25 JAAR DENDROFLORA
( 1964-1988)

Het eerste nummer van Dendraflora bevat geen "Woord vooraf" of "Ten geleide". Het ligt in
1964 zonder veel ophef op tafel. De redactieleden van toen en nu vonden en vinden een voorwoord
kennelijk niet nodig. Dendroflora sprak voor zichzelf en ieder lid van de Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen kende de voorgeschiedenis. De tentoonstelling "Flora Nova '61" was
een financieel succes en er was dus een geldelijke reserve. Men besloot deze te besteden aan het
uitgeven van een boekwerk of aan een periodieke uitgave. Het werd Dendraflora (wegwijzer bij de
sortimentskeuze), door J .P. Hage in Beplantingen en Boomkwekerij "keuringsrapporten in
boekvorm" genoemd.
Jan Tromp schrijft in het boek "Boskoops Koninklijke" (1861-1986), gepubliceerd in 1986: "Vlak
voor de tweede wereldoorlog werd begonnen met sortimentsvergelijkingen van verschillende
geslachten. Hierover zijn in de loop der jaren vele keuringsrapporten verschenen, waaruit de teler
kan zien welke vormen van een bepaald geslacht als de beste worden beschouwd. Het spreekt
vanzelf dat deze rapporten het telen van het beste sortiment bevorderen. Tegenwoordig worden de
resultaten gepubliceerd in Dendroflora.''
De tweede Dendraflora (1965) begint met een verheugende inleiding. Aanleiding is de eind 1964
voorgenomen overeenkomst met de Nederlandse Dendrologische Vereniging. Door bundeling van
krachten zal Dendraflora voortaan een gezamenlijke, nationale uitgave op dendmlogisch gebied
worden.
Voor de N.D.V. is deze samenwerking in feite dé oplossing voor een nijpend probleem. In 1926
verschijnt het eerste Jaarboek van deze vereniging met prof. dr. J . Valekenier Suringar als
hoofdredacteur, want hij - de grondlegger van de dendrologie in Nederland - neemt zelf het
overgrote deel van de inhoud van de eerste N.D. V.-jaarboeken voor zijn rekening. Doch al gauw na
zijn verscheiden lezen we opwekkingen, dat er meer artikelen van de leden zijn gewenst. Ondanks
voortreffelijke bijdragen van enkelen en voortdurende oproepen en activiteiten van bekwame
redactieleden, met prof. dr. H.J. Yenerna aan het voortouw, lukt het op den duur toch niet jaarlijks
een goed dendrologisch jaarboek het licht te doen zien. Het laatste "Jaar" -boek - over de jaren
1959, 1960 en 1961 - wordt pas in 1963 gepubliceerd.
De toenmalige voorzitter van de N.D.V., ir. C. Dorsman, ziet de nieuwe kansen die Dendraflora
zou kunnen bieden en presenteert die in zijn vereniging. Hij verkrijgt instemming van de leden om
deze samenwerking aan te gaan. Op 1 maart 1965 wordt de overeenkomst tussen beide verenigingen
officieel getekend. Niet mag worden verheeld dat het nemen van het besluit tot samenwerking voor
beide verenigingen het inleveren van een stukje van hun eigen identiteit en zelfstandigheid betekende. De ideële winst wordt echter door beide partijen belangrijker geacht!
Hoofdredacteur Herman J. Grootendorst zet tot en met Nr. 18 (1981) een duidelijk stempel op
"zijn" Dendraflora (zie dat nummer, blz. 4), al mag niet worden vergeten het aandeel, dat onder
andere de vroegere mede-redactieleden dr. B.K. Boom, ir. C. Dorsman, F.J. Fontaine, ir. F.
Schneider en J.B.B. Tromp in de jaren 1964-1981 hebben geleverd.
Sedert 1982 wordt Dendraflora door het huidige redactieteam met hetzelfde enthousiasme begeleid. Enkele leden van de tegenwoordige redactie hebben hierin al zitting van ver vóór 1982.
Het merendeel van de tot nu toe in Dendraflora gepubliceerde artikelen kwam uit Boskoopse
handen. Met name H.J. Grootendorst leverde een zeer groot aantal bijdragen. Ook de huidige
hoofdredacteur, H.J. van de Laar publiceerde zijn jaarlijkse artikelen al vanaf het vierde nummer.
In dit verband dienen ook de diverse keuringsrapporten van de hand van D.M. van Gelderen te
worden genoemd. Voor de totstandkoming van Dendraflora is het redactionele correctiewerk dat
door ir. B.C.M. van Elk wordt verricht van zeer groot belang.*)
*) Ook voorzitter G . Boelerna-die al lid was van de redactie der laatste N.D .V.-jaarboeken- heeft zich al vanaf het
tweede numm er ingezet voor het redigeren van de in Dendraflora gepubliceerde artikelen (Hoofdredacteur).
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Daarnaast moeten met erkentelijkheid worden vermeld de waardevolle bijdragen, die door andere
redactieleden en door verschillende leden van de beide verenigingen vanaf de beginjaren werden
geleverd.
Een grote aanwinst bleek het extra kleurenkatern te zijn dat in de laatste vijf nummers van
Dendraflora kon worden opgenomen. Dit vooral dank zij financiële bijdragen van de inzenders
van bekroonde nieuwigheden en andere gelden, die door de beide verenigingen ter beschikking
werden gesteld. Hopelijk zijn deze kleurenkaterns een voorbode van een nog fleuriger toekomst.
De in 1965 voor een periode van drie jaren afgesloten overeenkomst is al zeven malen met dezelfde
periode van drie jaren verlengd. Het samenwerkingsverband is dus hecht en gezond gebleken. Met
des te meer voldoening wordt u daarom dit 25ste nummer van Dendraflora aangeboden.
Namens de redactie,
G . Boelema, voorzitter.

Alnus 'Sipkes'
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