In memoriam Harry van de Laar
Dr. P.C. de Jong
Op 12 augustus 1999 overleed na een korte slopende ziekte Hurry van de Laar. Hij was sinds
1975 lid van de redactie van Dendrojlora en sinds 1982 hoofdredacteur. Zijn ziekte overviel hem
toen hij nog bezig was de laatste hand te leggen aan Dendroflora 35. Het was zijn 17de Dendrojlora en feitelijk zijn Jade, want zijn voorganger als hoofdredacteur, Herman Grootendorst, was
zelfwegms ziekte in 1981 hiertoe niet meer in staat en vroeg Hurry deze taak voor hem waar te
nemen. Hurry had al eerder te kennen gegeven dat Dendrojlora 35 zijn laatste zou zijn, maar dat
had zeker niet betekend dat hij geen bijdragen meer zou leveren. Tien jaar na zijn pensionering
stond hij nog "midden in het vak", ook al trad hij steeds meer terug en had hij een aantallidmaatschappen van commissies beëindigd.

Harry ontwikkelde zich tijdens zijn loopbaan op
het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop tot een sortimentspecialist met een nationale en internationale bekendheid. Zijn grootste
verdienste ligt in zijn jarenlange inzet voor een
correcte naamgeving van het grote sortiment
boomkwekerij gewassen.

Van onkruid naar sortiment
Hij werd op 12 december 1929 geboren in Erp,
maar bracht zijn jeugd door in het naburige Gemert. Zijn eerste schreden in het groene vak zette
hij bij een bloemist in Helmond in welke plaats
hij ook een aantal cursussen volgde. In 1949
kwam hij naar Boskoop, wat zijn definitieve
woonplaats werd. Hij werkte daar 8 jaar bij de
Wm.C. Hage & Co, eerst nog als ' leerling in de
bloemisterij ', later als ' chef in- en verkoop+ leiding pakloods'. Gedurende die periode volgde
hij ook tuinbouwonderwijs in Boskoop. In 1957
werd hij mede dankzij de aanbeveling van voorlichter P. de Vogel, die opgemerkt had hoe goed
Harry zijn taak bij Hage vervulde, aangesteld als
assistent op het Proefstation voor de Boomkwekerij. Tot 1964 bleefhij daar in tijdelijke dienst
en was zijn belangrijkste taak voorlichting over
onkruidbestrijding. Een aantal jaren probeerde
hij bij diverse boomkwekers in Zundert nieuwe
bestrijdingsmiddelen uit. Gaandeweg werd hij
meer het sortimentswerk in getrokken. Dit is te
danken aan de toenmalige directeur van het
proefstation Ir. C. Dorsman en ook aan Ir. F.
Schneider die in die periode als onderzoeker veredeling vanuit het toenmalige Instituut voor de
Veredeling van Tuinbouwgewassen in Boskoop
was gedetacheerd. Van deze laatste kreeg hij
taxonomische begeleiding, waarbij ook het determineren van planten buiten kantoortijd. In de
vijftiger en zestiger jaren verlegden de werkzaamheden van het Proefstation zich herhaalde4
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lijk. Harry kreeg in die periode in toenemende
mate bemoeienissen met sortimentswerk. Harry
had van jongs af aan veel belangstelling voor de
Nederlandse flora en had daarvan een keurig
verzorgd herbarium aangelegd.

Beheer herbarium
Zo kwam er op het proefstation ook een herbarium dat tot zijn pensionering door hem werd beheerd. In 1964 werd hij bevorderd tot hoofdassistent Sortimentsvoorlichting is dan zijn
belangrijkste taak. De problematiek daarvan
wordt als volgt omschreven: "Het uiterst gevarieerd sortiment sierheesters, coniferen, e.d. op
de kwekerijen (in totaal duizenden variëteiten) is

