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Onder het motto "al 75 jaar in de ban van bomen" viert de Nederlandse Dendrologische Vereniging
(NDV) in 1999 een belangrijke mijlpaal in haar geschiedenis. Met dit motto geeft de NDV er ook
blijk van, dat het ondanks die 75 jaar nog om een springlevende vereniging gaat. Bij een dergelijk
jubileum past een terugblik op wat werd bereikt, maar ook een blik vooruit. Blijft er belangstelling
voor dendrologie en zijn er nog doelgroepen om dendrologische kennis naar uit te dragen?
De 75-jarige vereniging is nog altijd vitaal en biedt haar leden elk jaar weer een gevarieerd menu van
excursies, studiedagen en publicaties. Het aantalleden blijft, zij het langzaam, nog altijd toenemen.
In een recent gehouden enquête onder de leden is gebleken, dat er veel behoefte is aan cursussen en
één- en meerdaagse excursies van kleinere groepen op een meer informele basis. Daartegenover
staat toch ook de constatering, dat veel leden weinig tijd willen of kunnen vrijmaken om aan de
activiteiten deel te nemen en wordt het - en dat speelt bij veel verenigingen - moeilijker leden te
vinden, die voor een x -aantal jaren taken op zich willen nemen. Evenals bij veel zusterverenigingen
is er vergrijzing van het ledenbestand, maar daar tegenover staat weer een toenemende belangstelling voor "het groen".
De NDV heeft geschiedenis gemaakt en het is voor een vereniging altijd goed dat de herinnering aan
het rijke verleden levend blijft als voorbeeld voor de huidige leden en voor de toekomst. Een
uitgebreid historisch overzicht zou inhouden, dat veel zou worden verwoord, dat al eerder in
publicaties werd vastgelegd. In Dendroflora 20 (1983) werd door de toenmalige secretaris van de
vereniging ir J.J.C. Janssen, een voortreffelijk chronologisch overzicht gegeven van "Zestig jaren
Nederlandse Dendrologische Vereniging". In dezelfde Dendraflora was er een omvangrijke bijdrage
van J. Belder over de man die jarenlang een enorm stempel op de vereniging heeft gedrukt en dat in
"S.G.A. Doorenbos - leven en werk" zeer uitgebreid werd vastgelegd voor het nageslacht. Bij een
terugblik klinkt daarom al gauw de vraag: "hoe gaat het met zijn vereniging?".
Bij de opzet van deze terugblik zijn twee artikelen van de statuten als uitgangspunt genomen: de
doelstellingen en de middelen om deze te verwezenlijken.
DOELSTELLINGEN

Op de agenda van de officiële oprichtingsvergadering, gehouden op 11 juni 1924 in Hotel "De
Wereld" te Wageningen, stond als punt 4: "Benoeming ener commissie voor statuten en huishoudelijk reglement". Besloten werd dat het bestuur hiervoor een ontwerp zou maken en dit op de
eerstvolgende vergadering aan de leden zou voorleggen. Tijdens de behandeling van dit punt
ontspon zich nog een discussie of nieuwe leden zouden moeten worden geballoteerd of dat de
vereniging zo ruim mogelijk moest worden opengesteld. Voor het laatste werd gekozen, maar er
werd duidelijk gesteld, dat het "geen Vereeniging van liefhebbers moest worden, zoals in Duitsland
welke haar hoofddoel voorbij zou zien, doch een Vereeniging van studie en goede wil om samen met
de Kweekers te trachten meer eenheid te verkrijgen onder de benamingen onzer houtgewassen".
Liefhebbers waren welkom, maar de openstelling daarvoor moest "zoo datdeKweekers zelf het heft
in handen houden" . Deze gedachte leidde overigens al tijdens de oprichtingsvergadering tot een
interessante discussie. Van het eerste bestuur, dat bestond uit de heren L.A. Springer, voorzitter, W.J.
Hendriks, secretaris-penningmeester en de leden S.G.A. Doorenbos, M . de Koning en A.J. van
Laren, was alleen de heer Hendriks boomkweker. De heer Doorenbos wilde daarom wel zijn plaats
in het bestuur ter beschikking stellen voor een boomkweker. Dit gebeurde niet, omdat werd besloten
het bestuur tot zeven leden uit te breiden. Dit resulteerde in de benoeming van de boomkwekers G.A.
Boer en J. Jurrissen.
De statuten werden tijdens de vergadering van 29 augustus in Hotel "Terminus" te Utrecht
vastgesteld en al op 25 februari 1925 werd de koninklijke goedkeuring ervan verkregen.
De doelstellingen van de vereniging in de eerste statuten (artikel 3) luidden:
a. het bevorderen van de dendrologische wetenschap in den ruimsten zin.
b. het bevorderen der juistheid en eenvormigheid der benamingen uitsluitend van houtgewassen.
c. het onderwijs te bevorderen in de dendrologie op tuinbouwscholen en -cursussen.

3

d. het stichten of uitbreiden van arboreta.
e. het bevorderen der algemene dendrologische kennis door etiquetteering van houtgewassen in
openbare parken.
Omdat de vereniging het bovenstaande voor 29 jaren was aangegaan, moesten er in 1953 opnieuw
statuten worden vastgesteld. Secretaris Hendriks ziet de herziening als sluitstuk van zijn lange
bestuursperiode. In de algemene ledenvergadering van 1955 werden ze vastgesteld. De koninklijke
goedkeuring werd op 10 oktober 1956 verkregen en op 6 november in de Nederlandse Staatscourant
gepubliceerd. De doelstellingen waren in deze statuten enigszins aangepast en in vergelijking met de
oorspronkelijke van 1924 kort en bondig geformuleerd. Artikel 3 luidt:
Het doel der vereniging is:
a. het bevorderen der dendrologie.
b. het bevorderen der juistheid en eenvormigheid der benamingen van de houtige gewassen.
c. het bevorderen van het onderwijs in dendrologie.
d. medewerking te verlenen bij het op naam brengen van houtige gewassen.
Het artikel "het stichten of uitbreiden van arboreta" is vervallen. In afgezwakte vorm komt het terug
bij de middelen (zie aldaar).

dendrologie.
g. het aanknoopen van relatiën met gelijksoortige vereenigingen.
In de statuten van 1956 zijn de middelen in 8 punten verwoord (artikel 4):
a. het houden van bijeenkomsten, voordrachten, het organiseren van tentoonstellingen van vergelijkingsmateriaal, het maken van excursies, enz.
b. het geven van adviezen in kwesties, de dendrologie betreffend.
c. het richten van vertogen aan Regeringslichamen omtrent alles, wat het belang van de dendrologie
kan dienen.
d. het verlenen van medewerking bij het stichten of uitbreiden van arboreta.
e. het aanleggen en in standhouden van een kwekerij.
f. het instellen van een commissie voor nomenclatuur en een redactiecommissie.
g. het uitgeven of steunen van geschriften, periodieken en andere werken op het gebied van de
dendrologie.
h. het aanknopen van relaties in binnen- en buitenland, onder meer voor het uitwisselen van
materiaal.
Opvallende veranderingen in vergelijking tot de eerste statuten zijn weergegeven in de punten d, een
h.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd in 1979. Doelstellingen en middelen zijn in één artikel
(artikel2) ondergebracht. De eerste twee doelstellingen zijn gelijkluidend aan die van de statuten van
1954. De volgende punten zijn van plaats gewisseld en iets aangepast:
c. het verlenen van medewerking bij het op naam brengen van houtige gewassen.
d. het stimuleren van het onderwijs in de dendrologie.
Nu- 20 jaar later- kan worden vastgesteld, dat nagestreefde doelen toch kunnen veranderen. Bij het
bevorderen van de dendrologie gaat het minder om het bevorderen van dendrologie als wetenschap,
maar gaat het vooral om het vergroten van de dendrologische kennis van leden. Met die kennis van de
leden en met publicaties ijvert de NDV voor een breed, verantwoord gebruik van het omvangrijke
sortiment van houtige gewassen in tuinen en openbaar groen. Duidelijke, maar nog niet officieel
vastgelegde nieuwe doelstellingen zijn het op de bres staan voor het behoud van verzamelingen
(arboreta en botanische tuinen), de boom in zijn natuurlijke omgeving en het soortenbehoud.
Van de oude doelstellingen is het bevorderen van eenduidigheid in de naamgeving na een sterke
aanzet van de NDV verwezenlijkt door medewerkers van onderzoeksinstellingen, ook al waren deze
lid van de vereniging. Aan het bevorderen van het onderwijs in de dendrologie werd een belangrijke
bijdrage geleverd, al is de rol van de dendrologie in het onderwijs in het laatste decennium sterk
teruggelopen. De vraag is hier daarom op zijn plaats of deze doelstelling weer nieuw leven zal
moeten worden ingeblazen. Dit laatste geldt mogelijk ook voor het verlenen van medewerking bij
het opnaambrengen van houtige gewassen. Ook hier leverden na de tweede wereldoorlog onderzoeksinstellingen een steeds belangrijker bijdrage, maar deze is thans sterk verminderd. Sortimentsonderzoek wordt thans alleen nog gedaan op het Proefstation voor de Boomkwekerij en hier is het
vooral gericht op cultuur- en gebruikswaarde.
MIDDELEN

