Dendroflora 40 jaar nieuw
Ir. J.J.C. Janssen

Het verschijnen van het 40ste nummer van Dendrojlora is een goede
aanleiding om terug te kijken op wat de afgelopen 40 jaar is gebeurd.
Opvallend is dat er in deze lange periode slechts drie hoofdredacteuren
zijn geweest. Ook de redactieleden zijn erg trouw aan Dendrojlora.
Over de hele periode hebben 13 redactieleden de 3 hoofdredacteuren bijgestaan bij het uitgeven van 40 nummers, waarin vele keuringsrapporten, dendrologische artikelen en keuringen van nieuwe gewassen zijn
gepubliceerd.
Om enige ordening te krijgen in de vele gebeurtenissen in de historie
van Dendrojlora is er een chronologische indeling gemaakt, waarin de
perioden van de drie hoofdredacteurschappen de leidraad vormen.
Het begin
G. Boelerna schrijft ter gelegenheid van 25 jaar
Dendraflora dat in 1961 op de jaarvergadering
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen de gedachte naar voren komt om de
rapporten van de keuringscommissie te bundelen in boekvorm en jaarlijks uit te geven. Mede
door het financieel welslagen van de tentoonstelling "Flora Nova" zijn hiervoor voldoende
middelen beschikbaar. De voorzitter van de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen H.J. Grootendorst werkt dit voorstel voortvarend uit en bedenkt de naam "Dendroflora"
voor het tijdschrift. De algemene ledenvergadering van 14 februari 1963 geeft toestemming.
H.J. Grootendorst wordt hoofdredacteur en
vormt samen met J.B.B. Tromp en Ir. F. Schneider de redactie. J.B.B. Tromp heeft ervaring
met schrijven. Het boek "Honderd jaar boomkwekerij in Boskoop" is van zijn hand. Ir. F.
Schneider is onderzoeker, die gedetacheerd is
door het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen te Wageningen bij het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop.
Het hoofdredacteurschap van H.J. Grootendorst 1964-1982
Het eerste nummer verschijnt in j anuari 1964
en is meteen een succes. Enkele jaren later verschijnt al een herdruk.
Er zijn drie instanties die meewerken aan Dendroflora: de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC), het Proefstation voor
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de Boomkwekerij en de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor Boomkwekerijgewassen
(NAK-B).
H.J. Grootendorst schrijft het rapport van de
keuringscommissie van de KVBC over het
Malus-sortiment.
De in 1962 opgerichte Regelingscommissie
Sierbomen van de NAK-B met als doel het
sortiment sierbomen te verbeteren heeft een
keuringscommissie ingesteld bestaande uit
boomkwekers en deskundigen van plantsoenendiensten. Hierin heeft H.J. Grootendorst ook
zitting en hij schrijft het rapport over Prunus.
De onderzoeker Ir. F. Schneider is op het Proefstation voor de Boomkwekerij belast met veredeling en sortimentsonderzoek van boomkwekerij gewassen. Hij schrijft over de nieuwigheden van het Proefstation. De keuringen van
KVBC in 1963 vormen het laatste artikel en
worden geschreven door de secretaris van de
keuringscommissie P. de Vogel.
In januari 1965 verschijnt het tweede nummer
van Dendraflora als een gezamenlijke uitgave
van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen en de Nederlandse Dendrologische
Vereniging (NDV).
Het kost de NDV namelijk veel moeite om haar
Jaarboek, waarin vele waardevolle dendrologische artikelen gepubliceerd worden, uit te brengen. Het laatste uitgegevenjaarboek is het 22ste
Jaarboek 1959,1960 en 1961. De directeur van
het Proefstation voor de Boomkwekerij Ir. C.
Dorsman onderkent als voorzitter van de NDV