oorzaak, dat bij de kwekers enerzijds verwarring
in en onbekendheid met de benaming bestaat en
anderzijds een juist inzicht in de waarde van
nieuwe variëteiten voor hen moeilijk is te verkrijgen". Middels bezoeken aan kwekerijen en
tuinen en heel veel zelfstudie groeide hij uit tot
een zeer gewaardeerde sortimentsdeskundige.
Talloze kwekerscatalogi werden door hem gecorrigeerd, vele sortimenten werden op naam
gesteld, talrijke publicaties verschenen in de
vak- en liefhebbersbladen, hij werkte mee aan
belangrijke dendrologische werken als Boorn's
'Nederlandse Dendrologie' en het ' Darthuizer
Vademecum', schreef zelf een aantal boeken,
waaronder ' Het Heidetuinboek', maar uiteindelijk zou hij zijn naam definitief vestigen met het
uitbrengen in 1985 van de 'Naamlijst van Houtige Gewassen'. In 1988 volgde daarop nog de
'Naamlijst van Vaste Planten' die hij samen met
Gert Fortgens samenstelde. Na zijn pensionering
werkte hij nog mee aan de se geheel herziene
druk van de 'Naamlijst van Houtige Gewassen'
en de 3e geheel herziene druk van de 'Naamlijst
van Vaste Planten', beide uitgebracht in 1995.

Keuringswerk KVBC
Nadat Harry in het begin van de zestiger jaren
bij de keuringen van de KVBC betrokken raakte, leverde hij voor Dendraflora 3 (1966) zijn
eerste keuringsrapport af. Dit betrof Pyracantha.
In 1969 overleed plotseling Piet de Vogel, voorlichter op het Proefstation, die tot op dat moment
fungeerde als secretaris van de Keuringscommissie. Harry werd daar toen mee belast, een
taak die hij 25 jaar zou blijven doen. Vanaf
Dendraflora 7 tot en met Dendraflora 35 verzorgt hij de rubriek "Keuringen" met de beschrijvingen van de door de Keuringscommissie
in het betreffende jaar bekroonde nieuwigheden.
Dit secretariaat bood hem een unieke mogelijkheid om de ontwikkelingen in het sortiment op
de voet te kunnen volgen. Sortimenten die moesten werden gekeurd werden door hem verzameld
en opgeplant op het proefstation. Bij de aanmelding van een nieuwigheid voor een keuring werd
door hem vaak vooraf een bezoek aan de kwekerij van de aanmelder gebracht. Zo kwam hij
veel op kwekerijen en benutte steeds de kans
meer van het sortiment te weten te komen.
Hij ontwikkelde zich verder tot een bekwaam fotograaf. Alle bekroonde nieuwigheden werden
door hem op foto of dia vastgelegd. Het werd
een traditie om de dia's op de jaarvergadering
van de KVBC te vertonen en van een deskundi-

ge toelichting te voorzien.
Hij was daarnaast ook nog lid van de Technische
Keuringscommissie van de NAKTuinbouw, die
de laanbomen als haar werkterrein beschouwt en
van het Nomenclatuurcomité van de Vaste Keuringscommissie (VKC) van de Koninklijke
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde
(KMTP). De leden van dit comité waren allen
gespecialiseerd in een deel van het sortiment.
Gezamenlijk zetten ze zich in voor de correcte
naamgeving van de gehele sierteeltsector. Grote
klussen daarbij waren de etikettering van de Floriade ( 1972 en 1982) en het geautomatiseerde
plantenbestand van de VBA.