Bij de oprichting was er een enorme dadendrang, die al direct resulteerde in het samenstellen van een
aantal commissies om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gang van zaken toen
verschilde sterk van de huidige en dit zal nader worden belicht. Het verschil is ook af te lezen uit de in
de opeenvolgende statuten vermelde middelen, waarmee de vereniging haar doel trachtte te
bereiken.
De eerste statuten vermelden over de middelen (artikel 4): De Vereeniging tracht haar doel te
bereiken:
a. door het houden van bijeenkomsten met voordrachten, tentoonstellingen van vergelijkingsmateriaal, het maken van excursies, enz.
b. het geven van adviezen, ook aan niet-leden, omtrent de benaming der houtgewasssen.
c. het nchten van vertoagen aan Regeeringslichamen omtrent alles wat kan dienen in het belang der
dendrologische wetenschap.
d. het aanleggen en uitbreiden van dendrologische herbaria, boekerij en zaadverzamelingen.
e. het mstellen van een commissie voor nomenclatuur.
f. het uitgeven, doen uitgeven of steunen van geschriften, periodieken en werken op het gebied der
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De vraag kan worden gesteld of al deze middelen in 1956 nog echt actueel waren. In de laatste
statuten van 1979 worden de middelen in slechts 5 punten samengevat en zijn de punten c t/m f van de
vorige statuten vervallen en zijn a en b nagenoeg gelijkluidend. De overige drie luiden:
c. het uitgeven of doen uitgeven dan wel het verlenen van medewerking aan het uitgeven van
geschriften, periodieken en andere publicaties op het gebied van de dendrologie.
d. het onderhouden van contacten en het samenwerken met gelijkgerichte organisaties in binnen- en
r
buitenland.
e. alle andere wettige middelen welke tot het gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
BEVORDEREN VAN DE DENDROLOGfE

Eerder werd al opgemerkt dat, deze hoofddoelstelling anno 1999 toch iets anders wordt geïnterpreteerd, dan hetgeen de oprichters voor ogen stond. Maar op het tijdstip van de oprichting waren er
nauwelijks dendrologische handboeken beschikbaar, laat staan in de eigen taal. De opvattingen over
nomenclatuur liepen - ook internationaal gezien - zeer uiteen, wat mede te maken had met de
beperkte richtlijnen daarvoor. Kortom de dendrologie moest nog sterk vorm krijgen. Veel moest
feitelijk ook nog worden omschreven. Aanvankelijk was het plantkunde in ruime zin en dan
toegespitst op houtgewassen. Springer schrijft in het eerste jaarboek (1925): "Het doel der dendrologie is niet alleen het botanisch onderkennen der soorten en vormen, maar ook hun groeiwijze,
hun bruikbaarheid ten opzichte van bodem en klimaat". Het plan tot oprichting van de NDV werd
geboren op een tentoonstelling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw- en
Plantkunde in 1923 te Amsterdam, waar de Nederlandse Boomkwekersvereniging een grote
inzending van takken had verzorgd ter op naam stelling. Dit bleek een onmogelijke nachtelijke klus
voor de heren prof. dr J. Valekenier Suringar, L.A. Springer, S.G.A. Doorenbos, Keessen (van fa W.
Keessen en Zn) en W.J. Hendriks. Het takkenmateriaal was her en der uit het land afkomstig en aan
de enorme verscheidenheid aan benamingen was gewoon geen touw vast te knopen. De kater was
groot maar "evenwel was dit werk toch niet zonder succes, want toen begreep men eerst ten volle het
gemis aan eenheid in de benamingen onzer houtgewassen". De grote hiaten waren dus nomenclatuur
en sortimentskennis. Bij de oprichting wordt de behoefte aan wetenschappelijke dendrologie
verwoord, maar ogenschijnlijk los van de doelstelling van eenheid in de benamingen. Er wordt
gesteld: "Op tuinbouwgebied staan wij gelijk, zoo niet boven het buitenland, maar ten opzichte der
dendrologie, die zulk een groote factor is bij het kweeken van houtgewassen, staan wij, wat het
wetenschappelijke betreft, verre bij het buitenland ten achter". Een belangrijke rol in dit verband was
weggelegd voor prof. Valekenier Suringar. Deze kwam in 1899 uit Leiden naar Wageningen en
bracht vanuit Leiden een cursus floristiek mee. Het programma van de Rijks Tuinbouwschool
bevatte al een cursus dendrologie. In zijn afscheidscollege zegt hij daar over: "Dendrologie is geen
wetenschap op zich zelf; het is de leer van een kunstmatig afgescheiden groep planten, n.l. de
houtgewassen, en nog wel beperkt tot de in M.-Europa winterharde soorten. Die houtgewassen
geven bizondere moeilijkheden, welke het gevolg zijn, 1e van de langen tijd welke zij noodig hebben
om volwassen te worden, terwijl verscheidene bij ons niet eens bloem of vrucht dragen en 2e van het
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feit dat zij veel plaats innemen, zoodat men er weinig van bij elkaar kan hebben. Houtgewassen zijn
steeds door de botanici met eenig ontzag terzijde gesteld. Linneaus klaagde reeds "dat niemand aan
boomen deed". Even verder schrijft hij: Dendrologie is evenmin systematiek. .... , het is floristiek, en
kunst van classificeren en determineren. Beide zijn nuttig voor iemand, die met een groote groep
planten moet werken. Dendrologie is, evenals nomenclatuur, ook nuttig voor ieder ander botanicus
dan den dendroloog. Want een physioloog of phytopatholoog wil toch gaarne weten met welk
materiaal hij werkt". Prof. Valekenier Suringar kan worden beschouwd als de grondlegger van de
wetenschappelijke dendrologie in ons land. Hij begon ook met het beplanten van het door Springer
ontworpen arboretum. Hoewel bijna aan het eind van zijn loopbaan - in 1925 ging hij met emeritaat stopte hij veel energie in de vereniging, ook na zijn pensionering. Waarschijnlijk kwam voor hem de
oprichting van de vereniging als een geschenk uit de hemel. Het arboretum dat een onderdeel was
van de tuin van de Rijkstuinbouwschool was na de opheffing van deze school in onbruik geraakt en
dit hield waarschijnlijk verband met de toen nog niet belangrijk geachte dendrologie en systematiek
in het onderwijs van de jonge Landbouwhogeschool. Een van de eerste activiteiten van de jonge
NDV was daarom het schrijven van brieven aan de curatoren om deze te overtuigen van dendrologie
als wetenschap en het belang van samenwerking van wetenschap en praktijk. Belangrijk was in dat
verband ook de aanstelling te bewerkstelligen van dr ir J.T.P. Bij houwer, de latere hoogleraar in de
tuin- en landschapsarchitectuur, als beheerder van het arboretum.
Wageningen werd dus van meet af aan de plaats van de wetenschappelijke dendrologie en veel
onderzoek werd hier in latere jaren verricht, met name door prof. H.J. Yenerna (Crataegus) en drs
K.J.W. Hensen.
Prof. J. Jeswiet volgde in 1926 prof. Valekenier Suringar op en hij kreeg, mede dus op aandringen
van de NDV als leeropdracht ook de dendrologie mee. Ook Venema kreeg deze opdracht mee. Deze
werd in 1947 benoemd tot hoogleraar in de plantensystematiek, dendrologie en plantengeografie.
Zijn bemoeienis met de dendrologie was daarna toch vooral van organistarische aard. Het boterde
niet zo goed tussen hem en dr B.K. Boom. Deze laatste had speciaal voor het onderwijs "Nederlandse Dendrologie" samengesteld om de in Nederland voorkomende soorten en variëteiten der
gekweekte houtgewassen te kunnen determineren. Het boek waarvan de eerste druk in 1933 werd
gepubliceerd, zou nog vele herdrukken beleven. In de tijd, dat hij als leraar was verbonden aan de
Middelbare Tuinbouwschool te Boskoop, had hij de door hem opgestelde sleutels al op hun
bruikbaarheid laten toetsen door zijn leerlingen. In Wageningen kreeg hij een plaats op het Instituut
voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen (IVT) en kreeg hij als opdracht om de Flora der
Cultuurgewassen van Nederland samen te stellen. "Nederlandse Dendrologie" werd het eerste deel
van deze reeks. Hij putte bij de samenstelling ervan veel informatie uit het omvangrijke herbarium
dat hij zelf bijeen had gebracht. Zijn dendrologische werk werd na zijn pensionering nog door hem
voortgezet, maar op het instituut werd zijn opvolger ir F. Schneider met andere zaken belast, al
leverde deze nog wel een belangrijke bijdrage aan de Code voor cultuurplanten.
DENDROLOGISCHE WETENSCHAP

