Dendrologen aan het woord
Arjan Laro s

Boomkweker
Dick van Gelderen
Kunt u in het kort vertellen wie u bent, hoe
oud u bent en waar uw arbeidzaan leven of
vak uit bestond?
“Ik ben Dick van Gelderen, bekend van Firma
C. Esveld, Boskoop. Ik ben 78 jaar oud en
ben altijd boomkweker geweest in de ruimste
zin van het woord, hoewel het bedrijf van
origine een handelsbedrijf was met voornamelijk handel op Zwitserland. In 1964 nam ik,
samen met mijn vrouw, het bedrijf van mijn
schoonvader over en zijn we ons meer gaan
toeleggen op het grote sortiment.”

Wat voor scholing en/of opleiding op dendrologisch gebied heeft u gehad?
“Na de MULO heb ik de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Boskoop gevolgd. De dendrologische kennis heb ik me door zelfstudie
eigen gemaakt. Het gaat me niet alleen om
de planten zelf, maar ook om de kennis er
omheen zoals de taxonomie en nomenclatuur.”
Waar komt de liefde voor de dendrologie en
het kwekersvak vandaan. En welke mensen
hebben u geïnspireerd?
“Vanaf mijn vroege jeugd heb ik al interesse
in planten. Toen ik op de MULO zat, kreeg
ik van Klumpert, voormalig reiziger bij de
firma Jan Boer Wz. in Boskoop, mijn eerste
rododendron. Dat was Rhododendron sutchuenense. Het leuke is dat ik deze plant
nog steeds heb. Mensen die mij geïnspireerd
hebben zijn Herman Grootendorst, Doorenbos, Gerd Krüssmann, Hachmann, Vertrees
en Dick van Hoey Smith en niet te vergeten
Harry van de Laar. Allen heb ik persoonlijk
gekend. Maar in de eerste plaats mijn vrouw
Hildi die altijd de drijvende kracht achter
mij is geweest.“

Dick van Gelderen, zomer 2010
Foto: Ineke Vink
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Acer shirasawanum ‘Aureum’, met 140 jaar de oudste
in Europa
Foto: Ineke Vink

Voor welke planten heeft u een speciale passie
en hoe is dat gekomen?
“De liefde voor rododendron is nooit over
gegaan. Op een gegeven moment had ik alleen al meer dan 200 species. Op het bedrijf

Hoe zag in grote lijnen uw dendrologische
‘carrière’ eruit?
“Mijn halve leven ben ik verbonden geweest
met de KVBC, 35 jaar achtereen heb ik in de
keuringscommissie gezeten en jarenlang was
ik redactielid van Dendroflora. Zeer vereerd
was ik toen Herman Grootendorst tegen me
zei: “zoek jij het maar uit hoe het met die
Acer palmatum cultivars zit.”

Dick is altijd mijn grote voorbeeld en inspirator geweest. Ik heb heel veel van
hem geleerd. Hij is ook degene die mij aangezet heeft tot het schrijven van het
Lonicera boek. (Arjan Laros)
van mijn vader, Fa. van Gelderen en de Wilde,
hadden we als eerste Rhododendron impeditum en Rh. ´Elizabeth´. Geweldig toen ik die
voor het eerst zag bloeien. Zoiets hadden we
nog niet in Nederland. Rhododendron ´Lucky
Hit´ is geïntroduceerd door mijn vader. Dit is
een selectie uit Rh. davidsonianum. Uiteraard
is het geslacht Acer ook een groot deel van
mijn leven. Dit werd veroorzaakt door de
grote Acer shirasawanum ´Aureum´ op het
bedrijf. Een prachtige Esdoorn, nu 140 jaar
en de oudste in Europa!”

Hoe kijkt u hierop terug. Heeft het u gegeven
wat u graag wilde of verwachtte?
“Ik weet niet wat ik er van verwacht had, ik
weet wel dat ik veel erkenning heb gekregen.
Behalve de zilveren S.G.A. Doorenbospenning
van de NDV (1986) kreeg ik in 1994 voor
het schrijven van Maples of the World de
Golden Veitch Memorial Medal van de Royal
Horticultural Society, die slechts sporadisch
aan niet Britten wordt uitgereikt. Voor het
schrijven van het Coniferenboek kreeg ik van
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Twee onderscheidingen: Officier in de Orde van Oranje
Nassau (links) en de Golden Veitch Memorial Medal van
de RHS (rechts boven).

