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New Trees, een 
bijzonder boek 
over recente 
introducties

In de zeventiger jaren werden de 

laatste edities van Bean’s Trees & 

Shrubs en Krüssmann’s Die Laub-

gehölze uitgebracht. Daarna pu-

bliceerde Clarke in 1988 nog een 

supplement van het standaardwerk 

van Bean. Een aantal jaren geleden 

nam de International Dendrology 

Society (IDS) het initiatief om een 

speciale uitgave samen te stellen 

van alle recent (dus na de uitgave 

van bovengenoemde handboeken) 

in cultuur gekomen soorten. Velen 

werkten mee om de auteurs van 

informatie en foto’s te voorzien en 

dit voorjaar was het dan zover dat 

publicatie plaatsvond.

Een ongelofelijk lijvig werk van 

bijna 1000 pagina’s met tal van 

foto’s en vele fraaie pentekeningen 

van Hazel Wilks. De vaak uitvoerige 

beschrijvingen van de vele niet of 

nauwelijks nog bekende soorten is 

in de geest van Bean. Dit laatste 

werk neem ik het meest ter hand 

omdat het naast de beschrijvingen, 

vaak ook informatie geeft over in-

troductie, natuurlijk voorkomen 

en ervaringen in cultuur. Een aan-

tal grote geslachten is prominent 

aanwezig met veel nieuwe intro-

ducties. Bij de loofbomen is dat te 

verwachten voor bijvoorbeeld Acer, 

Eucalyptus, Quercus, Sorbus en Tilia. 

Maar het opvallendst is toch de zeer 

ruime aandacht voor Coniferen. Tal 

van geslachten worden opgevoerd, 

waarbij uiteraard de Wollemi Pine, 

Cathaya en Xanthocyparis. Bij de 

loofhoutgewassen blijven toch een 

aantal geslachten buiten beschou-

wing, hoewel daar zeker wat over te 

melden zou zijn. Grote afwezige is 

Heptacodium. Maar bijvoorbeeld ook 

niets over Rhododendron en bamboe. 

Mogelijk wreekt zich hier dat de IDS 

erg achterloopt om internet te be-

nutten. Zo’n internationale vereni-

ging had al jaren moeten beschikken 

over een interactieve website om de 

gewenste informatie boven water 

te krijgen! Maar tegenover dit hi-

aat staat een schat aan informatie. 

Veel aandacht bijvoorbeeld voor de 

winterhardheid. Bij iedere soort 

worden de zones opgegeven. Veel 

determineersleutels ook.

Het boek bevat alle namen van 

Bean en Krüssmann, zo nodig met 

vermelding wat thans de geldige 

benaming is. Echter alleen dus bij 

behandelde geslachten. Die verwij-

zing naar beide handboeken is direct 

gericht op die gebruikers van het 

boek die genoemde handboeken ter 

beschikking hebben. Blijft het boek 

toch een aanrader voor degenen 

die deze boeken niet bezitten? Ik 

meen van wel. Het boek bevat een 

schat aan informatie en is dankzij 

de ruime sponsoring zeer betaalbaar. 

Veel lof verdienen de auteurs John 

Grimshaw en Ross Bayton, die deze 

enorme klus geklaard hebben.
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