Alleen in de eerste statuten is sprake van "het bevorderen der dendrologische wetenschap in de
ruimste zin".
In de eerste jaarboeken werden diverse artikelen gepubliceerd, met name van Valekenier Suringar
over plantensystematiek, maar vooral over naamgeving. Het Crataegus-onderzoek is feitelijk het
beste voorbeeld van wetenschappelijk dendrologisch onderzoek, waar direct op initiatief van de
NDV mee werd begonnen, al stond ook hier naamsverwarring centraal. In de lange periode dat prof.
Yenerna de leerstoel in Wageningen bezette, was het vooral zijn medewerker Hensen, die dendrologisch onderzoek verrichtte. In de colleges plantensystematiek was dendrologie geen onderscheiden terrein. In de practica daarentegen stond de dendrologie zeer centraal en werd veel gewerkt
met Boorn's Nederlandse Dendrologie. Een zeer belangrijk deel van de wetenschappelijk bedreven
dendrologie in ons land komt op naam van dr Boom. Deze opereerde aanvankelijk in nauwe
samenwerking met de NDV, maar deze relatie werd later dusdanig verstoord dat Boom geheel zijn
eigen weg ging. Het waren ir C. Dorsman en ir F. Schneider, die - in samenwerking met de
Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) - het sortimentsonderzoek op het
Proefstation voor de Boomkwekerij in gang zetten en dit leidde tot een nog altijd voortgaande
stroom_. van publicaties in Dendroflora. Deze waren allereerst op de praktijk gericht, maar de
beschnJvmgen en veel informatie was mijns inziens pure dendrologie. Ik volsta met het vermelden
van auteurs van het eerste uur: dr ir J. Heyting, H.J. van de Laar en ir F. Schneider.
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Diverse led~n hebben in de l?op van de jaren, geschoold en gestimuleerd door de NDV, op hoog tot
zeer hoog mveau dendrologie bedreven en belangrijke dendrologische artikelen gepubliceerd. Het
voert te ver hiervan een compleet overzicht te geven. Ik noem slechts F.J. Fontaine, D.M. van
Gelderen, H.J. Grootendorst, W.J. Hendriks en P. den Ouden (de beide laatsten met essentiële
ondersteuning van H.W. Renkema) .
NOMENCLATUURCOMMISSIE

Tijdens de oprichtingsvergadering werd ook een commissie benoemd voor "het maken van een
overzicht der nomenclatuurkwestie". Deze bestond uit prof. dr J. Valekenier Suringar, L.A. Springer
en P. den Ouden. Nog vóór dat deze commissie met haar werkzaamheden was begonnen, werd
tijdens de bestuursvergadering van 27 januari 1925 de Nomenclatuurcommissie (NC) ingesteld.
Valekenier Suringar werd voorzitter, Hendriks werd toegevoegd als secretaris en Bijhouwer als lid.
Een eerste activiteit was het verzoek aan boomkwekers om catalogi in te zenden ter correctie. De
boomkwekers, die hieraan als eerste gevolg gaven, waren o.a. fa J. Abbing & Zonen (Zeist), fa Jac.
Jurrissen & Zoon (Naarden), Pierre Lombarts (Zundert) en fa K. van Nes & Zonen (Apeldoorn).
Daarna volgden de Koninklijke Boomkwekerijen Wed. de Bie-van Aalst & Zn (Zundert), J.G. van
der Bom (Oudenbosch), H. Copijn & Zn (Groenekan), J. van der Have (Kapelle), fa W. Keessen Jr en
Zn (Aalsmeer), Koninklijke Kweekerij Moerheim (Dedemsvaart), fa H. den Ouden & Zonen
(Boskoop) en de Kon. Kweekerijen Wilhelmina (Charles van Ginneken & Zn) (Zundert). Later
volgden vele andere kwekers hun voorbeeld. Ook kwam het voor, dat kwekers ongevraagd
commentaar op hun catalogus kregen en daarbij het aanbod deze te corrigeren. In 1936 schrijft
Hendriks de heer J.J. van den Broek, boomkweker te Boekel, dat in zijn catalogus 1936/37 vele
onjuiste en fout gedrukte namen staan.
Een activiteit die ook snel ter hand werd genomen was het etiketteren van bom~ en struiken in
publieke parken. Dit werd het eerst gedaan in het Amsterdamse Oosterpark. Later volgden o.a. het
Vondelpark en het Utrechtse Wilhelminapark.
De belangrijkste kwestie was de naamsverwarring. Tijdens de algemene ledenvergadering in 1925
verzorgde Bijhouwer een lezing hierover, getiteld: "Nomenclatuur en hoe verkrijgt men daar het
beste eenheid in". Hij stond ondermeer stil bij het al of niet opsplitsen van Sarbus in meer geslachten,
een nog immer actuele kwestie. Een levendige discussie volgde, waarin o.a. de nomenclatuur in het
boek van C. de Vos werd bekritiseerd. Duidelijk werd dat het zeer wenselijk was, om in samenwerking met het buitenland plannen voor verbetering van de nomenclatuur te maken. Maar in eigen
land speelde men graag de eerste viool. In 1924 werd er afwijzend gereageerd op een verzoek tot
samenwerking van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, die
ook een Nomenclatuurcommissie in het leven had geroepen. Later werd de NC van de NDV wel
ingeschakeld bij de maandelijkse keuringen van de Maatschappij. De eigen NC van de Maatschappij
bleef bestaan, met als leden o.a. prof. A.A. Pulle, prof. J. Jes wiet, de opvolger van prof. Valekenier
Suringar en dr J.D. Ruys. Als secretaris fungeerde A.J. van Laren, hortulanus van de Amsterdamse
Hortus Botanicus. Deze was van meet af aan ook een actief lid van de NDV en lid van de redactie van
het jaarboek.
Beide commissies waren vertegenwoordigd op het internationale tuinbouwcongres dat in 1927 in
Wenen werd gehouden . Op de agenda stond als nr 1: "Internationale Regelung der Namensgebung
bei Neuheiten; Anlage eines internationalen Neuheitsbuch". Valekenier Suringar was één van de
inleiders. Omdat tot kort vóór het congres niet bekend was, wie er een inleiding zouden verzorgen en
er geen enkel vooroverleg was, kwam men niet veel verder. Vooral de door de Amerikanen
ingediende "Standardized Plant Names", gebaseerd op het werk van Bailey werden sterk bekritiseerd, ook door A. Rehder. Het voorstel van Valekenier Suringar dat per land comités van
practici zouden worden gevormd met een botanicus als adviseur, werd niet overgenomen. Er kwam
slechts een commissie, met o.a. Rehder, Ruys, C.K. Schneider, Valekenier Suringar en R. Zander om
de nodig geachte nomenclatuurregels op te stellen en te presenteren op het Tuinbouwcongres van
1930 te Londen. Voorzitter A.B. Rendie verzocht uiteindelijk toch de leden om in eigen land de
nomenclatuurkwesties met vooraanstaande kwekers te bespreken en voorstellen in te zenden. Hij
legt hen tevens een aantal concrete punten voor.
De NC van de NDV was de enige, die met voorstellen kwam, die in overleg met practici tot stand
waren gekomen. De NC van de Maatschappij diende een voorstel in over de benaming van
tumvariëteiten en hybriden, dat min of meer spoorde met dat van de NDV. Tegen de afspraken in
werd pas vlak vóór het congres het door Rendie opgestelde eindvoorstel openbaar en zonder dat
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daarin van de Nederlandse (en Duitse inbreng) iets was terug te vinden. Rendie liet zich zwaar
beïnvloeden door een door de Royal Horticultural Society ingestelde commissie. Overigens ontbrak
Valekenier Suringar wegens ziekte op het congres.
Intussen was er ook door de Nederlandse Bosbouwkundige Vereniging in 1929 in eigen land een NC
ingesteld, waarbij de NDV van meet af aan sterk was betrokken. Springer fungeerde als voorzitter en
Valekenier Suringar was lid van deze commissie.
NAAMLIJST DER CONTFEREN

