
Arbor Vitae | 1-19 | 2009  49

boeken
piet de jong

Lilacs, a 
Gardener’s 
Encyclopedia
Dit boek is een heruitgave van het 

in 1988 door Timber Press gepu-

bliceerde Lilacs, the genus Syringa 

door Father John L. Fiala (1924-

1990). Fiala’s belangstelling voor 

Seringen (en Sierappels) ging terug 

tot zijn kinderjaren. Meer dan 40 

jaar was hij bezig met het kweken 

en veredelen van seringen en tien 

jaar besteedde hij aan het samen-

stellen van het standaardwerk. Dat 

zijn naam als eerste auteur bij de 

heruitgave wordt genoemd is te-

recht, maar tegelijk moet worden 

opgemerkt dat de tweede auteur, 

Freek Vrugtman, het oorspronke-

lijke boek wel heel grondig heeft 

herzien. Freek Vrugtman was ook 

bij het eerste boek al betrokken. 

Hij was toen werkzaam in de Royal 

Botanic Garden in Hamilton (Cana-

da), waar hij het International Lilac 

Register beheerde, iets dat hij na 

zijn pensionering nog steeds doet. 

Dat de indeling van het geslacht 

en de status en nomenclatuur van 

veel taxa grondig zijn gewijzigd is 

niet zo verwonderlijk. Het is een 

gevolg van diverse recente weten-

schappelijke publicaties. Zo is de 

door Fiala gepubliceerde Syringa 

debelderi, gebaseerd op door Jelena 

en Robert de Belder in 1977 in Ko-

rea verzameld materiaal, ongeldig 

verklaard. Daarentegen is de door 

Marco Hoffman in Dendroflora 39 

(2004) gepubliceerde Villosae Group 

wel geaccepteerd.

Bij een verdere vergelijking van 

de beide uitgaven, blijkt al gauw 

dat het ondoenlijk is om op de 

verschillen in te gaan. Een logi-

sche verandering is dat het boek 

nu full color is uitgevoerd waarbij 

veel foto’s zijn vervangen en een 

groot aantal is toegevoegd. Dat er 

veel gewijzigd en toegevoegd is, 

blijkt uit de dikte van het boek. 

De heruitgave heeft er met zijn 

416 pagina’s maar liefst 150 meer. 

Voorbeelden van sterk uitgebreide 

hoofdstukken zijn: Lilac species of 

Asia (+ 74), Color in Lilacs (+ 61), 

The Lilac Hybridizers of Yesterday, 

Today, and Tomorrow (+ 44) en The 

World’s Noteworth Lilac Collections, 

Gardens, and Nurseries (+ 8). Toege-

voegd is een hoofdstuk The Lilac in 

Art and Design. In plaats van een 

General Index zijn er aparte over-

zichten van de wetenschappelijke 

namen en de cultivars.

Seringen en Sierappels zijn de be-

langrijkste tuinheesters in Noord 

Amerika. Bij ons stond ooit in bijna 

iedere tuin een seringenstruik. He-

laas is dat niet meer zo. Seringen 

verdienen zeker meer belangstel-

ling. Mag dit fantastische boek daar 

een bijdrage aan leveren. 
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