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125 JAAR KONINKLIJKE VERENIGING
VOOR BOSKOOPSE CULTUREN
50 JAAR HERMAN J . GROGTENDORST
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Het zal u misschien verbazen dat er in dit nummer van "Dendroflora" weinig aandacht wordt
geschonken aan het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen.
De geschiedenis van deze vereniging werd echter al diepgaand behandeld in het jubileumboek
"Boskoops Koninklijke", dat in januari 1986 is uitgegeven. Niet alleen wordt in dit boek de
geschiedenis van de vereniging behandeld, maar de lezer vindt er tevens een overzicht en een
beschrijving in van alle 430 door de-vereniging bekroonde nieuwe gewassen. Er is bovendien een
lijst opgenomen van bijna 350 vaak al vergeten Boskoopse vakuitdrukkingen. Dit jubileumboek
werd aan de leden van de vereniging gratis aangeboden.
/
Aangezien men in dit boek kennis kan nemen van een groot deel van de door de vereniging
ondernomen activiteiten tussen 1861 en 1986 leek mij "50 jaar Herman J . Grootendorst" een
goede ondertitel om tevens een terugblik te kunnen werpen op de activiteiten van de man, die onze
vereniging in feite groot heeft gemaakt. Dit laatste is beslist niet overdreven gesteld, als men weet,
dat onder zijn leiding het ledental toenam van circa 50 in 1942 tot circa 550 in 1981. In dit laatste
jaar was Herman J. Grootendorst na een voorzitterschap van 39 jaar gedwongen, wegens
gezondheidsredenen af te treden. In 1931 trad hij tot de vereniging toe als lid.
De vereniging gaat inmiddels door met de bekende werkzaamheden en voelt zich nog steeds
geïnspireerd door de man die 50 jaar de motor van de Koninklijke Vereniging is geweest. Het
aantal leden is thans (1985) circa 750.
In deze bijdragen zal ik trachten u in kort bestek een inzicht te geven in de door de vereniging
ontplooide initiatieven.
KEURINGEN VAN NIEUWE GEWASSEN

In 1895 werd de eerste keuringscomissie opgericht. Tussen 1861 en 1895 had het bestuur het recht
de kwekerijen van de leden te bezoeken en enthout van de aangetroffen goede soorten en cultivars
te kopen. Dit enthout werd door het bestuur aan de leden doorverkocht, zodat iedereen in de
gelegenheid was in het bezit te komen van nieuwe gewassen om het door hem geteelde sortiment
aan te vullen en te verbeteren.
Ter waardering en bekroning van nieuwe gewassen heeft de vereniging, sinds de oprichting van de
keuringscommissie in 1895, steeds "Getuigschriften Eerste Klas" en "Getuigschriften van Verdienste" toegekend. Deze bekroningen staan zeer hoog aangeschreven in de boomteeltsector,
zowel in binnen- als in buitenland.
Een Getuigschrift Eerste Klas wordt zelden verleend. Het is vanzelfsprekend dat de leden van de
keuringscommissie(s) bescl}.ikken over een zeer uitgebreide sortimentskennis.
Herman J. Grootendorst is voorzitter van de keuringscommissie geweest van 1942 tot 1981. Onder
zijn leiding zijn honderden nieuwe cultivars gekeurd en al dan niet van een Getuigschrift voorzien.
De voorzitter was altijd nadrukkelijk bij de beoordeling van ter keuring aangeboden nieuwigheden
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aanwezig. Wie herinnert zich niet zijn vaste uitdrukking bij het aanschouwen van een minder
geslaagde ·nieuwe cultivar: "Da's 'n lor"?
Hij vond het eveneens bijzonder plezierig, ook bij anderen, voor de gewonnen nieuwe plant een
naam te bedenken. Deze namen werden in hoofdzaak gegeven in de Engelse taal ten einde de grote
Engelstalige afnemersgroep te interesseren, aan de plant op een internationaal niveau bekendheid
te geven en zo de verkoop te bevorderen.
Via zijn bedrijf, F.J . Grootendorst & Zonen in Boskoop, heeft hij zelf een groot aantal nieuwe
aanwinsten geïntroduceerd. Ik noem u er slechts tien, waarbij de eventuele bekroningen tussen
haakjes zijn vermeld:
Juniperus x media 'Pfitzeriana Aurea' (Eerste Klas, 1943)
Juniperus chinensis 'Obelisk' (circa 1947)
Juniperus virginiana 'Grey Owl' (1949)
Juniperus chinensis 'Blue Cloud' (circa 1955)
Juniperus chinensis 'Olyrnpia' (circa 1955)
Juniperus x media 'Old Gold' (1958)
Paeonia 'Red Champion' (Verdienste, 1960)
Picea abies 'Little Gem' (Eerste Klas, 1967)
Juniperus chinensis 'Blue Alps' (Eerste Klas, 1980)
Rhododendron 'J anet Blair' (Verdienste, 1981)