De heer P. den Ouden was een zeer actief lid van de NC. Hij stuurde zijn verbeterde catalogus naar
diverse Amerikaanse kwekers en beschikte door zijn internationale contacten als eerste in Nederland over de al eerder genoemde Amerikaanse lijst "Standardized Plant Names". Op de algemene
ledenvergadering van augustus 1928 brengt hij het opstellen van een lijst van coniferen ter sprake.
Besloten wordt, dat dit als een apart boekwerkje zou kunnen worden uitgebracht. Den Ouden zet er
veel vaart achter, want hij wilde graag al een lijst gereed hebben, waar hij in 1930 op het congres te
Londen mee voor de dag zou kunnen komen. Dat gelukte niet, maar in 1931 heeft hij een conceptlijst
gereed. De lijst wordt uiteraard voorgelegd aan de andere leden van de NC. Valekenier Suringar
corrigeert de geslachten Abies en Taxus, maar is verder ongelukkig met de lijst. Binnenskamers
ontstaat de nodige ruis als Den Ouden in zijn voortvarendheid de conceptlijst voor commentaar naar
buitenlandse botanici wil sturen. Het dreigt "de lijst Den Ouden" te worden i.p.v. een NDV-lijst.
Valekenier Suringar schrijft Den Ouden o.a.: "Volgens u moet het snel gaan, volgens mij langzaam,
omdat wij al zoo heellang met die nomenclatuurverwarring zitten en niet met iets, dat onvoldoende
voorbereid is, .J?oeten te voorschijn komen". Het wordt hem ook kwalijk genomen dat hij, zonder
overleg, een hjst heeft geproduceerd voor de Boskoopse tentoonstelling van 1934. Verder merkt
Valekenier Suringar op: "Ik geef U toe dat niemand beter dan U in staat is om de gezamenlijke
kweekers te Boskoop te bewerken. U hebt een voor een kweeker zeer ongewone kennis op
nomenclatuurgebied verworven, u hebt Boskoopsche vastheid van meening (nu in den goeden zin!)
en U kent Uwe Pappenheimers uit den aard der zaak grondig. Ik wensch U er succes mee; dat zal van
v~~l belang voor de NDV zijn. Maar ik hoop dat U zich met dat al op nomenclatuurgebied zult
bhjven vasthouden aan de NDV om denzelfden reden waarom b.v. de Afrikaners voor hun taal zich
moeten vasthouden aan hun vroeger moederland, waarvan ze de ongerepte taal meekregen. Daarbij
hoop ik dat U zult blijven werken voor de Ned. Dendr. Ver.; op die wijze zult U waarschijnlijk ook
voor U zelf het meest bereiken". In een brief (d.d. 30-4-1931) aan secretaris Hendriks merkt
Valekenier Suringar op dat "de nomenclatuur hem (Den Ouden) naar het hoofd gestegen is". Na een
gesprek vanHendriksmet Den Ouden in Amsterdam medio april193llijkt de storm geluwd: het
wordt een NDV-uitgave. Den Ouden gaat door. Intussen is in 1932 Jeswiet voorzitter van de NC
geworden en is Valekenier Suringar enigszins gefrustreerd teruggetreden. Hij schrijft Hendriks
"mijn geschriften worden weinig gelezen en zeer weinig bestudeerd, voor zover ik dat bemerken
kan. Den Ouden die ze nog wel eens gebruiken kon, doet het niet, zg. omdat hij de onderwerpen
moeilijk vinden kan. L.S(pringer) doet het blijkbaar ook niet, wat ik uit zijn brieven bemerk".
De NC kent van 1932 af een aparte Commissie voor Loofhoutgewassen en een voor Naaldhoutgewassen. Deze laatste bestaat uit Herman J. Grootendorst, dr Th.C. Oudemans, Den Ouden en
Springer. In Boskoop werkt Den Ouden nauw samen met Grootendorst en begin 1933 meldt hij dat
de concept naamlijst is bijgewerkt met de gegevens uit de "nieuwe Beissner". Jeswiet heeft intussen
dezelfde bedenkingen als Valekenier Suringar en vindt met name de documentatie zwak. Daarna
wordt enige jaren niets meer gehoord over de lijst. Ze komt in jaarverslagen niet ter sprake en ook in
het archief ontbreekt nadere informatie. In het 13e jaarboek (1938) staat aan het eind van het verslag
van de NC: "Niet onvermeld mag blijven het verschijnen van een naamlijst van coniferen, samengesteld door de leden der Nomenclatuurcommissie, de Heeren P. den Ouden en Herman J. Grootendorst, beiden te Boskoop. Bijna aan het eind van het jaaroverzicht wordt gemeld dat voor de
Bibliotheek de "Naamlijst der Coniferen" is ontvangen. Een NDV-publicatie werd het dus uiteindelijk niet.
Hiermee is niet gezegd dat de lijst door de NDV niet hoog werd gewaardeerd. Voorzitter Doorenbos
schreef er een uitgebreid voorwoord in en verdedigde de lijst met verve op het Internationale
Tuinbouwcongres, dat in augustus 1938 te Berlijn werd gehouden. De lijst werd door het congres
aangenomen voor wat betreft de variëteitsnamen (= cultivars) voor een tijdsduur van 6 jaar.
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CRATAEGUS-ONDERZOEK

