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In de ban van het
sortiment
De KVBC vierde haar 150 jarig
bestaan onder andere met het
uitgeven van een fraai boek
geschreven door Sjaak Blaazer.
In totaal 270 uiterst informatieve bladzijden die mij
als eenvoudige NDV-er veel
informatie verschaften.
Uiteraard wordt begonnen
met de historie van de KVBC,
te beginnen in 1861 met de
oprichting van de ‘Vereeniging
tot Regeling en Verbetering
der Vruchtsoorten te Boskoop’.
Via onderwerpen als Pomologische Vereeniging, Plantenkeuringscommissie, Handelsbelangen, Tuinbouwschool,
Bedreigingen, Tentoonstellingen, Rozententoonstelling,
Koninklijk eindigt de inleiding
met de zinsnede ‘Plantenkennis is van essentieel belang
en daarom zal de KVBC publicaties blijven uitgeven. Dat
past bij de uitgangspunten
van destijds. Kennis delen en
uitdragen’(p.25).
Eigenlijk staat het boek vol
met allerlei interessante wetenswaardigheden. Of het nu
gaat over bekende dendrologen, door de KVBC (mede)
georganiseerde tentoonstellingen, het starten van Tuinbouwonderwijs en van een
proeftuin: allemaal helder
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en boeiend beschreven. Ook
de vele interviews met deskundigen uit de kwekers- en
dendrologenwereld zijn interessant en vlot geschreven.
In dit jubileumboek komen
ook andere KVBC-activiteiten
uitvoerig aan de orde. Bijvoorbeeld het (mede) uitgeven
van prachtige dendrologische
werken, het bewaken van een
referentiekader met de Nederlandse Planten Collecties,
de internationale vakbeurzen
Plantarium en GrootGroenPlus,
de Nederlandse Dendrologische Vereniging en nog veel
meer.
Al met al een zeer interessant
boek met over het algemeen
korte hoofdstukken die ook
los van elkaar gelezen kunnen worden. Een boek dat je
oppakt, enkele hoofdstukken
leest en ook weer gemakkelijk
kan wegleggen. Voor een ieder
die de dendrologie en haar
geschiedenis in de meest brede
zin een warm hart toedraagt
is het eigenlijk een ‘must’ om
te lezen.
Ik blijf achter met één prangende vraag: wanneer brengt
de KVBC haar naam in overeenstemming met de werkelijkheid? Immers, bijna 50% van
de leden is afkomstig van buiten Boskoop en Hazerswoude.
Mijns inziens de hoogste tijd
voor een naamswijziging. Ik

doe een suggestie: Koninklijke
Vereniging voor Nederlandse
Culturen (KVNC).
KVBC: van harte gefeliciteerd
met dit fraaie boek. (KS)
Sjaak Blaazer, In de ban van
het sortiment; 150 jaar Koninklijke Vereniging voor
Boskoopse Culturen. Uitgever
KVBC Boskoop. ISBN 978-9090262-65-9
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Twee niet geheel willekeurig gekozen pagina’s uit In de ban van het
sortiment, de jubileumuitgave van
de KVBC
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