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Augustine Henry, 
Ierlands grootste 
dendroloog
Terwijl er deze zomer in het Bos-

koopse Boomkwekerijmuseum een 

tentoonstelling is gewijd aan be-

langrijke plantenjagers, bezoch-

ten Nederlandse dendrologen in 

de maand mei Ierland. Op diverse 

landgoederen hoorden ze hoe de 

oorspronkelijke eigenaren in de 

19e en 20e eeuw financieel hadden 

bijgedragen aan de verzamelreizen 

van plantenjagers en zo interes-

sante collecties tot stand hadden 

gebracht. Op Birr Castle vertelde 

Lord Ross boeiend over deze bijzon-

dere geschiedenis en memoreerde 

speciaal de Ier die daar zeer aan had 

bijgedragen: Augustine Henry.

Zijn levensverhaal als plantenzoeker 

is heel verschillend van dat van 

Ernest Wilson, aan wier reizen in de 

vorige aflevering van Arbor Vitae een 

boekbespreking werd gewijd. Wilson 

ging met speciale opdrachten op 

pad. Henry was opgeleid als medicus 

en dat betekende in die tijd dat 

hij ook van plantkunde de nodige 

basiskennis had. Zijn interesse om 

planten te verzamelen begon tijdens 

zijn verblijf in China. In 1882 kwam 

hij na een tocht over de Yangtse aan 

in Ichang waar hij ging werken op 

een Engelse handelspost. Hij was 

met Franse missionarissen de eerste 

westerling die kennis maakte met de 

bijzondere, rijke flora van Centraal 

en West China. Vanaf dat tijdstip 

en later vanuit andere handelspos-

ten werden enorme hoeveelheden 

planten verzameld. Op basis daarvan 

werden er later in Engeland tal van 

nieuwe soorten beschreven, waarvan 

er ook diverse naar hem werden 

vernoemd. Enkele voorbeelden Acer 

henryi, Lilium henryi, Lonicera hen-

ryi en Tilia henryana. 

Seamus O’Brien heeft over dit ver-

blijf van Henry in China een onge-

lofelijk mooi boek samengesteld 

met vele foto’s van de door Henry 

verzamelde planten. In ruim 300 

pagina’s wordt het allemaal uitvoe-

rig beschreven. En passant verder 

ook veel informatie over de weder-

vaardigheden van andere Engelse 

plantenverzamelaars. Daarna volgt 

nog aandacht voor Henry’s verdere 

loopbaan als auteur, samen met 

Henry Elwes van het zevendelige 

dendrologische standaardwerk Trees 

of Great Britain and Ireland. 

Na een studiereis in 1900 naar Noord 

Amerikaanse bosgebieden hield hij 

zich in Engeland bezig met bosbouw 

en als een van de eersten met het 

veredelen van boomsoorten. In 1913 

werd hij hoogleraar bosbouw aan het 

Royal College of Science in Dublin. 

Terug in Ierland bezocht Henry ook 

plaatsen waar veel van zijn planten 

in cultuur waren. Plaatsen die ook 

door de NDV tijdens de Ierlandreis 

werden bezocht: Glasnevin, Kilma-

curragh and Powescourt.

De index van het boek met een uit-

gebreid voorwoord van Roy Lancas-

ter bevat maar liefst 11 pagina’s 

met namen van planten die in het 

boek ter sprake komen. Ik kom su-

perlatieven te kort om dit uiterst 

boeiende boek aan te bevelen.
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