Met het vertrek van de Rijkstuinbouwschool uit het gebouw aa~ de ~u~dige Gen. Foulkesweg kwam
aangrenzend aan het arboretum veel terrein besc~baar voor Uitbreiding van het a:boret~m en voor
nieuwe activiteiten. Op voorstel van de NC wordt In 1934 besloten een proe~tuin In te ~1chten voor
het keuren van nieuwe loofhoutgewassen door de Vaste KeuringscommiSSie afdeling houtige
gewassen van de Koninklijke Ned. Maatschappij Tuinbouw ~ Plan~nde ...
Ongeveer in dezelfde tijd begint een opplant van Crataegus. D1t was mteindehjk een gevolg van een
besluit van de algemene ledenvergadering van 1932 om een aanvang te ~aken met de ~pnaam~tel
ling van het geslacht Crataegus. De eerste bijeenkomst hiervoor w~rd dat Jaa: gehouden In de L~1dse
Hortus. Er was een presentatie gemaakt van levend en herbariUmmatenaal en dendrologische
literatuur. Hoewel een aanzienlijk deel van het materiaal niet goed op naam kan worden gebracht,
beschrijft Doorenbos met zijn praktische instelling in_ het achtste jaarb~ek (1932) de""voorna~ste
soorten en variëteiten uit een oogpunt van tuinbeplanting, straatbeplanting ~n handel .. Aan het eind
van zijn artikel wekt hij de boomkwekers op om slechts de meest aanbevelingswaard1ge soorten ~e
kweken en eindigt met: "Gaarne zal ik hen aan enthout van gecont~ol~erde exe~p_laren helpen .
Het werk wordt in Wageningen voortgezet door de Crataegus-commissie onder leiding van dr H.J.
Venema, die daarbij zeer veel assistentie krijgt vanG. Boelema. Leden waren ~e~der Do?renbos,
Hendriks, Jurrissen en Veendorp. Uit de jaarboeken lijkt het soms of deze comrmss1e functwn~erde
onder de NC, maar hiertegen verzet Yenerna zich. In feite is hij steeds degene waarom het dramt. Er
wordt veel materiaal bijeengebracht van kwekers en botanische tuinen. In het 11 e (1936), 12e (1937)
en 14e jaarboek (1939) levert Yenerna diverse bijdragen over het geslacht Crataegus en het werk van
de commissie. In het laatstgenoemde jaarboek, dat in 1941 wordt gepubliceerd, staat het l~atste
verslag van de Crataegus-commissie. Hierin worden de m?b~lisat~~ en het _rectoraat van Jes:v1et als
oorzaken van vertraging genoemd. ~e ?orlog beteke~t mteindeh~k het e~nde va~ ~et proJe~t. ..
Van het project resteren naast de publicaties nog b?men m de Botan~sche Tumen, mam het had m ZIJn
tijd een grote uitstraling. Er kwam veel matenaal naar Wageningen en veel op naam gesteld
uitgangsmateriaal werd vanuit Wageni~g_en aan kw_ek~rs v~rstrekt. Cr~taegus was, achteraf gezien,
geen gelukkige keuze. Men had nog we1rug of geen mz1cht m he_t apormcte karakter van _veel soo~ten,
waarbij alle nakomelingen identiek zijn aan de moederplant. Dit had er toe geleid, dat m de penode
1896 tot 1910 alleen al voor Noord-Amerika 866 nieuwe soorten werden beschreven. ~o~ de komst
van prof. H.C.D. de Wit in Wageningen waren er in Wageningen ook geen botamc1 met een
specialisatie in de plantensystematiek.
OPHEFFING VAN DE NOMENCLATUURCOMMISSIE

Van de Commissie Loofhoutgewassen zijn verder geen klinkende resultaten te mel~en. Naa~~ de
medewerking aan keuringen en het corrigeren van catalogi waren er geen echte proJecten. BIJ de
vorming in 1932 bestond ze uit de heren Bijhouwer, Springer, Yenerna en A.H. Westendorp. In 1936
bedankt Springer en neemt Boom zitting.
.
In 1941 worden de Commissies Loofhoutgewassen en Comferen weer samengevoegd en gaat deze
verder met eerst nog Jeswiet, later Yenerna als voorzitter. Kort daarvoor w~s _de NC met h~t
belangrijke iniatief gekomen voor de instelling van een centrale Contactcommiss~e, ~estaande mt
vertegenwoordigers van bestaande commissies, die ~ich . ~et nomenclatuur bezighielden. Deze
Contactcommissie komt in de volgende jaren regelmatig biJeen en bespreekt een aantal opgeste~de
lijsten. De commissie gaat na enkele jaren door het leven als Commissie voor de weten_sc~appel~jke
benaming der cultuurgewassen. In de vijftiger jaren wordt het de Nederlandse CommiSSie voor de
Benaming van Gekweekte Planten.
Na medewerking aan de samenstelling van de Naamlijst van onze voornaamste houtg~_wassen door
de Nederlandse Bosbouwkundige Vereniging wordt in 1948 besloten om een naamliJSt van houtgewassen samen te stellen. Deze kwam er uiteindelijk_ni~t. In de jaarboeken wordt niets me~r ~emeld
over activiteiten van de commissie. Binnen de commiSSie boterde het met tussen ~oom, d1~_m 1_950
tot secretaris was benoemd en voorzitter Venema. Volgens laatstgenoemde ging hij te veel ZIJn e1g~n
gang en verzorgde zonder overleg met de commissie publicatie~ met een ei~enmachtige interpretatie
van de nomenclatuurregels. Hendriks bemiddelingspoging In 1952 rmslukt. Boom gaf er de
voorkeur aan, om als standplaats voor zijn werkzaamheden aan ~e Flora de~ Cultuurgewassen v_~n
Nederland, domicilie te krijgen op het Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwge~assen. ZIJn
assistent B. Bruinsma komt nog regelmatig op het Laboratorium voor Plantensystematiek voor_ het
raadplegen van dendrologische literatuur. In 1970 wordt de commissie opgeheven nadat ze al 14 Jaar
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niet meer bijeen is geweest. Op papier bestond ze nog uit Boom, Doorenbos, Grootendorst en
Venema. Haar taak was overgenomen door bovengenoemde commissie, waarin diverse verenigingen waren vertegenwoordigd en Boom als secretaris fungeerde.
De NC van de NDV is, vooral in de beginjaren, een drijvende kracht geweest binnen de NDV en
daarbuiten inzake nomenclatuurkwesties en -regels. De NC zelf heeft dan wel weinig concrete
producten geleverd, behalve de medewerking aan catalogi van kwekers. Ze is wel met initiatieven
gekomen, die uiteindelijk toch zijn verwezenlijkt.
DENDROLOGIE IN HET ONDERWIJS

Het bevorderen van het onderwijs in de dendrologie is steeds een doelstelling gebleven van de
vereniging. Maar hoe ging (gaat) dat in de praktijk nu precies in zijn werk? De vereniging heeft veel
in gang gezet inzake nomenclatuur en daarmee een basis gelegd, die heeft geresulteerd in door leden
geschreven belangrijke Nederlandstalige dendrologische handboeken van Boom, Hendriks en Den
Ouden. Vooral door Boorn's Nederlandse Dendrologie maakten hele generaties leerlingen van het
vakonderwijs tot en met de Landbouwhogeschool kennis met de dendrologie. Veel onderwijsgevenden en daaronder tal van leden van de vereniging hebben daar tot de dag van vandaag hun
bijdrage aan geleverd. Het enthousiasme waarmee dit vak onderwezen werd leidde ook tot een
continue stroom van nieuwe leden. De rol van dendrologie in het onderwijs is thans aanzienlijk
teruggedrongen en uit diverse studies zelfs verdwenen. Het moment lijkt gekomen dat de vereniging
niet alleen zal moeten stimuleren, maar ook daadwerkelijk een netwerk van cursussen zal moeten
opzetten. Dit niet alleen uit idealisme, maar ook om in een toenemende behoefte te voorzien.
PUBLICATIES

