MDDU'HQGURÀRUD
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+HWLQLWLDWLHIYDQGH.9%&LQRPPHWGHXLWJDYHYDQ'HQGURÀRUDWHEHJLQQHQ
KHHIWHHQVFKLWWHUHQGJHYROJJHNUHJHQ%LMKHWYHUVFKLMQHQYDQ'HQGURÀRUDLV
KHWHHQJRHGPRPHQWRPWHUXJWHNLMNHQ'HQGURÀRUDKHHIWWRWQXWRHVOHFKWVGULH
KRRIGUHGDFWHXUHQ JHNHQG =H KHEEHQ DOOH GULH WLMGHQV KXQ KRRIGUHGDFWHXUVFKDS
RQPLVNHQEDDUKXQVWHPSHOJHGUXNWRSGHXLWJDYHQ

In den beginne...
De eerste hoofdredacteur was Herman Grootendorst, die zeker de belangrijkste animator
LV JHZHHVW RP WRW GH XLWJDYH YDQ 'HQGURÀRUD
te komen. Hij was niet alleen voorzitter van de
KVBC, maar ook voorzitter van de Keuringscommissie van de KVBC en de Regelingscommissie sierbomen NAKB, de voorloper van
de Technische Keurings Commissie Houtige
Siergewassen van de Naktuinbouw. De publicatie van keuringsresultaten was de belangrijke
reden. In 1963 werd tijdens de ledenvergadering
besloten tot de uitgave. Er was wel het besef, dat
GH JULHNVURPHLQVH VDPHQVWHOOLQJ 'HQGURÀRUD
een artefact was, maar “het klonk goed”. Ook
het Proefstation voor de Boomkwekerij toonde interesse. Ir. Frits Schneider, als veredelaar
vanuit het Instituut voor de Veredeling van
Tuinbouwgewassen (IVT) in Wageningen gedetacheerd op het Proefstation, nam zitting in de
redactie. Als derde lid kwam daar Jan Tromp, de
latere voorzitter van de KVBC, nog bij. Het eerste nummer, dat in 1964 werd uitgebracht bevatte louter zwartwit foto’s en Keuringsrapporten
van Malus en Prunus.
6DPHQZHUNLQJ.9%&HQ1'9
Intussen was de directeur van het Proefstation,
ir. Kees Dorsman, voorzitter geworden van de
NDV. Deze vereniging had een lange traditie
van jaarboeken, maar daar zat vanaf eind veertiger jaren van de vorige eeuw knap de klad in. Ze
verschenen met grote vertraging en steeds werden twee jaren samengevoegd in één uitgave. De
laatste 2 uitgaven omvatten zelfs 3 jaren, namelijk 1956, 1957 en 1958 en 1959, 1960 en 1961.
Met het KVBC-bestuur volgde overleg over de
mogelijkheid van een gezamenlijke uitgave van
'HQGURÀRUD1DGDWGHOHGHQYHUJDGHULQJYDQGH
NDV de samenwerking had goedgekeurd, sloten
beide verenigingen in maart 1965 de overeenkomst. Namens de NDV traden Kees Dorsman,
4
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Dr. B.K. Boom en Gerrit Boelema toe tot de
redactie. Boudewijn Boom was als taxonoom
werkzaam op het IVT en bekend van de uitgave
van Nederlandse Dendrologie. Gerrit Boelema
was administrateur op het Laboratorium van
3ODQWHQV\VWHPDWLHN HQ JHRJUD¿H LQ :DJHQLQgen en jarenlang achter de schermen de drijvende kracht geweest bij de uitgaven van de jaarERHNHQ'HXLWJDYHYDQ'HQGURÀRUD]RXEOLMYHQ
geschieden door de KVBC en deze vereniging
zou ook de hoofdredacteur leveren. Een NDVlid zou voorzitter van de redactiecommissie zijn.
'HHHUVWHQXPPHUV
'HQGURÀRUDZHUGGDQRRNGLUHFWGLNNHUDOEOHHI

