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Euonymus Een kleurrijk geslacht
Opnieuw een fraai boekwerk
van de KVBC, in het formaat
van Dendroflora, uitgegeven
in samenwerking met de KNNV
uitgeverij in Zeist. Ik ben oprecht onder de indruk. Hoewel ik geen deskundige ben
op dit terrein, denk ik toch
dat zowel kwekers, dendrologen en bomenliefhebbers
veel nuttigs en interessants
kunnen vinden in dit boek.
Bovendien staan de auteurs,
Piet de Jong en Henny Kolster,
garant voor degelijk en goed
dendrologisch werk. ‘Goede
wijn behoeft geen krans’ zoals
het spreekwoord luidt.
Opvallend en sympathiek is
het voorwoord van niemand
minder dan Roy Lancaster, ook
deskundig op het gebied van
Euonymus.
Eigenlijk is het een monografie
geworden over het geslacht
Euonymus, in gewoon Nederlands spreken we van Kardinaalsmuts. Het boek begint
met een historisch overzicht
van het geslacht, gevolgd
door een hoofdstuk over de
biologie (de morfologie en
de voortplanting), dan taxonomie en verspreiding over
de wereld. Vervolgens komen
aan bod de indeling van het
geslacht, fylogenie, hybridisatie, verwildering en bedreigde

soorten. Dan een hoofdstuk
over vermeerdering (zaaien,
stekken, enten en opkweek)
gevolgd door een hoofdstuk
over ziekten en plagen.
Pas daarna komen de verschillende soorten en cultivars aan
de beurt, in alfabetische volgorde beginnend bij Euonymus
aculeolus en eindigend met
Euonymus yakushimensis. In
totaal worden 186 soorten

en cultivars beschreven. Het
betreft die soorten en cultivars die het in de gematigde
streken goed doen, die in Nederland winterhard zijn. Overigens, de meeste Euonymussoorten (circa 2/3) komen in
de tropische en subtropische
streken van het Noordelijk
Halfrond voor.
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Het boek bevat veel illustraties, van goede kwaliteit. Ook
de individuele beschrijvingen
van de soort of van de cultivar
zijn helder en duidelijk. Aan
het eind van het boek een
lijstje met de belangrijkste
Euonymus-collecties waarbij
Kew Gardens de kroon spant
met 211 taxa, op de voet
gevolgd door ons eigen Von
Gimborn Arboretum, die de
Nationale Plantencollectie
Euonymus huisvest, met 188
taxa.
Een buitengewoon fraai boek
en ik sluit me dan ook volledig
aan bij de slotwoorden op de
achterflap: ‘Dit fraai geïllusteerde boek is een aanwinst
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voor bomen- en struikenliefhebbers en tuinhobbyisten,
maar zeker ook voor professionals die werken in groenbeheer of kwekerij’.
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