Een belangrijke plaats in de geschiedenis van de NDV nemen zeker de jaarboeken in. Ze bevatten een
boeiende reeks publicaties van allerlei aard en geven ook een goed beeld van het reilen en zeilen van
de vereniging. Al in 1925, één jaar na de oprichting werd het eerste jaarboek gepubliceerd. De
redactie werd gevormd door de heren Valekenier Suringar, Springer, Hendriks en Van Laren.
Hendriks bleeflid tot en met het 22< en laatste jaarboek in 1963. Venema was lid vanafhet ge jaarboek
(1932) en fungeerde vanafhet lSO jaarboek (1940-1946) als voorzitter. Na 1947 verliep het steeds
stroever en kwamen de afleveringen met de nodige vertraging over meer jaren tot stand. Een
belangrijke oorzaak was gebrek aan kopij. Men ging over tot het plaatsen van artikelen van niet
leden. Soms werden zelfs artikelen geplaatst, die nauwelijks nog iets met dendrologie uitstaande
hadden. Midden in de reeks jaarboeken werd in 1942 het 273 pagina's tellende Gedenkboek J.
Valekenier Suringar uitgebracht met niet minder dan 28 artikelen. Het vormt zeker een hoogtepunt
van de NDV -publicaties. Als een aparte overdruk voor de NDV -leden werd in 1970 ook de bijdrage
"Het geslacht Betula" van F.J. Fontaine afgedrukt in een speciale uitgave van Belmontiana, bij
gelegenheid van het afscheid van prof. Yenerna als hoogleraar.
In 1964 bracht de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen Dendraflora uit. Het lukte met
de KVBC tot een overeenkomst te komen om Dendraflora als een gemeenschappelijke publicatie
voort te zetten. De NDV zou daarbij een belangrijke dendrologische bijdrage kunnen leveren. U hebt
nu de lijvige Dendraflora 35 in handen en uzelf kunt mede vaststellen, dat Dendraflora een zeer
belangrijke plaats inneemt in beide verenigingen. De NDV staat nog altijd voor het dendrologisch
g~halte, maar helaas moet hier worden geconstateerd, dat slechts enkele leden daadwerkelijk
biJdragen m de vorm van artikelen.
De co~municatie met de leden verliep in de loop van de jaren op geheel verschillende manieren,
waarbiJ ook perioden dat de berichten werden opgenomen in het tijdschrift van de KNMTP, de
Nederlandse Boomkweker en het Vakblad voor de Boomkwekerij. Dit blad werd later voortgezet
onder de naam Groen. In deze bladen werden ook veel verslagen van excursies en studiedagen
gepubliceerd.
In 1977 werd begonnen met het Mededelingenblad, in zijn oorspronkelijke opzet allereerst bedoeld
om een stroom van. aparte convocaties te vervangen. Het bood ook plaats voor verslagen. Vanaf 1991
werd het Mededelmgenblad voortgezet onder de naam Verenigingsbulletin Arbor Vitae. Het bevat
naast het verenigingsnieuws en de verslagen ook korte dendrologische bijdragen, korte berichten en
boekbesprekingen.
De dendrol?gische inbreng in ~e vo~m van artikelen in vak- en liefhebbersbladen is met uitzondering
van riJk geillustreerde populmre biJdragen over een bepaald sortiment minimaal geworden. Ook
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meer wetenschapplijke artikelen over dendrologie in Nederlandstalige tijdschriften wordennauwelijks nog geleverd. Op zich is dit een ongunstige ontwikkeling, al kunnen Dendraflora en Arbor Vitae
zich daarmee sterker profileren.
STUDIEDAGEN

Van het begin af zijn studiedagen en excursies de activiteiten bij uitstek voor de leden. Een heel
bekend fenomeen daarbij zijn de jaarlijkse dendrologendagen, waarvan de eerste m 1938 te
Wageningen werd gehouden. Het was niet de eerste bijeenkomst waarbij een?epaald ?eslac~t
centraal stond. Op verzoek van de KNMTP werd in 1925 op een van de maandehJkse keunngen m
Artis een Acer-dag georganiseerd. Verschillende kwekers zonden materiaal in, dat door het NC op
naam zou worden gebracht, bijgestaan door een Acer-specialist, de heer P. Bijhouwer. Het was geen
succes want er was onvoldoende medewerking.
Op de dendrologendagen werd meestal een bepaald geslacht b.ehandeld, soms meer dan één geslacht
of een gehele familie. Er zijn ook dagen met andersoort:lge onderwerpe? geweest. Naast .~e
dendrologendagen is er ook door de Studieclub een reeks studied~gen g~organiseerd. Een bela?gnJk
kenmerk van het programma is, dat er naast meer wetenschappe~IJke biJdragen o~er systematiek en
geografie steeds sterk op de praktijk gerichte bijdragen over sorti~enten en gebruiksmogehJkheden
zijn. Een bonte rij inleiders heeft op deze dagen wetenschappehJke en!of praktische voordrachten
gehouden. Een groot aantal hiervan kwam in alfabetische volgorde op naam~~ S.G.A. Doorenbo.s,
dr P.C. de Jong, H.J. van de Laar, prof. H.J. Venema en dr D.O. Wijnands. In biJgaande overzicht ZIJ.n
deze dagen op onderwerp gerangschikt en wordt een goed beeld geschetst van wat zoal aan de orde IS
geweest. De dagen werden meestal in Wageningen gehouden. Soms werd slechts een deel van de dag
aan een bepaald geslacht besteed. In het overzicht is dit aangegeven met (d). Achter de onderwerpen
van de Studieclub is (S) vermeld.
Overzicht behandelde gewasgroepen en overige onderwerpen op studiedagen van de NDV:
Gewasgroep

jaar/jaren

Gewasgroep

jaar/jaren

Abies
Acer

1941 (d)
1948, 1969,
1985 (S), 1988
1962 (d)
1964 (d), 1990 (d)
1994 (d)
1994 (d)
1972
1959, 1981
1990 (d,S)
1998
1964 (d), 1990 (d)
1962 (d)
1979 (d)
1979 (d)
1987, 1997 (S)
1996
1987 (S)

Ginkgo
Gleditsia
Gymnocladus
Hydrangea
Ilex
Juglandaceae
Ju glans
Laburnurn
Lonicera
Maackia
Magnolia
Malus
Oleaceae
(- Fraxinus)
Os try a
Philadelphus
Pinus
Populus
Prunus

1943 (d)
1979 (d)
1979 (d)
1992 (S)
1973, 1990 (S)
1982
1953
1979 (d)
1988 (d,S)
1979 (d)
1993
1963, 1978
1985

Aesculus
Alnus
Amelanchier
Aronia
Berberis
Betula
Buxaceae
Caprifoliaceae
Carpinus
Castanea
eercis
Cladrastis
Clematis
coniferen
coniferen
(kleine gesl.)
Cornus
Cotoneaster
Crataegus
Deutzia
Ericaceae
(- Rhododendron)
Euonymus
Fagus
Fraxinus

1986
1965
1967
1991 (d,S)
1974, 1998 (S)
1983
1948, 1958
1947, 1984

Pyrus
Quercus
Rhododendron
Robinia
Ros a
Rosaceae
(kleine gesl.)
Salix

1964 (d)
1991 (d,S)
1968
1938, 1971 (d)
1960, 1989,
1997 (d), 1999 (S)
1994 (d)
1957, 1977
1943, 1970, 1991
1979 (d)
1939, 1980
1996
1971 (d), 1976,
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Sorbus
Tilia

1995 (S)
1956, 1994 (d)
1992

Viburnum
Ulmus

1966, 1986 (S)
1961, 1971 (d),
1975

Thema's:
Boskoop als boomkwekerscentrum
Flora van Turkije
Opheusden als boomkwekerijcentrum
Plantintroductie
Plantensociologie
Straatbeplanting in grote steden
Wegenbeplanting en landbouwvraagstukken
Zaad en zaaien

1942
1991
1948
1997
1951
1943 (d)
1943 (d)
1948

Uit het overzicht kan worden opgemaakt, dat van de loofhoutgewassen de boomgeslachten goed aan
bod zijn gekomen. Heesters werden minder gekozen en dit geldt nog sterker voor coniferen. Bamboe
bleef geheel buiten beeld. Van diverse studiedagen in de periode 1971-1983 zijn artikelen gepubliceerd in Groen. Een aantal vormde ook de basis voor publicaties in Dendroflora.
DE NDV EN VERZAMELINGEN

In de eerste statuten is er de doelstelling: het stichten en uitbreiden van arboreta. Hoewel dit punt later
uit de statuten verdween en ook bij de middelen arboreta niet expliciet meer worden genoemd, loopt
de relatie met en aandacht voor arboreta toch als een rode draad door de geschiedenis. Regelmatig
worden adviezen verstrekt en wordt er hulp geboden bij opnaamstelling. De wens voor een eigen
arboretum werd aan het einde van de dertiger jaren weer actueel, toen er vanuit de bosbouw een
initiatief kwam voor de aanleg van een groot nationaal arboretum op de Hooge Vuursche bij Baarn.
Het plan werd opgevat om aan dit bosbouwkundig arboretum een arboretum met het boomkwekerijsortiment te koppelen. Voorzitter Doorenbos zette zich hier sterk voor in, maar uiteindelijk
door het tijdstip en het gebrek aan steun vanuit de overheid kwam er niets van. In 1952 kon het
arboretum van de Landbouwhogeschool uitbreiden op het landgoed Belrnonte. Diverse NDV-leden
leverden hieraan een belangrijke bijdrage en men beschouwde het ook wel als de verwezenlijking
van het ideaal van een nationaal arboretum.
De betrokkenheid van de vereniging bij arboreta is de laatste jaren ook bepaald door de moeilijke
positie waarin enkele van hen zijn gekomen, al heeft de vereniging weinig meer middelen dan het
geven van morele steun.
Arboreta blijven voor de NDV de plaatsen waar bij uitstek dendrologie kan worden beoefend.
EXCURSIES