'HDOOHUHHUVWHGHRPVODJZDVQRJLQ]ZDUWZLW

de inbreng van de NDV beperkt tot één artikel
over naamgeving van Dr. Boom. De foto´s inclusief de omslag waren nog in zwartwit, maar er
waren twee pagina´s met kleurenfoto´s van lijsterbessen ingeplakt. Het extraatje van de kleuUHQIRWRVNUHHJSDVHHQYHUYROJLQ'HQGURÀRUD
PHWIRWRVYDQ$]DOHDVHQLQ'HQGURÀRUDPHW
IRWRVYDQ+LELVFXVHQ:HLJHOD,Q'HQGURÀRUD
3 verschijnt een eerste artikel van Harry van de
Laar, werkzaam op het Proefstation, en van zijn
KDQG]XOOHQHUQRJYHOHYROJHQ,Q'HQGURÀRUD
en 4 kwamen ook bijdragen van NDV, namelijk
van Drs. Karel Hensen, taxonoom op het Laboratorium voor Plantensystematiek en –geogra¿H'HPHHVWHDUWLNHOHQEOHYHQJHGXUHQGHODQJH
tijd toch komen van KBVC-leden en vooral van
hoofdredacteur Herman Grootendorst.
'XEEHOQXPPHUVLQMDUHQµ
,QWXVVHQ LV LQ 'HQGURÀRUD  )UDQV )RQWDLQH
secretaris van de NDV, tot de redactie toegetreGHQDOVRSYROJHUYDQ'U%RRP,Q'HQGURÀRUD
7 komt Dick van Gelderen in de plaats van Jan
Tromp.
'HQGURÀRUD  ZRUGW GH HHUVWH XLWJDYH PHW HHQ
kleurenfoto op de omslag. Ze worden er apart
RSJHSODNW HQ GDW JDDW ]R GRRU WRW 'HQGURÀRUD
+HHOFXULHXVLVGDWELM'HQGURÀRUDYRRU
de omslag twee verschillende foto’s zijn gebruikt.

'HQGURÀRUDGHHHUVWHXLWJDYHPHWHHQRPVODJLQ
NOHXU RSJHSODNWHIRWR 

'HQGURÀRUDKHWGHUGHGXEEHOQXPPHURS
ULM

Dat dubbelnummer 11/12 en daarna nog 13/14
en 15/16 tonen dat het even in de zeventiger
jaren niet zo vlot liep. Het had te maken met de
dominante hoofdredacteur, die vrij solistisch
te werk ging en de redactie maar zelden bijeen
riep. Van de kant van de NDV kwamen er in die
periode nauwelijks bijdragen. Intussen hadden
Kees Dorsman en Frits Schneider de redactie
verlaten en waren in 1975 opgevolgd door Ir.
Piet de Jong, op dat tijdstip als taxonoom werkzaam op het IVT, namens de NDV en Harry van
de Laar namens de KVBC.
0HW 'HQGURÀRUD  ZDV GLH SHULRGH YDQ GXEbelnummers voorbij en had intussen Drs. Onno
Wijnands, directeur van de Botanische Tuinen
in Wageningen, de plaats ingenomen van Frans
)RQWDLQH.LMNHQGQDDUGHLQKRXGYDQGLHDÀHvering valt de relatief grote inbreng op van de
zijde van de NDV.
/DDWVWHELMGUDJH+HUPDQ*URRWHQGRUVW
7LMGHQV GH VDPHQVWHOOLQJ YDQ 'HQGURÀRUD 
wordt hoofdredacteur Herman Grootendorst
HUQVWLJ ]LHN 7RFK EOLMIW KLM PHW 'HQGURÀRUD
bezig en schrijft daarnaast voor het vakblad
Groen nog een lange bijdrage over Magnolia,
een geslacht waarin hij bijzondere interesse
had. Voor het redactiewerk wordt gaandeweg
Dendroflora nr 50 2013
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een aanzienlijk bedrag op de balans stonden. In
UHDFWLH GDDURS ZHUGHQ YRRUDO YDQ 'HQGURÀRUD
26 zo weinig extra nummers gedrukt dat ze al
VQHOXLWYHUNRFKWZDUHQ1D'HQGURÀRUDYHUOLHWQDPHGHZHUNLQJDDQDÀHYHULQJHQ*HUULW
Boelema de redactie. Hij had een grote inbreng
bij de leesbaarheid van de teksten. Een uitspraak
van hem was: ‘Laten de kwekers maar alles
opschrijven over de planten, wij maken daar wel
HHQJRHGH1HGHUODQGVHWHNVWYDQµ=LMQSODDWVLQ
de redactie werd ingenomen door Ir. Hans Janssen, docent plantenkennis op de Rijks Hogere
School voor Tuin- en Landschapsinrichting, nu
Hogeschool Van Hall Larenstein.
Plant Publicity Holland heeft vanaf de zeventiger jaren over een lange reeks van jaren numPHUV YDQ'HQGURÀRUDDIJHQRPHQHQYHUVWXXUG
naar de groenvoorzieningen van Nederlandse
gemeenten. Een aantal jaren waren dat er 800.
Na het jaar 2000 geleidelijk minder tot het in
EHsLQGLJGPRHVWZRUGHQYDQZHJHWHUXJORSHQGH¿QDQFLsOHPRJHOLMNKHGHQ