Favorieten
Hoewel hij van een groot aantal sortimenten
keuringsrapporten heeft samengesteld en over
nog veel meer geslachten gepubliceerd heeft of
lezingen heeft verzorgd, zijn er toch enkele te
noemen die een aparte plaats bij hem verwierven. De eerste hiervan is Hosta. Na de publicatie van het Keuringsrapport Hosta (Funkia) in
Dendraflora 4 (1967) bemerkt~ Harry dat de
kwekers er moeite mee hadden om aan de hand
van het rapport hun sortiment op orde te brengen. Hij ging vervolgens zelfnaar de kwekers en
voorzag hun sortiment van de juiste namen. Ook
daarna bleef de sterke belangstelling voor dit geslacht. Hij was een van de mede-oprichters van
de Nederlandse Hosta Vereniging
Een tweede liefde vormde de heide-achtigen en
dan vooral Calluna en Erica, waarvan de eerste
Keuringsrapporten werden gepubliceerd in resp.
Dendraflora 5 ( 1968) en Dendraflora 7 ( 1970).
Ook na de keuringen bleef hij deze sortimenten
volgen en stelde hij regelmatig onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Heidevereniging advies- en aanbevelingslijsten uit. Daarnaast circuleerde ook een lijst met vorst- en
ziektegevoelige cultivars. Deze lijst stond bekend als de "Zwarte lijst van Harry van de Laar".
Vanaf de oprichting in 1971 was hij intensief betrokken bij de Nederlandse Heidevereniging.
Gedurende vele jaren was hij eindredacteur van
het verenigingsargaan 'Ericultura'. In later jaren
was hij redacteur en verificateur. Hij schreef zelf
ook regelmatig bijdragen voor Ericultura, maar
zijn belangrijkste publicatie was ' Het Heidetuinboek' dat in 1974 verscheen.
Als derde kan Hedera worden genoemd. Vooral
met de Amerikaanse Ivy Society onderhield hij
nauwe contacten en was hij in staat de ontwikkelingen van het sortiment op de voet te volgen.
Met deze drie hield het eigenlijk niet op. Ook
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met geslachten als Amelanchier, Magnolia en
Skimmia en louter privé had hij iets met Sedum.

Nomenclatuur
De grootste verdienste van Harry ligt toch wel
bij zijn inzet voor een correcte naamgeving van
het boomkwekerijsortiment Zijn naamlijsten
hebben intussen zeker hun waarde voor het vak
bewezen.
Zeer veel "nieuwe" planten werden door hem
van een naam voorzien en foutiefbenaamde kregen alsnog een rechtsgeldige naam. Dat gebeurde al in de periode dat hij bij Rage werkte. Vaak
werd daarvoor op hem ook een beroep gedaan.
Zelf heeft hij een lijst bijgehouden van alle
namen die hij in de periode 1952-1999 heeft gegeven. Het betreft 229 namen. Een opsomming
er van geven zou te lang voeren, ook al omdat
vele daarvan allang weer in de vergetelheid zijn
geraakt. Kijkend naar de lijst zie je er diverse die
een plaatsje in het gangbare sortiment hebben,
o.a. Cornus sanguinea 'Midwinter Fire', Hedera
colchica 'Sulphur Heart', Genista pilosa 'Goldilocks' , Mahonia bealei 'Hivemant', Pieris japoniea 'White Pearl' en Skimmia japonica 'Rubinetta'.
Education permanente