de voordelen van samenwerking op dendrologisch gebied van de beide verenigingen. De ledenvergaderingen van de twee verenigingen
keuren de samenwerking goed en een overeenkomst wordt gesloten.
De redactie wordt uitgebreid met 3 leden namens de NDV: Ir. C. Dorsman, Dr. B.K. Boom,
werkzaam op het Instituut voor Veredeling van
Tuinbouwgewassen enG. Boelema, werkzaam
op het Laboratorium voor Plantensystematiek
en -geografie te Wageningen. De NDV levert
de voorzitter van de redactie, Ir. C. Dorsman,
en de KVBC de hoofdredacteur. Dit blijft H.J.
Grootendorst.
De inhoud zal bestaan uit: toegepast wetenschappelijke bijdragen van dendrologische
aard, beschrijvingen van nieuwe en onbekende
planten, beschrijvingen van dendrologische objecten en nomenclatuurkwesties met nadruk op
de praktische betekenis.
De kern van Dendraflora wordt gevormd door
de keuringsrapporten van de KVBC en die van
de keuringscommissie van de NAK-B. De inbreng van de NDV in het tweede nummer is
merkbaar aan een artikel over de benaming van
cultuurgewassen door Dr. B.K. Boom. Het
bevat ook een verslag van de dendrologendag
over de geslachten Almts, Carpinus en Ostrya
door Ir. F. Schneider, waarbij hij zich "beperkte tot het aan de vergetelheid ontrukken van die
gegevens, die voor de praktijk van belang zijn".
In het Jaarboek 1966 van het Proefstation voor
de Boomkwekerij schrijft Ir. F. Schneider:
"Waarschijnlijk gestimuleerd door het regelmatig verschijnen van het alom gewaardeerde
' Dendroflora' heeft ook dit jaar de Keuringscommissie van de Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen veel werk verzet ten behoeve van het sortimentsonderzoek dat in
nauwe samenwerking met het Proefstation
wordt uitgevoerd".
De redactie slaagt er in regelmatig goed gevulde gevarieerde nummers uit te geven. Het aantal auteurs neemt toe. De wetenschappelijke
d~ndrologische inbreng wordt vergroot door
bijdragen van medewerkers van het Laboratorium voor Plantensystematiek en -geografie van
de Landbouwhogeschool te Wageningen.
In nummer 3 -1966 schrijft H.J. van de Laar
zijn eerste bijdrage: het keuringsrapport over
Pyracantha.
Vanafnummer 6 wordt de zwart-wit foto op het
omslag vervangen door een kleurenfoto. D.M.
van Gelderen treedt in dit nummer voor het
eerst als auteur naar voren. Met het keuringsverslag over Japanse Acers komt de belangstel-

ling van de auteur voor Esdoorns al vroeg tot
uiting. H.J. van de Laar volgt de plotseling
overleden P. de Vogel op als secretaris van de
keuringscommissie van de KVBC. P. de Vogel
is sinds 1955 de deskundige secretaris van de
keuringscommissie die tot dan alle verslagen
heeft gepubliceerd en het keurings- en sortimentswerk altijd heeft georganiseerd.
In het begin van de jaren ' 70 treedt een terugval
op in het aantal artikelen en auteurs. Telde
nummer 8 -1971 nog 9 onderwerpen, 78 pagina' s en 6 auteurs nummer 9 -1972 bevat maar 4
onderwerpen, 51 pagina' s en twee auteurs te
weten H.J. Grootendorst en H.J. van de Laar. In
december 1975 komt zelfs een dubbelnummer
11/12 uit. Ook in 1977 (13114) en 1979 (15/1 6)
is tot deze noodgreep overgegaan. Regelmatig
wordt in deze periode een beroep gedaan op de
leden van beide verenigingen om artikelen te
schrijven voor Dendroflora. Het aantal onderwerpen en auteurs neemt dan weer toe.
In nummer 13/14 debuteert de,directeur van de
Botanische Tuinen van RU Utrecht Dr. P.C. de
Jong, in 1977 toegetreden tot de redactie, met
een artikel over Acer, sectie Macrantha. Twee
jaar later ( 1979) schrijft Drs. D.O. Wijnands,
Curator van de Botanische Tuinen van de Landbouwuniversiteit Wageningen zijn eerste bijdrage aan Dendroflora. Hij treedt in 1980 toe
tot de redactie.
Nummer 18 ( 1981) wordt de laatste Dendraflora van H.J. Grootendorst. Hij heeft een grote
stempel gedrukt op Dendraflora en heeft aan
alle nummers één of meer bijdragen geleverd.
"Magnolia's in Nederland" is zijn laatste artikel.
Dendraflora moet verder zonder deze energieke
en deskundige hoofdredacteur.

