekkende monument ter herinnering
aan de ramp.
Omslag boekje The Survivor Tree: Pyrus calleryana in
volle bloei
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Nu staat hij te midden van tientallen aangeplante eiken. Een opvallende verschijning,
zelfs eind november. Voor een liefhebber van
Bij het opruimen van de puinhopen na het instorten van de twee torens bleek één van de vele
aangeplante perenbomen, hoewel ernstig beschadigd en deels verbrand nog tekenen van leven
te geven.
bomen een opmerkelijke ontmoeting. Niet
zozeer omdat het zo’n bijzondere soort is,
maar vanwege het feit dat hij groeit in een
omgeving die ons herinnert aan een bijna
niet te bevatten tragedie. □

De Survivor Tree, Pyrus calleryana, te midden van vele
aangeplante eiken op het plein rond het monument
ter herinnering aan de ramp met de Twin Towers, 9/11
2001.
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