'HQGURÀRUDKHWODDWVWHQXPPHUYDQ+HUPDQ
*URRWHQGRUVW

(QJHOVHHGLWLHV
'HQGURÀRUD ZHUG GRRU GH .9%& RRN QDDU
diverse buitenlandse relaties en tuinen gestuurd,
maar het effect daarvan was gering, omdat het
in het Nederlands was. Overwogen werd om

toch steeds meer een beroep gedaan op Harry
van de Laar. In overleg met Grootendorst wordt
besloten zijn Magnolia-publicatie in Groen als
VSHFLDDOHHUEHWRRQLQ'HQGURÀRUDRSWHQHPHQ
Het gaf wat problemen, want de redactie was het
in enkele gevallen niet eens met de gebruikte
nomenclatuur. Grootendorst was niet gelukkig
met de wijzigingen in het manuscript, maar kon
er zich uiteindelijk wel in vinden. Vlak voor zijn
overlijden in februari 1982 toonde Harry hem
QRJGHRPVODJYDQ'HQGURÀRUDPHWHHQIRWR
van Magnolia ‘Susan’. In dat nummer werd nog
plaats ingeruimd voor het door Gerrit Boelema
namens de redactie geschreven In memoriam.
De plaats van Grootendorst in de redactie werd
ingenomen door Ir. Ben van Elk van de Rijksvoorlichtingsdienst.
+DUU\YDQGH/DDUWUHNWGHNDU
Onder het hoofdredacteurschap van Harry van
de Laar vonden geleidelijk enkele veranderinJHQ SODDWV =R ZDV HU LQ 'HQGURÀRUD YRRU KHW
eerst een Engelse samenvatting. Daarbij werd
voor het correcte Engels een beroep gedaan
op Roy Lancaster, een bekende Engelse PlantVPDQ(YHQZDVHUKHWSUREOHHPPHWGH¿QDQFLsQ GRRUGDW JURWH DDQWDOOHQ H[WUD JHGUXNWH
exemplaren onverkocht bleven, maar wel voor
6
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'H(QJHOVHHGLWLHYDQ'HQGURÀRUDKHWEOHHN
JHHQVXFFHV

+RRIUHGDFWHXU+DUU\YDQGH/DDU YLHUGHYDQUHFKWV WLMGHQVHHQNHXULQJRSYROJHU0DUFR+RIIPDQVWDDW
WZHHGHYDQUHFKWV

naast de Nederlandse een Engelse editie uit te
EUHQJHQ 'DW JHEHXUGH PHW 'HQGURÀRUD  HQ
30. Het werd geen succes. De kosten waren heel
hoog en het aantal buitenlandse abonnees nam
QDXZHOLMNVWRH,Q'HQGURÀRUDZHUGKHWSORWseling overlijden van Onno Wijnands gememoreerd. Jo Bömer-Meeuwissen nam zijn plaats in.
0HW'HQGURÀRUDZDVWRFKRRNHHQPLMOSDDO
EHUHLNW 0HGH RPGDW GH DÀHYHULQJHQ PHW HHQ
nietje intussen rond de 100 pagina’s dik werden
werd besloten tot een nieuwe lay-out. Tijdens
de redactievergadering op een zonnige middag
in de tuin van de familie Van Gelderen werden
twee versies voor een nieuwe omslag gepresenteerd: één met nog een witte rand en één zonder. Hoofdredacteur Harry van de Laar pleitte
voor de eerstgenoemde omdat daarop de naam
'HQGURÀRUDKHWEHVW]RXXLWNRPHQ'HUHGDFWLH
was verdeeld met 3 leden voor elke versie. Op
voorstel van Dick van Gelderen werd echtgenote Hildie er bij gehaald voor een onpartijdig
advies. Zo werd gekozen voor de omslag zoals
deze van nummer 31 tot 50 is geweest. Tot zijn
pensionering meed Harry het gebruik van een
PC, maar het bestuur van de KVBC en de redactie vond dat Harry daar eindelijk toch maar eens
aan moest. Hij kreeg er een, inclusief een cur-

'HQGURÀRUDGHODDWVWH'HQGURÀRUDYDQ+DUU\
YDQGH/DDU
Dendroflora nr 50 2013
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'HQGURÀRUDGHHHUVWHHFKWIXOOFRORXUXLWJDYH