Het hoofdredacteurschap van H.J. van de
Laar 1982-1998
H.J. van de Laar volgt H.J. Grootendorst op als
hoofdredacteur. Hij heeft in de redactie al vele
jaren nauw samengewerkt met H.J. Grootendorst en samen met hem de meeste artikelen geschreven. De opzet van Dendraflora blijft uiteraard ongewijzigd. Wel wordt er voor het eerst
een rubriek "nieuwe namen" opgenomen. In elk
volgend is het aantal nieuwe gewassen zo groot
dat er één pagina voor gereserveerd wordt.
Namens de KVBC wordt Grootendorst in de redactie opgevolgd door Ir. B.C.M. van Elk die in
goede samenwerking met de nieuwe hoofdredacteur veel redactioneel werk gaat doen. De
voorzitter van de redactie G. Boelerna heeft dit
correctionele redactiewerk al sinds nummer 2
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van 1965 gedaan. Er is in de redactie een goede
balans tussen de praktisch ingestelde boomkwekers, sortimentsdeskundigen en de wetenschappelijke taxonomen, waardoor Dendraflora
kwalitatief een hoogstaand tijdschrift blijft. In
de grote dendrologische werken van W.J. Bean
"Trees and Shrubs Hardy in the British Isles"
en G. Klüssmann "Die Laubgehölze" zijn de
publicaties in Dendraflora regelmatig aangehaald.
H.J. van de Laar werkt mede door zijn goede
contactuele eigenschappen en enthousiasme erg
stimulerend. Jaarlijks verschijnt Dendraflora
met goede artikelen. Het aantal auteurs in de
eerste nummers blijft beperkt, maar neemt gestaag toe. H.J. van de Laar, D.M. van Gelderen,
dr. P.C. de Jong en dr. D.O. Wijnands schrijven
de meeste artikelen. Dendraflora bevat wel
steeds meer bladzijden. Tot nummer 30 (1993)
varieert dit van 80 tot 96. Een grote verbetering
is het opnemen vanaf nummer 22 (1985) van
een katern met kleurenfoto's van de gekeurde
planten en de nieuwigheden. In nummer 28 1991 schrijft R.T. Houtman zijn eerste artikel
voor Dendroflora. Nog twee andere jonge auteurs dienen zich aan in in deze periode. In
nummer 29 - 1992 schrijven Ing. G. Fortgens
en Ir. M.H.A. Hoffman, beiden werkzaam bij
het Proefstation, een keuringsrapport over Clematis montana en over Thymus.
Vanaf nummer 31 (1994) beschrijft R. T. Houtman de vakbeurs Plantarium en vanaf nummer
36-1999 als secretaris van de keuringscommissie de keuringen van KVBC.
Van nummer 30 (1993) wordt op verzoek van
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse
Culturen een Engelse uitgave uitgebracht. Dit
experiment krijgt geen vervolg. Ten behoeve
van de buitenlandse lezers zullen uitgebreide
samenvattingen in het Engels en Duits worden
opgenomen.
Vanafnummer 31 (1994) wordt de lay-out veranderd en neemt het aantal kleurenfoto's toe.
Ook het inbinden verandert, waardoor het aantal pagina' s sterk uitgebreid kan worden.
Een jaar voor zijn overlijden in augustus 1999
besluit H.J. van de Laar terug te treden uit de redactie. Nummer 35 (1998) wordt zijn laatste als
hoofdredacteur. Vanaf 1982 en ook al de jaren
daarvoor heeft hij zich met hart en ziel en met
grote nauwgezetheid en deskundigheid ingezet
voor Dendroflora. Hij heeft de lijn van H.J.
Grootendorst voortgezet en onder zijn leiding is
Dendraflora een kwalitatief hoogstaand blad
geworden.
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Het hoofdredacteurschap van Ir. M.H.A.
Hoffman 1999-heden
De taak van de hoofdredacteur is in de loop der
jaren enorm toegenomen. Er wordt besloten dat
de hoofdredacteur wordt bijgestaan door een
eindredacteur (F.A.M. Geers).
Het eerste nummer van hoofdredacteur Ir.
M.H.A. Hoffman nummer 36 (1999) ondergaat
een flinke verandering. Het bevat voor het eerst
een voorwoord. Het aantal kleurenpagina's verdubbelt en de tekst wordt in twee kolommen per
bladzijde geplaatst. Het wordt een prachtig nummer met veel gevarieerde artikelen, waarin veel
nieuwe gewassen worden beschreven. Van de
vooruitgang in de techniek wordt door de redactie volop gebruik gemaakt en met Dendraflora
nummer 38 (2001) is de eerste uitgave in fullcolour een feit. Eindelijk kunnen de kleurenfoto's
bij de betreffende tekst geplaatst worden. Vooral bij de keuringsrapporten is het een groot voordeel de met sterren gewaardeerde gewassen met
een duidelijke kleurenfoto te laten zien.
Ook nummer 39 (2002) wordt weer een prachtig, kleurrijk en kwalitatief uitstekend nummer
met maar liefst 5 keuringsrapporten, waardoor
aan de oorspronkelijke opdracht om ook een
voor de praktijk nuttig jaarboek uit te geven
ruimschoots wordt voldaan.
De toekomst
Het keuringswerk en sortimentsonderzoek zijn
de afgelopen 40 jaar onlosmakelijk met Dendraflora verbonden geweest. Ir. F. Schneider constateerde al in 1966 dat het regelmatig verschijnen van Dendraflora dit werk stimuleert.
Het is wenselijk dat deze wederzijdse positieve
beïnvloeding voortduurt en de belangstelling
voor de dendrologische aspecten van het sortiment toeneemt. Voor beide verenigingen, zowel
de KVBC als de NDV, ligt hier een belangrijke
taak.
Ook het stimuleren van keuringen door andere
instanties zoals de Technische keuringscommissie van Naktuinbouw en de wetenschappelijke
dendrologische samenwerking met o.a. de Wageningen Universiteit en Researchcentrum zijn
van groot belang. Dendraflora is echter ook een
medium voor andersoortige dendrologische artikelen. Hoewel weinig gedaan tot nog toe kunnen
ook interessante artikelen uit andere (buitenlandse ) tijdschriften worden opgenomen, na vertaling (en bewerking).
Ir. M.H.A. Hoffman schrijft in nummer 38
(2001) "Voor de komende jaren zal worden getracht de nieuwe technische mogelijkheden zoals
fullcolour verder te benutten. Uiteindelijk moet