Na zijn aftreden in 1981 is de leiding van de keuringscommissie overgenomen door A.J. Schoemaker, die door een grote groep specialisten wordt bijgestaan.

Tentoonstelling "Flora Nova 1976" (inzending Proefstation)

DE KEURING VAN SORTIMENTEN

Onder leiding van Herman J . Grootendorst werden in het begin van de dertiger jaren, op onze
eigen proeftuin aan de Parklaan in Boskoop, de sortimentskeuringen ter hand genomen. Er werd
een groot sortiment dwergsparren bijeengebracht en ter bestudering opgeplant. Nadien zijn nog
zeer vele sortimenten gekeurd, vooral ná 1940, toen onze proeftuin werd ondergebracht bij het
Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop. Dit instituut (thans Proefstation voor de
Boomteelt en het Stedelijk Groen) stelt nog steeds land en mankracht ter beschikking, waarvoor
een woord van dank zeker op zijn plaats is.
Bij de beoordelingen van de sortimenten volgen de keuringscommissies het internationaal geldende systeem. De bij dit systeem gebruikte kwalificaties zijn:

***
**
*
s

0

uitstekend
zeer goed
goed
voor speciale doeleinden
kan vervallen

De resultaten van deze sortimentsvergelijkingen werden en worden geregeld gepubliceerd, sinds
1964 in "Dendroflora", toen van deze jaarlijkse uitgave het eerste nummer verscheen.
DENDROFLORA EN OVERIGE PUBL!KATIES

Tentoonstelling "Herfstweelde 1978" (inzending CBTB)
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Zoals werd opgemerkt werd het eerste nummer van "Dendroflora" uitgegeven in 1964. De
redactie bestond uit H.J. Grootendorst, Ir. F. Schneider en de auteur van dit artikel. De eerste twee
werden geacht voor de nodige kopij te zorgen, terwijl de laatste een en ander in zakelijk opzicht
diende te behartigen. In 1965 werd besloten tot samenwerking met de Nederlandse Dendrologische
Vereniging. Na deze bundeling werd het redactieteam uitgebreid met twee leden van de N.D.V.
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"Dendroflora" is een jaarlijkse uitgave met een oplage van 3500 stuks, die over de gehele wereld
worden verspreid. De redactie heeft sinds 1964 de resultaten van vele sortimentsvergelijkingen
gepubliceerd tot nut van de nationale en internationale boomteelt, tuinarchitecten enzovoort.
Als opvolger van Herman J . Grootendorst werd in 1982 Harry J. van de Laar tot hoofdredacteur
benoemd.
Herman J. Grootendorst was in 1945 medeoprichter van het vakblad "De Boomkweekerij" . Hij
zorgde voor de kopij, die uiteraard ook door anderen werd geleverd. Grootendorst heeft namens
de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen in de periode 1954-1980 zitting gehad in het
stichtingsbestuur van het vakblad.
In 1964 is de naam van het vakblad gewijzigd in "Boomkwekerij en Beplantingen" en in 1974 in
"Groen".
Tussen 1945 en 1954 verzorgde Herman J. Grootendorst de dendrologische bijdragen, onder
andere in de serie "Nieuwigheden in het sortiment".
Hoofdredacteur D. Pols vroeg hem in 1954 zitting te nemen in de redactiecommissie; hij heeft deze
taak vervuld tot 1964, waarna hij zich hieruit terugtrok om zich te wijden aan het hoofdredacteurschap van "Dendroflora".
Tijdens zijn redacteurschap publiceerde hij vele artikelen, vaak met als basis de gehouden
keuringen. Zij werden regelmatig in "Dendroflora" opgenomen. Het werk van "Dendroflora"
nam hem na 1964 echter zo zeer in beslag, dat er in het vakblad slechts incidenteel korte
dendrologische notities van zijn hand verschenen.
Onder "overige publikaties" dient zeker het boek "Rhododendrons en Azalea's" te worden
vermeld, dat in 1954 werd uitgegeven. Dit door Herman J. Grootendorst geschreven boek is
jarenlang het Nederlandse standaardwerk op het gebied van Rhododendrons en Azalea's geweest.
Ik kan mij herinneren dat de vereniging/ 1500,- van de schrijver moest lenen om de uitgave van dit
boek mogelijk te maken. De rest van de benodigde geldmiddelen, eveneens f 1500,- werd uit de
kas van de vereniging voorgeschoten.
Tijdens zijn ziekte heeft Grootendorst een artikel geschreven met als titel: "Magnolia's in
Nederland", dat in 1982 in "Groen" (Nr.2) is gepubliceerd en later in "Dendroflora" (Nr.18).

