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boeken
koos slob

Bomenpark De 
Nieuwe Ooster 

Een bijzondere verzameling 
bomen tussen de graven

De Stichting Arboretum De 
Nieuwe Ooster verraste kort 
na haar oprichting eind 2007 
met het publiceren van een 
handzaam boekje in 2009. Let-
terlijk en figuurlijk handzaam 
want al wandelend over de be-
graafplaats kon men met het 
boekje in de hand een aantal 
bomenroutes volgen. Bij een 
groot aantal markante bomen 
wordt dan informatie gegeven. 
De eerste druk werd besproken 
in Arbor Vitae 2009, 4: 48-
49 door Piet de Jong. Naast 
waardering voor het boekje 
en voor het feit dat er een 
nieuw Arboretum was gesticht, 
somde hij toen ook een aantal 
onvolkomenheden op, naar 
zijn idee het gevolg van ‘een 
overhaaste schrijver’.
Ruim een jaar later verschijnt 
er al een tweede druk. De 
omslag is veranderd en ook 
inhoudelijk is de zaak enorm 
verbeterd. De auteur heeft 
goed geluisterd naar de eer-
dere kritiek en heeft het ge-
schrevene laten controleren 
door allerlei deskundigen 
en liefhebbers. Ook de NDV 
heeft haar steentje kunnen 
bijgedragen. Helaas staan er 

nog steeds een aantal den-
drologische onjuistheden in. 
Om er enkele te noemen. De 
‘giant sequioa’ is niet de ‘oudst 
wordende boom ter wereld’ 
(p. 101), die eer komt Pinus 
longaeva toe. Cultivarnamen 
dienen niet cursief geschreven 
te worden. Nederlandse namen 
van bomen dienen bij voorkeur 
met een hoofdletter geschre-
ven te worden. De foto op p. 
83 betreft een schuivende 
knop van de Paardenkastanje 
en niet een ‘kaars’. De foto op 
p. 75 toont de vruchten van 
Acer cissifolium en niet de 
‘vleugels’. Dus toch nog weer 
wat werk aan de winkel bij 
de voorbereidingen voor de 
derde druk!
Het boekje omvat drie bo-
menwandelingen, een aantal 
columns en enkele algemene 
bijdragen over de begraaf-
plaats en het ontstaan daar-
van. In deze 2e druk zijn twee 
verhalen toegevoegd: ‘Wat 
de beuk voorbij zag gaan’ 
van Jos van Hest en ‘Laatste 
rustplaats’ van Koos van Zo-
meren. Het is vlot geschreven, 
informatief en goed leesbaar 
voor een breed publiek. Johan 
Mullenders verdient opnieuw 
alle lof voor zijn enthousi-
asme voor de Stichting in het 
algemeen en het verzorgen 
van de nieuwe druk van dit 
boekje in het bijzonder. 

Het boekje is te bestellen door 
overmaking van € 10 naar 
Postbank 3699105 t.n.v. St. 
Arboretum De Nieuwe Ooster, 
Amsterdam. Of via de boek-
handel: € 12.50, ISBN 978-
90-71256-08-0.
Van harte aanbevolen.