Voor de leden zijn excursies vanaf de oprichting tot nu toe het belangrijkste onderdeel van de
activiteiten van de vereniging geweest. In de jaarboeken, jaarverslagen, Arbor Vitae zijn de
verslagen te vinden van tal van afgelegde bezoeken in eigen land en ver daarbuiten. Het effect als
leerschool van deze excursies is mogelijk zelfs groter geweest dan dat van studiedagen en publicaties. Er ging een enorme stimulerende werking van uit. Vooral de meerdaagse excursies waren
daarbij ook belangrijk voor de onderlinge banden in de vereniging en kenden een massale deelname.
Van meet af aan heet de jaarlijkse twee- of driedaagse excursie de Zomerbijeenkomst In oorsprong
is het een combinatie van de tweede jaarlijkse algemene ledenvergadering en excursies. Vergaderen
is er al sedert 1932 niet meer bij. Een belangrijk kenmerk van de excursies was altijd de ongedwongen sfeer en het enthousiasme waarmee leden hun kennis overdroegen aan de groep.
Hendriks typeert ze heel goed in het tweede jaarboek: "dagen van dendrologische genot en
ontspanning. Steeds ook weer opgewonden discussies bij bepaalde bomen over de juiste naam,
bepaalde eigenschappen, e.d."
Het is ondoenlijk om een overzicht te geven van al die excursies en de bezochte arboreta, kwekerijen
en parken. Voor de statistiek volgt hier wel een overzicht van de zomerbijeenkomsten en de
meerdaagse buitenlandse excursies.
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ZOMERBIJEENKOMSTEN NOV

regio/land

jaar/jaren

België

1936, 1950 (+ Z.-Limburg), 1951 (+ N.-Brabant), 1960, 1969, 1971 (+Breda), 1974,
1978, 1979, 1983 (+ N.-Brabant en Frankrijk), 1988, 1992, 1994 (+Luxemburg),
1998.
1935, 1938, 1957, 1959, 1966, 1967, 1975 (+ Twickel), 1980, 1982, 1985, 1986,
1989, 1991, 1996.
1983 (Roubaix, +België en N.-Brabant).
1926 (Arnhem), 1928, 1934, 1956, 1965, 1968, 1993 (Arnhem/Nijmegen).
1939 (+ Frederiksoord en Weener), 1961 (+ Weeneren Linswege).
1994 (+België).
1927 ('t Gooi), 1946 (één dag), 1954, 1997 (+ Z.-Holland).
1937, 1948, 1951 (+België), 1955 (+Zeeland), 1972 (Eindhoven, één dag), 1983 (+
België en Frankrijk).
1930 en 1947 (Twente), 1951 (+ lisseistreek Gld), 1953 (+Laren Gld), 1962, 1976
en 1990 (Twente).
1932, 1941 (+Hilversum), 1949, 1964., 1970 (één dag), 1977.
1933, 1955 (+ N.-Brabant.), 1995 (+Essen, België).
1931 en 1958 (Rotterdam e.o.), 1963, 1997 (+ N.- Holland).
1929, 1943, 1950 (+België), 1957, 1973, 1987 (+Heks, België).

Duitsland
Frankrijk
Gelderland
Groningen
Luxemburg
N.-Holland
N.-Brabant
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Z.-Holland
Z.-Limburg

/

MEERDAAGSE BUITENLANDSE EXCURSIES

Land

Jaar

Land

Jaar

Denemarken
Duitsland
Engeland
Finland

1997
1957, 1993
1972, 1987
1984

Frankrijk
Ierland
Schotland
Zweden

1981
1977
1990, 1991
1946

OVERIGE DOELSTELLINGEN EN MIDDELEN

Van de diverse doelstellingen en middelen van de oorspronkelijke statuten zijn er wel enige uit de
verf gekomen en later geschrapt, onder ander de doelstelling: h_et richten van vert?gen tot overheidsinstanties. Een onderwerp dat in steeds andere bewoordlilgen terugkomt, 1s dat van het
onderhouden van contacten met gelijkgerichte organisaties in binnen- en buitenland. Hoewel de
contacten met met name de Belgische en de Duitse in bepaalde perioden vrij intensief zijn geweest,
is er toch met deze verenigingen geen echt hechte band ontstaan. Dit geldt zowel voor de b~sturen als
de leden. In de beginjaren vaardigde men zelfs een bestuurder af naar le~envergaden~gen van
zusterverenigingen. Met berichtgeving over de programma's van de Be~wsche en Dmtse dendrologen in Arbor Vitae wordt getracht uitwisseling te st~mul~ren. Ook b~J. bezoeke~ v_an bmtenlandse dendrologen geven weinigenactede presence. Zo 1s er lil de ledenhJst_ee~. twmtlgtalleden
met speciale interesse in Acer. De meesten waren jammer genoeg met aanwez1g tlJdens het bezoek
van de "The Maple Society" aan ons land.
WAT IS DE TOEKOMST VAN DE DENDROLOGIE?

Voor het systematisch onderzoek aan houtige gewassen geldt nog altijd ~e klacht van Linnaeus, dat
"niemand aan boomen doet". Het klassieke taxonomisch onderzoek staat lil het algemeen sterk onder
druk en dat heeft als gevolg dat er in Nederland geen, en in het buitenland slechts een ~elil aantal
taxonomen studie maakt van houtige gewassen van de gematigde zone. Met nieuwe technieken, o.a.
DNA-analyses, kan veel informatie worden verkregen op het niveau van soort~n en geslachten en
deze zullen van belang worden bij het identificeren van cultivars. Vooralsnog ZlJn de kosten te hoog
voor veelvuldig gebruik.
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Van betekenis zullen zonder meer blijven het enorme sortiment, dat wordt gekweekt en de
verzamelingen. Deze laatste zullen specialistischer worden en hopelijk gaat dit veelvuldig gepaard
met toenemende kennis van de betreffende taxa's bij de beheerders. Door ontwikkelingen als
internet is het mogelijk, dat deze specialisten nauw samenwerken en hun activiteiten verder
onderling afstemmen. Hun verzamelingen en kennis zullen zij ook voor derden op het net presenteren.
De "Naamlijst van houtige gewassen" wordt in Nederland vrijwel algemeen gevolgd. Een volgende
stap is het tot stand brengen van internationale naamlijsten.
De sterk afgenomen betekenis van het onderwijs in de dendrologie zal moeten worden ondervangen
met cursussen. Ook hier kan internet mogelijk een belangrijke bijdrage leveren. Ook zijn er
voldoende populaire en specialistische boekwerken beschikbaar voor zelfstudie.

over de regio's en spreiding door de week (incl. avondexcursies) kan nog beter worden ingespeeld
op de wensen van de leden.
Het overvloedige aanbod van tuinreizen heeft zeker zijn weerslag op de NDV -excursies. Het opent
overigens wel perspectieven om - juist in samenwerking met de organisatoren van dergelijke reizen echte dendrologische interessante reizen te organiseren. Daarnaast is er behoefte aan specialistische
en "low budget tours" in klein groepsverband.
Het verenigingsbulletin Arbor Vitae kan zich nog sterker ontwikkelen tot contactorgaan en een
periodiek voor dendrologische wetenswaardigheden. Dit laatste krijgt steeds minder aandacht in de
vakbladen.
Tot slot Dendroflora. De leden waarderen deze uitgave zeer. Op de vereniging drukt de grote
verantwoordelijkheid om de redactie te voeden met dendrologische bijdragen van niveau.