1. Het keuringswerk en sortimentsonderzoek is al 40 jaar onlosmakelijk verbonden met Dendroflora.

dit leiden tot meer gebruik van Dendroflora,
meer leden voor beide verenigingen KVBC en
NDV, verbeteringen en verbreding van het sortiment en betere verspreiding van de dendrologische kennis".
Overzicht bezetting redactie Dendroflora
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Ir. J.J.C. (Hans) Janssen
Secretaris redactie Dendraflora

Summary
The 40th issue of Dendraflora is a good opportunity to look back at what happened in the
past 40 years. Dendraflora started out as a yearbook of the reports of the judging committee
of the Royal Boskoop Horticultural Society.
Since 1964 it is published in cooperation with
the Dutch Dendrology Society. Dendraflora
contains scientific artie/es on dendrology, results of cultivar trials, descriptions of new and
little-known nursery stock plants and artie/es
on nomenclature, all with the focus on the
practical use of woody plants (and herbaceous
perennials). Besides the secretary of the judging committee, regular contributors were the
researchers ofthe Research Station for Nursery Stock (now Applied Plant Research) and
taxonomistsfrom Wageningen University. ft is
remarkable that in this period of 40 years
Dendraflora has only had three editors in
chief A lso, the memhers of the editorial board
have been very faithful. Over the entire period
only 13 memhers of the editorial board have
assisted the three editors in chief in publishing
40 issues.
An overview is given of the contents and layout of Dendraflora dw-ing the period of each
editor-in-chief HJ. Grootendorst 19641982, HJ van de Laar 1982-1998 and
M.HA. Hoffman 1998-present.
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