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Dit boek is niet het produkt van één man. Zowel
bij het schrijven als bij de Nederlandse bewerking
zijn er commissies Ingeschakeld, terwijl de foto's
en tekeningen van alle einden van de aarde komen.
De Engelse oorsprong van het boek is onmiskenbaar
hetgeen eerder een voordeel dan een nadeel blijkt
te zijn: de geweldige ervaring die men in de loop
der eeuwen aan de overkant van de Noordzee heeft
opgedaan met het gebruik van bomen en struiken
in parken en tuinen klinkt er in door.
Na een aantal inleidende hoofdstukken over algemene onderwerpen komt de kern van het boek:
beschrijvingen van boomsoorten, meestal per geslacht gegroepeerd. Daarbij passeren niet alleen
de gewone soorten de revue: ook vele minder bekende soorten uit een geslacht worden even gekarakteriseerd. De echte tropische geslachten ontbreken, maar een aantal voor Nederland net te "zachte"
groepen als Eucalyptus, Arbutus, Diospyros, Grevillea zijn (gelukkig) wel vertegenwoordigd.
Het sterkste punt van het boek wordt gevormd
door de illustraties. Er zijn onvergetelijke foto's bij,
en vele zeer karakteristieke en instructieve afbeeldingen. Dat de elzen in Normandië eigenlijk populieren zijn vergeeft men daarbij graag. De tekst
geeft veel informatie, maar is wat wisselend van
kwaliteit. Interessant is vaak de historische aanpak,
de geschiedenis van evolutie en ijstijden, en van de
ontdekkingen door botanici en plantezoekers. De
verhalen over de reizen van Davïd Douglas in de
wouden van de Amerikaanse westkust en over de
jacht op de zaden van Davidia involucrata zijn daar
goede voorbeelden van. De beschrijvingen zijn vlot
en geven vaak treffend het karakter van de boom
weer. Uiteraard mislukt dat ook wel eens. Soms is de
tekst te summier, zoals waar gesuggereerd wordt
dat Salomo's tempel van jeneverbessenhout was
gemaakt, of dat de teelt van lariks en zilverden
in Engeland te loor ging door een bladluis. Fouten
ontbreken niet geheel. Het is Acer saccharum die
de suiker levert, niet A. saccharinum; onze douglas
is niet de enige soort van zijn geslacht, er zijn
ook Aziatische soorten; Westhofs Glorie is geen
treures, de bergden omvat ook boomvormige typen,
landse naam voor Chamaecyparis, een geslacht dat
bomen omvat van meer dan 30 m hoog. Er is voorts
geen reden te bedenken waarom een boek als dit
niét "bij" zou zijn wat nieuwe cultivars betreft:

waarom ontbreken 'Raket', 'Flevo', Dorskamp', Rap',
'Donk', Groeneveld' als wel oudere klonen als
'Bolleana', Marilandica', Serotina' en 'Commelin'
genoemd worden? De doe-het-zelver kan het niveau
van zijn boek opvoeren door de pagina's 32 en 33
en 256 en 257 dicht te plakken, waarmee hij enkele
ontsporingen elimineert. Het register bevat nogal
wat fouten en correspondeert niet met de tekst.
Voor de samenstellers van een volgende druk valt
misschien nog het volgende te overwegen. De lezer van het'boek kan de indruk krijgen dat de dendrologie zich vooral bezig houdt met het importeren
en onderscheiden van boomsoorten om ze voorts
te toetsen op hun visuele kwaliteiten en op hun
bruikbaarheid voor tuinen. De bosbouwer zou
daardoor eigenlijk geen zaken meer hebben met
de dendrologie zodra hij weet dat Abies grandis beter is dan A. alba, of Larix leptolepis beter dan
L. decidua. De auteurs van het boek hebben zich
daarbij niet gerealiseerd dat er een bloeiende en
expansieve nieuwe tak van bosbouwwetenschap
is, te weten de bosboomgenetica, die zich juist
richt op dat gebied tussen de klassieke dendrologie
en de bosbouwpraktijk.
Het Is niet voor niets dat verscheidene bosboomgenetische instituten gesticht zijn in een dendrologisch
heiligdom, dat wil zeggen een arboretum, en dat andere instituten eigen varianten van een arboretum opbouwen in de vorm van klonentuinen.
De variatie binnen één soort, een onderwerp dat
ook de dendrologen sterk interesseert, wordt op
een voor hen ongekende schaal bestudeerd door
de genetici, zowel door middel van herkomstproeven als aan de hand van herbariummateriaal. Een
verschil is hoogstens, dat de geneticus al tevreden
is als hij de variatie heeft beschreven, en zeker als
hij daar geografische of andere patronen In kan
vinden; hij mist echter de passie voor het geven
van namen die de vroegere dendroloog kenmerkte,
en zo blijven al die vormen, variaties en rassen
onbenoemd.
Ook de soorthybridisatie is door de veredelaars
op grote schaal ter hand genomen, en nieuwe
evolutie- en migratietheorieën worden ontwikkeld.
Nieuwe succesverhalen over de import, veredeling
en aanplant van exoten zijn te vertellen. Vegetatieve
vermeerdering van naaldbomen leidt hier en daar
tot ongekende mogelijkheden. Grote bezorgdheid
voor uitroeiing van boomsoorten of rassen eren er zijn nog geen selecties van schietwilg op de
markt waarvan we kunnen aannemen dat ze resistent zijn tegen de watermerkziekten.
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van heeft geleid tot vele internationale activiteiten
op het gebied van bescherming van genenmateriaal,
waarbij zelfs de herkomstproeven een taak blijken
te hebben. In het kader van de bosboomgenetica
worden tenslotte grote internationale en systematische inzamelingen van boomzaden uitgevoerd, die
soms tot echte expedities uitdijen en
een logisch hedendaags vervolg zijn op de exploraties en importen van de vroege verzamelaars. Het
onderzoek op dit gebied is in volle ontwikkeling,
en vele resultaten zijn van heel recente datum. Een
handboek over bomen zal er binnenkort echter toch
moeilijk meer aan voorbij kunnen gaan.
In een volgende druk, die vast zal komen, valt
dus wel wat bij te schaven. Daarbij zou ook een
herziening van het voor dit boek zo wezenlijke
hoofdstuk over de temperatuurzones in Europa
en Amerika welkom zijn. Nu wordt de indruk gewekt
dat Amsterdam in dezelfde temperatuurzone ligt als
Dublin, Parijs en Triest, hetgeen bovendien zou
overeenkomen met de temperatuurzone waarin de
staten Georgia en Alabama in de US liggen.
Ondanks enkele tekortkomingen (die in een bespreking nu eenmaal meer ruimte vergen dan deugden) is het een fijn boek om cadeau te krijgen of
te geven.
H. M. Heybroek
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