´schrijfsels´. Zelfs niet over de Latijnse beschrijving die ik samen met Herman Oterdoom
van Acer ×conspicuum maakte.

Foto: Ineke Vink

de KVBC een reis naar China cadeau, die ik
samen met Klaas Verboom en Herbert Plokker mocht maken. Het meest verguld ben ik
met de titel: Officier in de Orde van Oranje
Nassau. Er zijn slechts twee mensen uit de
boomkwekerij die deze titel mogen dragen.
Tevens ben ik erelid van de KVBC.”
Wat is het leukste of meest opmerkelijke dat
u heeft meegemaakt?
“Tegenover het kantoor staat een Picrasma
quassioides. Tegen iedereen zei ik dat die 25
gulden kreeg als ze wisten welke plant dat
was. Alleen aan de Amerikaan Don Shadow
ben ik 25 gulden kwijt geraakt. Andere leuke
dingen waren lezingen die ik mocht geven op
de Harvard Universiteit, Boston en in Zagreb.
Het meest opmerkelijke is misschien wel dat
ik nooit opmerkingen heb gehad over mijn
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Wat was het moeilijkste en of vervelendste
wat u hebt meegemaakt?
“Ik heb niet echt vervelende dingen meegemaakt. Ik heb altijd met plezier gewerkt.”
Heeft u nog boeiende anekdotes te vertellen?
“In 1978 kwam het Acer boek van J.D. Vertrees
uit. Hij stuurde mij een exemplaar met een
opdracht erin. ‘Dit is mijn boek’, zo schreef
hij, ‘nu jij het jouwe’. Dat was het begin van
Maples of the World. Ruim 15 jaar ben ik daar
aan bezig geweest. Samen met Piet de Jong
en Herman Oterdoom voor de meer technische
kanten van het verhaal.
Vindt u het belangrijk om uw kennis, ervaring
en enthousiasme met anderen te delen?
“Ja, dat heb ik gedaan door middel van lezingen en het schrijven van artikelen in o.a.

en bijzondere plant

Boeken van de hand van Dick van Gelderen
(en medeauteurs)

Foto: Ineke Vink

1992 Rhododendron Atlas. D.M. van Gelderen & J.R.P.

Dick van Gelderen bij Rhododendron falconi, een favoriete

van Hoey Smith. Timber Press/KVBC

Dendroflora en Ericultura. Ik ben ook min of
meer de oprichter geweest van zowel de RBC
(Rijneveldse Botanische Club) als de gezellige avonden van Dendrologica. Behalve het
Acer boek heb ik ook het Coniferen boek
geschreven, de Rhododendron Atlas en samen
met mijn zoon Cor Maples for Gardens en het
Hydrangea boek. Je kunt dus wel zeggen dat
ik mijn kennis heb gedeeld”.

1994 Maples of the World. D.M. van Gelderen, P.C. de
Jong & H.J. Oterdoom. Timber Press
1996 Conifers. D.M. van Gelderen en J.R.P. van Hoey
Smith. Timber Press
1999 Maples for Gardens: a color encyclopedia. C.J. van
Gelderen & D.M. van Gelderen. Timber Press
2004 Het grote Hortensia boek. C.J. van Gelderen & D.M.
van Gelderen. Terra Lannoo
2004 Encyclopedia of Hydrangeas. C.J. van Gelderen &
D.M. van Gelderen. Timber Press

Als u nu opnieuw kon beginnen, zou u dan weer
de keuze boomkwekerij / dendrologie doen?
“Ja, er is niets anders. Hoewel, misschien
hortulanus, dat lijkt me wel wat. Het bij
elkaar brengen van verzamelingen, dat vind
ik leuk. Dat heb ik eigenlijk altijd toch wel
gedaan”.
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