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Boekbespreking

P. Sell & G. Murrell, Flora of Great Britain and Ireland. 2. Capparaceae – Rosaceae, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2014, 588 pag., geïllustreerd met 217 lijntekeningen, £ 125,00 of US$ 
193,00 / € 173 (hardback), ISBN-13: 9780521553360. — Volume 2 is het een-na-laatse deel uit deze 
5-delige Flora dat het licht mag zien. Het omvat de ordes Capparales (Capparaceae, Brassicaceae), 
Eri cales, Diapensiales, Primulales en Rosales. Bij zijn overlijden in 2013 had Peter Sell de tekst 
voor de twee laatste delen al uitgeschreven en omdat Gina Murrell inmiddels was gepensioneerd en 
verhuisd, heeft een groep bevriende botanici (A.O. Chater, R.G. Ellis, P.H. Oswald & C.D. Preston) 
het manuscript respectvol door de redactie heengevoerd, dat wil zeggen: zonder de bewerkingen te 
updaten naar meer recente inzichten. 

De korte inleiding die in ieder deel en steeds iets aangepast is opgenomen omvat onder andere 
een historische achtergrond en opmerkingen over het opnemen van taxa in de Flora. Hierna volgt 
de systematische behandeling van de ordes, families, geslachten en soorten, alle met sleutels naar 
het lagere niveau. Ook dit deel heeft weer een hoofdstuk met nieuwe taxa en combinaties en een 
uiterst nuttige verklarende woordenlijst. In de index zijn wetenschappelijke (inclusief synoniemen) 
en Engelse namen opgenomen.

De gevolgde classificatie is niet de meest moderne, de resultaten van moleculair onderzoek zijn 
niet meegenomen. De hoeveelheid informatie die de gebruiker krijgt, maakt dat echter ruimschoots 
goed. De beschrijvingen van de soorten zijn uitgebreid en ook voor de geslachten en families zijn 
diagnostische beschrijvingen opgenomen. Waar afgeweken wordt van heersende opvattingen wordt 
dat aangegeven. Zoals ook in de voorgaande delen het geval was is er ook in dit deel veel aandacht 
voor infraspecifische variatie, zoals in de bewerking van Rosa.

De illustraties, alle lijntekeningen van bladen door Sarah Holme en Gina Murrell, zijn gegund 
aan drie geslachten. Van iedere soort uit Alchemilla (20 spp.), Sorbus (73 spp.) en Cotoneaster (124 
spp.) is een lijntekening van het blad opgenomen. Dat zal ongetwijfeld helpen bij de identificatie van 
de soorten.

Een kleine 30% van het boek (173 van de 588 pagina’s) omvat de bewerking van Rubus met 
354 soorten. Ik vraag mij ten zeerste af hoe toegankelijk deze bewerking is. Van de 173 illustraties in 
het  boek is er geen enkele ter verduidelijking van het meest soortenrijke geslacht. Een tekening ter 
illustratie van belangrijke sleutelkenmerken zoals de vorm van de stekels, de stand van de kelkbladen 
en de vorm van de topblaadjes, had niet misstaan. Hier valt bovendien de enorme, acht pagina’s lange 
literatuurlijst op, waarvan het doel mij niet direct duidelijk is: er staan veel heel korte artikelen in 
die niet geciteerd worden. Was een samenvatting met de belangrijkste overzichtartikelen niet veel 
nuttiger geweest?

Ondanks deze kritische noot is het werk toch een belangrijk naslagwerk en een goede ingang 
naar achtergrondliteratuur, al ontbreekt natuurlijk de literatuur naar de meest recente inzichten. De 
Flora is een waardevolle serie die dankzij de inspanningen van Chater en anderen tot een goed einde 
gebracht zal worden.

Leni Duistermaat

Boekaankondigingen

G. de Vries, Passie voor planten – Flora-auteurs uit de 19e eeuw, 2016, 111 pag., Uitgeverij Boeken bent, 
ISBN 978-94-6203-995-7, € 15,00 (exclusief verzendkosten). – Het boek behandelt het leven en werk 
van de (overwegend) negentiende eeuwse botanici Kops, Van Hall, Oudemans, Suringar en Heukels. Te 
bestellen bij de webshop van de uitgever of bij Guust de Vries (e-mail: augustinedevries@gmail.com).
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