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Nog niet zo lang geleden
hoorde ik dat er een nieuwe
druk van ‘Hillier’ was verschenen. Aangezien ik Hillier vaak
raadpleeg aarzelde ik geen
moment en bestelde het via
internet. Ik was uiteraard heel
benieuwd.
Het is niet tegengevallen. De
nieuwe versie, de achtste, is
met in totaal 565 pagina’s circa
10% gegroeid ten opzichte van
de zevende editie uit 2002.
Uit het voorwoord van Roy
Lancaster begrijp ik dat deze
druk ongeveer 1500 extra beschrijvingen bevat van planten
die gekweekt worden of geïntroduceerd zijn in Groot Brittannië en Ierland, de meeste
gedurende de laatste 20 tot
30 jaar. In totaal worden meer
dan 13.000 planten vermeld
uit ruim 700 geslachten, een
indrukwekkend aantal.
Voor mij als niet-deskundige
amateur is het niet mogelijk
om de juistheid van de gehanteerde nomenclatuur te beoordelen. Wel verwondert het
mij dat er nog steeds wordt
gesproken over Papillionaceae
in plaats van Fabaceae. Dan
bekruipt me wel een beetje de
‘angst’ over hoe goed en upto-date de rest van het boek

zal zijn. Maar gelukkig is er
dan altijd nog de Naamlijst van
Houtige Gewassen van Marco
Hoffman (2010) die voor mij
wat betreft de naamgeving
doorslaggevend is (hoewel ik
me heb laten vertellen dat ook
daar ‘fouten’ in staan …).
Maar hoe het ook zij, ik ben
blij met de nieuwe Hillier. Het
geeft van heel veel houtigen
een informatieve beschrijving
die mij vaak goed van pas komt
bij het prepareren van nieuw te
graveren naambordjes bij nieuw
aangeplante bomen en struiken. Op de naambordjes in ons
arboretum staat ook altijd het
land van oorsprong vermeld en
dat is lang niet altijd in andere
boeken of op internet te vinden. Hillier probeert dat heel
consequent te vermelden.
Wat ik interessant vind is het
feit dat op de omslag vermeld
staat ‘revised & updated with
1,500 new plants’. De vorige
editie uit 2002 vermeldt iets
soortgelijks: ‘Completely updated and revised with 1,500
new plant entries’. Dat belooft
wat voor de volgende druk …
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