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In Memoriam
Dick van Gelderen
In de nacht van 9 op 10 februari 2015 is, na een lange
soms moeizame periode, van
ons heengegaan Dick van
Gelderen in de leeftijd van
82 jaar, echtgenoot van Hildi
van Gelderen-Esveld. Niet
alleen voor de Boskoopse
boomkwekerswereld, maar
voor de gehele Nederlandse
Boomkwekerij is dit een
groot verlies!
Dick was één van de drie
kinderen uit het boomkwekersgezin Van Gelderen-Bulk,
wonende aan de B.C.straat
en werkende op de kwekerij Laag Boskoop no. 52.
Hij groeide dus op in een
boomkwekerssfeer. Zijn vader Dirk hoorde in die tijd
tot de groep vakmensen met
veel interesse en vakkennis.
Zoon Dick had naast het vak
boomkweker ook veel wetenschappelijke ambities,
die hij zijn hele leven heeft
meegedragen en gebruikt.
Reeds in de jaren rond 1939
leerde hij Hildi Esveld kennen, met wie hij in 1956
trouwde. Zij werd zijn steun
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en toeverlaat gedurende meer
dan 60 jaren en stond hem
bij in al zijn activiteiten. En
dat waren er vele!
Als boomkweker mocht hij
tijdens de vele werkzame jaren terugkijken op een mooie
verzorgde kwekerij met een
groot sortiment, waar Rhododendron en vooral Acer
belangrijke items waren.
Omdat Hildi’s moeder een
Zwitserse was, was het niet
verwonderlijk dat hij in dit
land naast de klanten van zijn
schoonvader een eigen klantenkring wist op te bouwen.
Deze bestond uiteraard uit
mensen met een ruime interesse voor bomen en planten,
maar soms ook mensen met
een wat meer wetenschappelijk ambitie.
Vaak heb ik Dick tijdens deze
zakenreizen ontmoet en besteedden wij onze vrije tijd
tijdens de weekenden aan
het bezoeken van botanische tuinen of andere interessante projecten. Hij was
dan ook meer vakvriend dan
collega. En dat is hij altijd
gebleven.

Zoals al opgemerkt was Dick
naast boomkweker-exporteur
in vele opzichten ook een
onderzoeker, die het publiceren en ontwikkelen van plantenkennis met de daarbij behorende nomenclatuur in het
bloed zat. Van zijn hand zijn
dan ook meerdere belangrijke studies gepubliceerd,
waarvan het boek Maples
of the World, waaraan P.C.
de Jong en H.J. Oterdoom
ook een bijdrage leverden,
wel één van de toppers mag
worden genoemd.
Maar daarnaast zijn er ook
schitterende werken verschenen zoals: Het Grote Hortensiaboek en Maples for Gardens,
welke hij samen met zijn zoon
Cor schreef, de Rhododendron
Atlas en twee Coniferen Encyclopedieën, die verschenen
ter gelegenheid van het 125jarig bestaan van de KVBC en
waaraan ook J.R.P. van Hoey
Smith meewerkte. Daarnaast
zijn er nog verschillende andere studies gepubliceerd in
Dendroﬂora, het lijfblad van
de KVBC, waarvan hij vele
jaren redactielid was.

Ook het zoeken naar en introduceren van nieuwe planten was voor Dick een grote
uitdaging. Een paar bekende
cultivars die door hem zijn
ontwikkeld en nog steeds
worden gekweekt zijn: Acer
palmatum ‘Orangeola’, Acer
palmatum ‘Red Pygmy’, Acer
palmatum ‘Seiryuh’.
Verder werden door hem
geïntroduceerd: Hamamelis
×intermedia ‘Diane’, Rhododendron ‘Morgenrot’, Acer
palmatum ‘Villa Taranto’ en
nog vele anderen.

Dick was ook een muziekliefhebber, die tussen de
bedrijven door tijd wist te
vinden lessen te volgen om
deze kunst te beoefenen.
Johann Sebastian Bach was
zijn lievelingscomponist.
Zelfs heeft hij zich nog een
poosje beijverd om een klavecimbel te bespelen die hij
had aangeschaft.
Daarnaast mocht hij zich
ook nog ﬁlatelist noemen
en verzamelde tijdens zijn
leven een prachtige collectie
postzegels. Deze hobby heeft
hem tot enkele uren voor zijn
dood veel plezier bezorgd.

De KVBC was de organisatie
waar Dick zich helemaal thuis
voelde. Hier trof hij collega’s
en vrienden met dezelfde interesses. Van deze vereniging
is hij vele jaren lid geweest
en uiteraard heeft men vele
jaren gebruik gemaakt van
zijn uitgebreide kennis. In
1956 vroeg men hem zitting
te nemen in de keuringscommissie, waarvan hij tot zijn
70ste lid is geweest, vele
jaren in de hoofdcommissie.
Ook was hij de bedenker van
de Nederlandse Plantencollecties, die men niet alleen
aantreft in Boskoop en omgeving, maar in ons hele land.
Voor al zijn werk en inzet
kreeg hij in het jaar 2000 een
koninklijke onderscheiding:
Ofﬁcier in de Orde van Oranje
Nassau. Een onderscheiding
die in onze branche niet of
nauwelijks wordt gegeven.
In totaal heeft hij zelfs vier
onderscheidingen mogen ontvangen, namelijk
1. Ofﬁcier in de Orde van
Oranje Nassau; 2. Gold Veitch
Memoral Medal (Royal Horticultural Society); 3. zilveren
S.G.A. Doorenbospenning
(Nederlandse Dendrologische
Vereniging), 1986; 4. Erelid
van de Koninklijke Vereniging
voor Boskoopse Culturen,
2006. □

Dick van Gelderen in zijn tuin
Foto: Dirk van Gelderen
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