DE TOEKOMST VAN DE VERENIGING

SUMMARY

In de inleiding werd gesteld, dat de 75-jarige vereniging nog springlevend is. Met de huidige
activiteiten zou de vereniging zeker nog een aantal jaren kunnen doorgaan op hetzelfde of een hoger
niveau, maar zelfgenoegzaamheid biedt geen toekomstperspectief.
Thans zijn er enkele overeeenkomsten met de beginperiode. Dendrologie in het onderwijs zakt weg;
de dendrologische kennis in het vak neemt af en de stap van nationale naamlij sten naar internationale
wordt nog maar nauwelijks gezet.
Hier ligt dus een belangrijke taak voor de vereniging. Toch is het de vraag, of de vereniging
zelfstandig kan blijven. Tot nu is de NDV een echte nonprofessionele organisatie. Bestuursleden, en
ook bepaalde leden, stellen veel tijd beschikbaar voor de vereniging met hoogstens vergoeding van
gemaakte onkosten. Evenals bij andere vergelijkbare verenigingen lijkt het aantal leden, dat veel tijd
in bestuursfuncties wil steken, af te nemen. Op termijn is het mogelijk voor een vereniging van deze
grootte onvermijdelijk, dat ze nauw gaat samenwerken of zelfs fuseren met verwante verenigingen.
Een mogelijke partner dan zou zeker de KVBC kunnen zijn. Niet alleen wordt al zeer lang
Dendraflora gezamenlijk uitgegeven, maar ook begeeft de KVBC zich steeds meer op het terrein van
de dendrologie met cursussen en dagen voor het sortiment.
De NDV heeft vier duidelijk omgrensde kernactiviteiten: excursies, studiedagen, publicaties en
reizen. Cursussen dienen hier nog aan te worden toegevoegd. Bij alle belangstelling voor het groen
kan die voor bomen meeliften.
Een probleem voor de buitenwereld - en dus ook voor het promoten van de vereniging - blijft de
naam. Met "Dendrologische" weet vrijwel niemand raad. Ook de letterlijke vertaling, boomkunde,
ondervangt dit niet.
Dendrologie is volgens de Grote Winkler Prins (1968): "het gedeelte van de systematische botanie
dat zich bezighoudt met de houtige, winterharde gewassen in de gematigde zone van het noordelijk
halfrond. Het afsplitsen van de houtige gewassen van de andere planten is uiteraard willekeurig en
vooral op de praktijk gericht". De Oxford Dictionary (1974) omschrijft het kortweg als "Study of
trees" . Bij de NDV ligt het accent op praktische zaken als herkennen, nomenclatuur, kenmerken,
determineren, eigenschappen, gebruik en minder op het wetenschappelijke: verwantschap, herkomst
en natuurlijke standplaats. Deze praktische inslag is van belang voor een instroom van nieuwe leden
in de komende jaren. Het moet daarbij ook een vereniging blijven van liefhebbers en beroepsmatig
geïnteresseerden. De NDV heeft altijd sterk als doel gehad om juist bij degenen, die beroepsmatig
met houtige gewassen werken, de dendrologische kennis te vermeerderen.
Maar ook voor degenen, die er dieper op in willen gaan of zich in bepaalde geslachten willen
specialiseren, moet de vereniging een thuis bieden. Ook voor degenen, die zich vanwege die gerichte
interesse bij een buitenlandse vereniging als bijv. The Magnolia Society of The International Oak
Society hebben aangesloten.
Samenwerking met zusterverenigingen blijft van belang voor uitwisseling en ondersteuning bij het
organiseren van studiedagen en excursies. Ook hier een praktische benadering. Er is geen behoefte
aan officiële structuren.
Ook The International Dendrology Society heeft daartoe tot op heden geen initiatief voor getoond.
De NDV zal in moeten spelen op de verminderde rol van dendrologie in het onderwijs door het
organiseren van cursussen of het stimuleren van het opzetten ervan. Cursussen zijn ook een
duidelijke wens van de leden.
Mede door de activiteit van de Studieclub is het aantal excursies en de gevarieerdheid ervan
aanzienlijk toegenomen. Met een verdere integratie en variatie van het aanbod, een betere spreiding
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1990 marks the 75th. Anniversary ofthe Dutch Dendrological Society (NDV). This thriving society offers her
memhers every year a choice of activities including dendrological excursions, study days and puhlications. A
survey discovered that among memhers there exists a desire to follow courses ahout dendrology and more short
excursions devoted to specific suhjects preferably with not too large a group. At the moment it is rather difficult
to find members to join the board of the society.
An elaborate historica! survey about the NDV is given in Dendraflora no 20 (1983) as wel! as an artiele
concerning the life and workof S.G.A. Doorenhos, an enormously stimulating member of the society. The
following artiele considers :
- the objectives and the means to reach these objectives, the promotion of dendrology in genera!;
- the amalgamation of the KVBC and the NDV and their combined pubheation Dendroflora;
- the activities of their nomendature committee as the moving spirit concerning nomenclatural questions and
/
the abolition of this committee;
- the compilation of the conifer list;
- research into the nomendature of Crataegus ;
- the many publications under which the year books of the NDV including Dendroflora, which began in 1963;
- the pubheation of a new society bulletin Arbor Vitae for the members with society news, short dendrological
contributions and book reviews ;
- the days of study and the many national and international excursions;
- the establishment and the extension of arboreta with the main focus on the national arboretum Belmonte in
Wageningen;
- the future of dendrology (the list of narnes of woody plants and that of perennials are respected and used
widely and not only in the Netherlands) ;
- the wish of the members of the society to receive more instruction about dendrological subjects in the form of
intensive short courses foliowed by excursions in smaller groups to gain more in-depth knowledge about
dendrology, given that this knowledge disappears while this instruction diminishes more and more in schools;
- the cooperation with the International Dendrology Society, sister societies in the neighbouring countries and
organisers of popular garden voyages, to make these also more interesting from a dendrological point of view.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Niederländische Dendrologische Geselischaft (Nederlandse Dendrologische Vereniging = NDV) begeht
im Jahr 1999 ihr 75jähriges Bestehen. Die sehr lebendige Geselischaft bietel ihren Mitgliedern jährlich eine
Reihe von Aktivitäten an, z. B. dendrologische Exkursionen, Studientage und Veröffentlichungen.
Nach der Auswertung einer Urntrage hat sich gezeigt, daB die Mitglieder Interesse an dendrologischen Kursen
und kleineren Exkursionen mit einer beschränkten Personenzahl haben.
Ein ausführlicher Bericht über die Geschichte der Geselischaft ist in Dendraflora Nr 20 (1983) zu finden.
Gleichfalls ein Beitrag über Leben und Werk von S. G. A. Doorenbosch, einer unwidersteh!ichen, treibenden
Kraft der Geselischaft
In diesem Beitrag wird stärker eingegangen auf:
- die Zielsetzungen der Dendrologie im allgemeinen und die Mittel diese zu erreichen, auBerdem über
Aufgaben und Ziele der Gesel!schaft;
- die Zusamrnenarbeit von KVBC und NDV und die gemeinsame Herausgabe der Dendroflora;
- die Wirksamkeit der Nomenk!aturkommission als treibende Kraft für die Einführung von Namenslisten und
die Aufwertung dieser Kommission;
- die Entstehung einer Koniferenliste;
- die Untersuchung zur Namensgebung bei Crataegus;
die zahlreichen Veröffentlichungen in den Jahrbüchern der NDV und ab 1963 in Dendroflora ;
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- die Herausgabe einer neuen Verbandszeitschrift Arbor Vitae mit Neuigkeiten aus der Gesellschaft, kurzen
dendrologischen Beiträgen und Buchbesprechungen;
- Studientage, sowie zahlreiche nationale und internationale Exkursionen;
- die Zukunft der Dendrologie (die Namenliste Gehölze und Namenliste Stauden werden nicht nur in der
Niederlande gefolgt);
- die Möglichkeit neue Arboreten zu schaffen und zu unterhalten mit dem Hauptziel ein nationales Arboretum
Belmonte in Wageningen;
- die Zusammenarbeit mit der Internationalen Dendrologischen Geselischaft und anderen dendrologischen
Geselischaften in benachharten Ländern.

Arbor Vitae
/

Bulletin van de
Nederlandse Dendrologische Vereniging
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