1LHXZHZLQGHQIXOOFRORU
In de persoon van Marco Hoffman, als
taxonoom werkzaam bij PPO, werd een waardige opvolger gevonden. Hij liet zich voor de
eindafwerking bijstaan door Fred Geers. Naast
kleine veranderingen van de omslag kwam er
ook een voorwoord van de hoofdredacteur.
9DQDI 'HQGURÀRUD  ZHUGHQ GH XLWJDYHQ LQ
full color uitgebracht. In 1999 verliet Ben van
Elk de redactie. Ir. Margareth Hop, veredelaar
op het PPO, nam zijn plaats in. In 2005 werd
afscheid genomen van Dick van Gelderen na
een lidmaatschap van de redactie van 35 jaar. In
2006 nam Jo Bömer-Meeuwissen afscheid. Hun
plaatsen werden ingenomen door resp. Ronald
Houtman en Cor van Gelderen.
De opvallendste veranderingen die in volgende
jaren plaats vonden betroffen het maken van een
HLJHQZHEVLWHHQGHLQKRXGYDQ'HQGURÀRUD'H
website biedt nieuwe mogelijkheden om meer
mensen uit het groene vak kennis te laten maken
PHW'HQGURÀRUD+HWLVWKDQVPRJHOLMNDUWLNHOHQ
YDQDOOH'HQGURÀRUD¶VWHGRZQORDGHQ'HLQKRXG
werd gevarieerder met een reeks van bijdragen
van het PPO, verzorgd door Marco en Margareth.
Ze waren zeer welkom omdat er jaren waren met
weinig of geen keuringsrapporten.

susaanbod. Even suggereerde hij nog dat echtgenote Nel die cursus maar moest doen, maar
dat was niet de bedoeling.
9DQSODNNHQQDDUWHNVWYHUZHUNHQ
'HQGURÀRUD  HQ YROJHQGHQ ZHUGHQ DDQ]LHQlijk dikker, met naast langere Engelse ook Duitse samenvattingen, de laatste verzorgd door Hildie van Gelderen. De achterzijde van de omslag
werd gereserveerd voor gegevens over de beide
verenigingen. Harry van de Laar, bijgestaan
door een op de tekst zeer kritische Ben van Elk,
stak zeer veel tijd in het hoofdredacteurschap.
Ook al was hij toch wel blij met zijn PC, in de
moderne mogelijkheden van tekstverwerking
en lay-out had hij niet echt veel vertrouwen. Hij
bleef de eindversie pagina voor pagina plakken
om zeker te zijn dat het precies werd zoals hij
KHWZLOGH'HQGURÀRUDZHUG]LMQODDWVWH+HW
was met 176 pagina’s één van de dikste. Hij
legde er de laatste hand aan in de eerste helft
van 1999, op het moment dat ook hij helaas
geconfronteerd was met een dodelijke ziekte. In
'HQGURÀRUDZHUGHQWZHHXLWJHEUHLGH,Q0HPRriams aan hem gewijd. Één ervan was van zijn
vriend Roy Lancaster.

8
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:HEVLWHYDQGHQGURÀRUDZZZGHQGURÀRUDQO

'HWRHNRPVWGHXLWGDJLQJ
Met het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw (PT) in 2013 komt ook een einde aan
het sortimentsonderzoek bij PPO. Hiermee
verdwijnt een belangrijke input voor Dendroflora en staan de redactie en ook beide verenigingen voor een nieuwe uitdaging. Al tijdens
de voorbereiding van dit jubileumnummer is
daar volop aan gewerkt. Veel te vroeg eigenOLMN EHsLQGLJW 0DUFR +RIIPDQ QD QXPPHU 
zijn hoofd redacteurschap. Onder dat hoofd-

UHGDFWHXUVFKDSLVHHQSULPDUHHNVYDQDÀHYHULQgen verschenen en daar heeft hij zich zeer voor
ingezet. Met Ronald Houtman treedt na 3 illustere voorgangers een 4e hoofdredacteur aan.
Hij zal er gesteund door de redactiecommissie
alles aan doen om het niveau hoog te houden,
PDDU'HQGURÀRUDLVWRFKYRRUDODIKDQNHOLMNYDQ
schrijvende leden uit beide verenigingen. De
nieuwe slogan van de KVBC is ‘Groene kennis
delen’. De eerste folder van de NDV had als titel
µ9DQERPHQYDOWYHHOWHZHWHQ¶'HQGURÀRUDLV
belangrijk om die kennis vast te leggen. Om dat
te realiseren is studeren en er over schrijven dan
RRNKHHOEHODQJULMN
Dr. P.C. (Piet) de Jong
9RRU]LWWHUUHGDFWLHFRPPLVVLH'HQGURÀRUD

Summary
7KH LQLWLDWLYH RI WKH .9%& WR VWDUW SXEOLVKLQJ 'HQGURÀRUD LQ  KDV EHHQ IUXLWIXO 7KH
DSSHDUDQFHRI'HQGURÀRUDLVDQH[FHOOHQWRSSRUWXQLW\WRORRNEDFN6RIDU'HQGURÀRUD
KDV RQO\ KDG WKUHH HGLWRUV $OO WKUHH KDYH OHIW WKHLU PDUN RQ WKH OD\RXW DQG FRQWHQW RI WKH
PDJD]LQH2YHUWKHZKROHSHULRGZHJLYHDGHVFULSWLRQRIWKHKLVWRU\RI'HQGURÀRUDDQGWKH
SHRSOHLQYROYHG
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