Tentoonstelling "Flora Nova 1966" (inzending Proefstation)

TENTOONSTELLINGEN

De grote tentoonstellingen in de jaren vóór de tweede wereldoorlog werden in hoofdzaak
georganiseerd door de "Tentoonstellingsvereniging Boskoop", waarbij de le_gendarische J .H: ~an
Straaten van Nes de grote initiatiefnemer was. Na de tweede wereldoorlog nchtte deze veremgmg
zich echter op een ander werkterrein, waardoor er geen grote exposities meer werden gehouden.
Het was daarom in 1956 een goede gedachte van Herman J. Grootendorst om via de ''Vereniging
voor Boskoopse Culturen'' deze typisch Boskoopse activiteit weer nieuw leven in te blazen. Dit
leidde tot de organisatie van de eerste "Flora Nova" in 1958, die werd gehouden in de beurshal_van
hotel "Florida" in Boskoop. De hieraan verbonden werkzaamheden hebben als leerstof gediend
voor de leden van de tentoonstellingscomrnissie van onze vereniging. Zij hadden immers tot taak
om een grote manifestatie te organiseren voor de viering van het 100-jarig bestaan in 1961. Deze
tentoonstelling is een groot succes geworden. Ter gelegenheid van het eeuwfeest werd aan onze
vereniging het predikaat "Koninklijke" verleend.
Onder de bezielende leiding van Herman J . Grootendorst heeft de vereniging nadien nog de
volgende tentoonstellingen verzorgd:

Keuring van het Pieris-sortiment (I 978)
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"Flora Nova" 1966, 1970 en 1976
"Floriade" 1972
"Herfstweelde" 1964, 1968 en 1978
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De bekroningen op deze tentoonstellingen worden toegekend in de vorm van Certificaten van
Gouden en van Zilveren medailles . Aan deze onderscheidingen dient duidelijk minder gewicht te
worden toegekend dan aan de Getuigschriften Eerste Klas en aan de Getuigschriften van Verdienste. Bij de eerste gaat het immers om momentopnamen, terwijl de laatste meestal pas worden
verleend, nadat de plant verscheidene jaren is beoordeeld.
Het tegenwoordige bestuur heeft na 1981 inzendingen op de "Floriade" in 1982 en "Herfstweelde" in 1983 verzorgd.
In het najaar van 1985 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor de organisatie van de ''Flora
Nova" in april1987, die zal worden gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan. Er wordt
gedacht aan een tentoonstellingsoppervlakte van circa 3500 m 2 •
Het deed mij genoegen in dit artikel niet alleen de rol van Herman J. Grootendorst te kunnen
belichten, maar u tevens toch iets te vertellen over het wel en wee van onze "Koninklijke
Vereniging''.

SUMMARY
In this artiele the history of "125 years of the Royal Horticultural Society" is described. Special
attention has been paid to one of the most important members of the Society, the late Mr. Herman
J. Grootendorst.
Here a/sa is given a brief explanation of the system of judging new imported p/ants and those
which have been raised by Dutch growers since 1895, the judging of extensive co/lections,
Dendraflora and other publications, and the exhibitions organised by the Society. More information is given by the author in his baak "Bàskoops Koninklijke", published in January 1986.

Tentoonstelling "Flora Nova 1966" (inzending Proefstation)
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