Voor het vak van sortimentsdeskundige bestaan
er geen cursussen. Er zit niet anders op dan veel
tijd te steken in lezen van publicaties op dendrologisch en sortimentsgebied, kennis op te doen
bij kwekers en kenners van sortimenten en vooral van het bestuderen van planten op kwekerijen
en in verzamelingen. Tussen werk en liefhebberij was bij Harry nauwelijks of geen scheiding.
Veel vrije tijd stak hij in excursies van de NDV
en de Nederlandse Heidevereniging. Tijdens de
zomervakantie ging hij vaak naar verzamelingen
en kwekerijen in het buitenland.
Maar evenzeer als hij zelf bezig bleef kennis te
vergaren, droeg hij die weer uit naar wie er in
geïnteresseerd waren. Allereerst in vele publicaties en lezingen, maar daarnaast ook tijdens de
bijeenkomsten en excursies van KVBC, NDV,
de Nederlandse Heidevereniging en de diverse
keuringscommissies.
Op stap voor het vak
Sortimentsdeskundige is bepaald geen baan die
je achter een bureau kunt uitoefenen. Natuurlijk
waren het "binnen" de boeken, de verzamelde
documentatie, de bibliotheek, de dia's en het
herbarium, maar "buiten" zijn het de planten.
Dat "buiten" kende voor Harry nauwelijks gren6
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zen, al betrof het beroepshalve vooral de gematigde klimaatszones met in ons land winterharde
planten. Naast diverse reizen in Europa, met
name Duitsland, Engeland, Polen, maakte Harry
drie verzamelreizen buiten Europa. In 1981 naar
Nepal, in 1983 naar Japan en in 1985 naar
China. Een goede impressie van Harry tijdens
deze reizen staat in de bijdrage van zijn vriend
Roy Lancaster in deze Dendroflora.
Hoe dendrologisch interessant zijn reizen naar
China en Nepal ook voor hem waren en hoe
boeiend hij daarover kon vertellen aan de hand
van prachtige dia's, de meest succesvolle reis
voor het vak was zijn reis samen met Joop Alkemade naar Japan. Weliswaar werden in Japan
ook enkele natuurgebieden bezocht en zag Harry
daar o.a. tot zijn verbazing dat in het bos Magnolia stellata meestal niet wit is, maar licht roze.
De Japanners hadden echter voor tuingebruik alleen interesse in de witte. Maar het accent van
deze reis lag op het bezoeken van kwekerijen en
het kopen van bij ons onbekende planten. Onder
deze planten waren de rood bloeiende COJ'mts
kousa ' Satomi' en Salix inte-gra 'Hakuro-nishiki' . Dit laatste bonte wilgje, in de wandeling
vaak "het wilgje van Harry" genoemd viel niet
in de smaak bij de Keuringscommissie van de
KVBC, maar dat mocht niet verhinderen dat het
een veel gekweekte plant is geworden.
Van zijn reizen bracht hij veel zaden en planten
mee, maar de meeste waren uiteindelijk slechts
voor specialisten interessant. Een bescheiden
aantal werd voorzien van een cultivamaam. Dit
zijn o.a. Lonicerajaponica ' Dart's Acumen' uit
Nepal en Lonicera microphylla 'Blue Haze', Lonicera nitida 'Red Tips', Hedera helix 'Normandy Carpet', Calluna vulgaris 'Boskoop' en
Rubus flosculosus 'Emei Shan' uit China.

