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De oudste boom op aarde is een kale kerstboom met takken gedraaid als  

wenteltrappen. Maar haalt de borstelkegelden zijn vijfduizendste verjaardag wel?

Tekst Matthijs Meeuwsen

M
ethusalem noemen ze hem. Vernoemd naar de man 

die volgens de Bijbel bijna duizend jaar oud zou zijn 

geworden. Een groentje nog eigenlijk, vergeleken met 

de oudste boom zelf. Methusalem had zijn wortels al 

vastgeklonken toen de Egyptische piramides nog gebouwd moesten 

worden. Hij bleef stoïcijns uitkijken over de White Mountains van 

Californië toen gesneuvelde indianen zijn bodem rood kleurden. En 

gaf geen krimp toen biologen Edmund Schulman en Tom Harlan in 

1957 zijn stam doorboorden om zijn jaarringen te tellen. Vierduizend-

zevenhonderdzesentachtig… Vierduizendzevenhonderdzevenen-

tachtig… Vierduizendzevenhonderdachtentachtig... Met open mond 

telden de twee treehuggers terug tot zijn geboortejaar: 2832 voor 

Christus. Dat een Californische geografiestudent niet veel later een 

nog eens vijftig jaar oudere soortgenoot ontdekte, maakte niet eens 

uit. De jongen had zijn boom al omgehakt voor hij stomverbaasd zijn 

ontdekking deed; waardoor Methusalem nog altijd gold als de oudste 

levende boom op onze planeet. Tot afgelopen jaar dan, toen de krasse 

knar plotsklaps van zijn troon werd gestoten door de ontdekking van 

een nog levende boom uit 3051 voor Christus. Wederom een Pinus 
longaeva. Lang leve de borstelkegeldennenboom!

survivalskills
Het is niet vreemd dat de oudste bomen uit de geschiedenis stuk 

voor stuk borstelkegeldennen zijn. De soort is nog standvastiger dan 

een winterkampeerder en bezit survival skills die Bear Grills doen 

verbleken tot een padvinder met dwaalangst. Zijn belangrijkste 

overlevingsstrategie: zoek de plekken op waar niemand anders het 

volhoudt. De bomen groeien enkel op duizenden meters hoogte in 

het westen van de Verenigde Staten. De bergpieken zorgen hier voor 

een snoeihard deurbeleid, terwijl de wind zelfs de meest ruwe bolster 

vakkundig glad weet te schuren. Schimmels krijgen dan ook zelden 

voet aan de grond op deze hoogte, en de concurrentie van andere 

planten is nihil op het gortdroge dolomietgesteente. En weet er een 

keer een paar insecten door te dringen, dan laat de borstelkegelden 

stinkende chemicaliën los voor ze goed en wel een hap uit de bast 

hebben genomen. 

Kluizenaar
Een leven bovenin de bergen kent echter ook nadelen: water is 

slechts een garantie wanneer de sneeuw in het voorjaar smelt. Niet 

dat de borstelkegelden veel problemen heeft met het gebrek aan 

regen: in droge jaren gaat hij gerust een tijdje in de slaapstand. Waar 

een doorsnee den om de haverklap uitvalt, houdt deze superboom – 

in zijn jonge jaren niets meer dan een piepkleine kerstboom – gemak-

DIY
De oudste boom van Nederland is waarschijnlijk een zomereik van zeker 464 

jaar oud, aan de Lansinksweg ten zuiden van het Twentse dorpje Tubbergen. 

Tijdens de reformatie hielden katholieke Tukkers nog geheime kerkdiensten 

onder de schaduw van zijn takken, maar inmiddels mag ‘de Kroezeboom’ in 

alle rust van zijn oude dag genieten. Om zelf een bezoekje te brengen, fiets 

je gewoon de Galgenbergroute (38 km, anwb.nl). Meer van het stevige werk? 

Even verderop loopt vanaf Café Restaurant De Molenberg of Restaurant  

Watermolen Bels ook de bijna 40 kilometer lange mtb-route van Tubbergen.

DE SNOEIHARDE SURVIVAL VAN DE

BORSTELKEGELDEN

kelijk veertig jaar lang dezelfde naalden. Diens poriën zijn bovendien 

zo ontworpen dat het waardevolle water, eenmaal binnen, geen kans 

heeft om te verdampen of stiekem weg te sijpelen.  Hoe onherbergza-

mer het terrein waar hij zijn wortels uitslaat, hoe langer de keiharde 

kluizenaar het zo gek genoeg volhoudt. De exemplaren onderaan de 

berg sterven eerder dan de bovenburen op de top, die al gauw hun 

lengtegroei stilleggen en alleen nog millimeter voor millimeter in de 

breedte toenemen. En zorgt een brand, blikseminslag of bijl een keer 

voor een beschadigde wortel, dan zorgt de boom gewoon voor een 

cordon sanitair om het dode hout. Resultaat: de rest van de stam kan 

rustig door blijven groeien.

Klonen
Maar is de borstelkegelden daadwerkelijk de oudste boom op aarde? 

In het Zweedse nationale park Fulufjället en het Fish Lake bos in Utah 

wordt trots gepraat over ‘Old Tjikko’ en ‘Pando’: een fijnspar en po-

pulier die respectievelijk 9.500 en maar liefst 80.000 jaar oud zouden 

zijn. Verschil is dat deze oldies zichzelf voortdurend weten te klonen, 

waardoor ze om de zoveel honderd jaar wel degelijk afsterven, maar 

er uit hun wortels doodleuk een ‘nieuwe’ boom ontstaat. 

In tegenstelling tot borstelkegeldennen zoals Methusalem dus, die 

met hun jaarringen zelfs aanwijzingen geven voor vulkaanuitbarstin-

gen of klimaatschommelingen van duizenden jaren voor het begin 

van onze jaartelling. Om Methusalem te beschermen tegen mogelijke 

vandalen, is zijn exacte locatie in de Californische White Mountains 

dan ook top secret. En terecht. De bejaarde boom schiet namelijk 

nog altijd met scherp en zorgde zo nauwelijks tien jaar geleden nog 

voor nakomelingen. Dat wetenschappers nu toch vrezen dat de bijna 

vijfduizend jaar oude vader het niet lang meer zal volhouden, heeft 

dan ook vooral te maken met opwarming van de aarde. 

Doordat de temperaturen ook bovenin de bergen stijgen, kruipen 

schimmels, insecten en concurrerende planten steeds rapper om-

hoog. Waardoor Methusalem wel eens alsnog een vroege dood zou 

kunnen sterven.  

De soort bezit survival skills die Bear Grills doen 

verbleken tot een padvinder met dwaalangst.


