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Boekbespreking
H. van Dijk & G.J. van der Kolk, Sneeuwklokjes, Uitgeverij Terra/Lannoo, Warnsveld, 2003,
95 pag., € 19,95, ISBN 90-5897-084-1-NUR 426 [verschenen in de reeks Bloemlezingen]. —
De vraag of een plantensoort inheems is in Nederland, is niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Vooral in de hoek van de bol- en knolgewassen moeten botanici het antwoord schuldig
blijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Fritillaria meleagris (Wilde kievitsbloem), maar wellicht ook
voor Galanthus nivalis (Gewoon sneeuwklokje). Hanneke van Dijk en Gert-Jan van der Kolk,
auteurs van het onlangs verschenen boek Sneeuwklokjes, hebben zich de moeite getroost om aan
de hand van relevante literatuur deze vraag in hun boek aan de orde te stellen. Beide schrijvers
hebben hun eigen vakspecialisme: Van Dijk is kenner van tuinen en cultuurhistorie, Van der Kolk
is goed thuis in soorten en cultivars.
De floristische kant is echter maar een van de aspecten van het sneeuwklokje waaraan beide
auteurs aandacht schenken. Ze hebben gekozen voor het gewas sneeuwklokje, maar hebben het
niet gelaten bij een behandeling van soorten en cultivars. Ook de gevarieerde cultuurhistorie in
Nederland, Frankrijk en Engeland komt in woord en beeld aan bod. Het bijzondere van deze keuze
is, dat er op geen enkel front sprake is van gemakzucht. Het boek is bedoeld voor een groter
lezerspubliek, maar het is onterecht om de uitgave bijvoorbeeld als koffietafelboek te bestempelen.
Het beeld is aantrekkelijk, maar de inhoud evenzo. Dat betekent dat niet alleen liefhebbers van de
culturele aspecten van deze vroegste voorjaarsbode aan hun trekken komen, ook de florakenner
en de taxonoom die gesteld zijn op correcte en complete informatie worden goed bediend. En de
sneeuwklokjesverzamelaar – want die doelgroep bestaat ook en wordt alleen maar groter – krijgt
een overzicht van maar liefst 150 verscheidenheden opgedist.
De kwaliteit van het fotomateriaal is opvallend. Er zijn geen foto’s die eigenlijk beter niet hadden
kunnen worden geplaatst. Van klein tot groot, van overzicht tot detail, ze zijn eigenlijk altijd goed.
De botanicus die meer wil weten over sneeuwklokjes dan alleen maar de Latijnse naam en de
groeiplaats, wordt met dit boek op zijn wenken bediend. En het antwoord op de vraag of Galanthus
nivalis inheems is, moet uiteindelijk ontkennend worden beantwoord. Hoewel nog steeds niet
duidelijk is waar de noordelijke begrenzing van de soort ligt in Europa, moet volgens de auteurs het
Gewone sneeuwklokje in Nederland niet als inheems, maar als stinzenplant worden beschouwd.
Arie Dwarswaard
Vakredacteur BloembollenVisie
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