Dendroflora
Na al diverse bijdragen voor Dendraflora te hebben geleverd neemt Harry in 1975 namens de
KVBC zitting in de redactie van Dendroflora.
Erg goed liep het op dat moment niet. Er was
niet veel kopij en een achterstand met het uitbrengen van de afleveringen. Begin 1976 worden de nummers 11 en 12 gecombineerd uitgebracht. Dit gebeurt ook nog met de volgende 4
nummers. In 1981 is hoofdredacteur Herman
Grootendorst wegens ziekte niet meer in staat
om nummer 18 persklaar te krijgen. Harry neemt
het van hem over, maar wordt pas in nummer 19
voor het eerst als hoofdredacteur vermeld. Langzaam maar zeker gaat het beter lopen met het
blad. De achterstand wordt weggewerkt en de

verschijningsdatum kan worden vervroegd. Tot
nummer 30 blijft Dendraflora verschijnen in dezelfde lay-out. Achterafblijkt dit ook te berusten
op een belofte van Harry aan Herman Grootendorst De vijf laatste nummers kennen een
nieuwe lay-out en zijn stuk voor stuk dikke nummers. De 18 nummers waarvoor hij de eindverantwoording had illustreren heel duidelijk hoe
het blad zich in die periode ontwikkeld heeft.
Het hoofdredacteurschap vatte hij zeer serieus
op. Perfectionist als hij was werd de kopij tot en
met de laatste drukproef nauwgezet bekeken.
Foutjes waren er uiteindelijk niet of nauwelijks.
Het was traditie dat de redactie kort na het verschijnen van een nummer bijeenkwam en dan
eerst een nabespreking hield over die aflevering.
Met een zekere angst wachtte Harry af of één
van de redactieleden mogelijk een klein "ongerechtigheidje" gevonden zou hebben. De laatste
jaren had hij voor het redactiewerk de beschikking over een computer. Hoewel hij in zijn
proefstationperiode niets van computers moest
weten, werd het uiteindelijk toch een onmisbaar
apparaat. Maar helemaal vertrouwen deed hij het
niet. Tot en met de laatste Dendoftora maakte hij
met knip- en plakwerk toch de definitieve layout. De samenwerking met hem in de redactie
verliep zeer prettig en altijd in vriendelijke sfeer,
ook al wisten enige leden de kopij niet altijd tijdig aan te leveren of na correctie terug te sturen.
Behalve de KVBC-bijdragen over keuringen van
nieuwigheden en bekroningen op tentoonstellingen, zijn er maar weinig afleveringen geweest
zonder een artikel van zijn hand. Hierbij volgt
een overzicht van zijn publicaties in Dendroflora:
• Almts 'Sipkes' (nr. 25)
• Amelanchier (nr. 31 ),
• Amelanchier lamare/di 'Ballerina' (nr. 17)
• Berberis (nr. 9)
• Bergenia (nr. 10)
• Calluna (nr. 5)
• Calluna en Erica, geelbladige cultivars
(nr. 13/ 14)
• Clematis (Grootbloemige Hybriden),
keuringsrapport nr. 22)
• Clematis montana, keuringsrapport (samen
met G. Fortgens) ( nr. 29)
• Cupressocyparis (nr. 5)
• Cytisus en Genista (nr. 8)
• Daboecia (nr. 13/ 14)
• Epimedium, keuringsrapport (nr. 18)
• Euonymus, bladhoudende soorten en cultivars
(nr. 15/ 16)
• Hosta (nr. 4)
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Hibiscus syriacus, keuringsrapport (nr. 34)
Hypericum, Hertshooi (nr. 33)
Lonicera (nr. 25)
Mahonia en x Mahoberberis (nr. 11112)
Parthenocissus tricuspidata, keuringsrapport
(nr. 18)
Pernettya mucronata nr. 6)
Potentil/a fruticosa, keuringsrapport (nr. 19)
Prunus laurocerasus (nr. 7)
Prunus lusitanica (nr.7)
Pyracantha (nr. 3)
Salix aurita (nr. 24)
Skimmia, keuringsrapport (nr. 21)
Spiraea j aponica (incl. Spiraea x bumalda),
keuringsrapport (nr. 30)
Wisteria, Blauwe regen, keuringsrapport
(nr. 34).

Onderscheidingen
Het kon niet uitblijven dat iemand die zich zo
inzet voor het vak, voor verenigingen en het algemeen belang daar ook waardeblijken voor
terug ontvangt. Harry ontving diverse onderscheidingen, waaronder enkele zeer bijzondere.
In 1986 ontving hij van Nederlandse Tuinbouwraad de Clusius Sleutel, een onderscheiding die
zowel aan personen als aan organisaties bestemd
is die zich zeer voor de Nederlandse tuinbouw
hebben ingezet. In 1987 eerde de Royal Horticultural Society hem met de Veitch Memorial
Medal, een duidelijke erkenning van zijn internationale betekenis voor 'het vak'. Bij zijn pensionering in 1989 onderscheidde de NDV hem
met de bronzen Domenbospenning en de Gemeente Boskoop gaf hem de legpenning van de
gemeente. In 1990 werd hij benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NDV in 1999
werd hij benoemd tot erelid.
Bij al deze onderscheidingen bleef hij de bescheiden man die voor iedereen klaar stond. Hij
was een leermeester en goede vriend voor vele.
Laten we hem nog heel lang in ere houden en
herinneren als een bijzonder mens.
Dr P.C. (Piet) de Jong
secretaris van de NDV en voorzitter van
redactie van Dendroflora.
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