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Van de voorzitter
Beste fuchsiavrienden en -vriendinnen,
We leven nu een jaar in corona tijd en dat begint toch wel een beetje zijn tol te eisen. Een
jaar geen verenigingsactiviteiten, je raakt het gevoel voor tijd wat kwijt. Ook het niet hebben
van contact met andere leden van onze vereniging wordt als een gemis ervaren. Hopelijk
wordt dit snel hersteld zodat we weer bij elkaar op bezoek mogen gaan.
In februari hebben we voor mijn gevoel een record gebroken. In een week tijd van -16 °C
naar +15 °C. Deze temperatuur bleef mooi doorgaan, begin maart was het in mijn fuchsiakasje 23 graden zodat ik overdag de deur hiervan moest open zetten, anders zouden mijn planten te snel uitlopen en wordt mijn kas te klein. Wel kan ik dit jaar al vroeg beginnen met mijn planten te stekken.
In maart zullen veel van onze leden de eerste vaccinatie gekregen hebben, maar voor iedereen aan de beurt is geweest zitten we weer in het najaar. Ik hoop toch dat we dit jaar nog iets kunnen organiseren zodat we elkaar weer
eens kunnen ontmoeten.
Nu iets persoonlijks.
Begin maart kreeg ik van mijn zoon Robbert uit Haarlem een telefoontje. Mijn zoon heeft namelijk lang haar en nu wil
hij zijn haar doneren aan een voor hem onbekend kind dat door ziekte kaal is geworden. Van zijn haar wordt dan een
pruik gemaakt die gratis aan dit kind word geschonken. Maar natuurlijk zit hier een prijskaartje aan verbonden, daarom heeft hij een website gemaakt. Kijk maar eens op www.fietsenvoorhaar.nl. Daar kun je zien dat hij een fietstocht
van 150 kilometer heeft georganiseerd om mede-fietsers en sponsors te werven om de € 1.500,-- die deze pruik kost,
te kunnen doneren. Voor een klein bedrag kan al worden deelgenomen. Mocht het gesponsorde bedrag de € 1.500,-te boven gaan dan wordt de rest overgemaakt aan de Stichting Haarwensen: www.haarwensen.nl. Wie besluit een
bedragje te sponsoren hoeft dit pas over te maken als hij de tocht voltooid heeft. Diegenen krijgen hierover via de
mail een berichtje. Ook kunnen sponsors de fietstocht op 2 mei rechtstreeks volgen. Zij krijgen ‘s morgens via de mail
een link met een code en met deze code kan via de computer de tocht rechtstreeks worden gevolgd. Een ieder die
mocht besluiten als sponsor hier aan deel te nemen wil ik hiervoor al vast hartelijk danken.
Rest mij nog u een prachtig fuchsiaseizoen toe te wensen en hopelijk treffen we elkaar spoedig bij een of andere activiteit.
Cor van Empel.

'Huet's Cornwalliet'
Fuchsiana April 2021
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Van de redactie
Wat ben ik blij dat ik vandaag de deur niet uit hoef!
Hoewel ik in mijn quarantaine tijd die storm er graag
voor had getrotseerd. Hoe snel kan dat veranderen. Nu
ga ik graag weer even zitten lezen, een paar weken geleden kon ik geen boek meer zien. Maar dat ligt gelukkig
alweer in het verleden. En het voorjaar lonkt, hoewel die
storm van vandaag met onweer en hagel aan dat gevoel
niet erg bijdraagt. Mijn tuinstoel en vogelhuisje zie ik
midden in de tuin liggen. Ben benieuwd waar de pot pindakaas terecht is gekomen. En dan woon ik nog in het
midden van het land. Langs de kust en in het noorden
word je door zo’n storm pas echt uit je sokken geblazen.
Gelukkig heb ik net vorige week gemest zodat dat lekker
de grond in kan trekken. De afgelopen weken hebben we
bijna alle seizoenen langs zien komen. Door die vracht
sneeuw was mijn schaduwdoek over een lengte van 2,5
meter precies over een naad gescheurd. Daar heb ik een
flinke stijve nek aan overgehouden na het repareren
ervan met visdraad. Op de foto moest ik nog een klein
stukje. Maar wat waren die 2 mooie weken in februari
verrukkelijk. En net op het moment dat de boerencrocussen in bloei stonden. Het zijn kwetsbare bloemen die snel
verwelken bij regenachtig weer maar op zijn mooist zijn
als de zon schijnt, dan gaan ze helemaal open. Wat een
feestje om te zien.

Ik heb ook alweer een tijdje wat planten naar buiten gehaald. Onder andere de agapanthussen en 3 fuchsia’s die
niet meer in de kist of boven op de kamer pasten en die
noodgedwongen in het donker in de schuur moesten
staan. In de koude periode heb ik ze wel even in de bijkeuken moeten halen omdat mijn schuur maar een paar
graden warmer is dan buiten. Maar die fuchsia’s doen het
eigenlijk veel beter dan de andere en lopen fiks voor op
de rest qua uitlopen. Hoewel in mijn oude vrieskist in de
schuur de fuchsia’s ook al gaan uitlopen maar die scheuten moet ik straks allemaal weghalen. Boven beginnen er
al enkele te bloeien, maar die bloemetjes haal ik altijd
weg. Dat is voor later. Eerst bladeren maken.
De zakken potgrond heb ik enige tijd geleden opgehaald,
dus ik kan bijna niet wachten om met op- en verpotten te
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beginnen en natuurlijk te zien wat het heeft overleefd en
van welke ik afscheid moet nemen. Meestal zijn het mijn
favorieten die het niet overleven. Of worden ze misschien
mijn favorieten omdat ik ze dan niet meer heb? Maar dit
jaar zal het toch een beetje anders liggen. Ik denk dat
het wat overbevolkt begint te raken. 2 jaar geleden heb
ik flink wat stekken gemaakt voor onze stekkenruildag die
vorig jaar natuurlijk niet doorging. Die stekken zijn ondertussen volwassen planten geworden. Daarnaast is vorig
jaar mijn toen wat geslonken collectie meer dan aangevuld door Jannie Loef (ik ben nog steeds heel blij met die
mooie planten), dus tel maar op. Zoals velen kan ik levende planten niet weggooien. Ik hoop echt dat we dit
jaar weer wat evenementen zoals stekkenmarkten mogen
organiseren, hoewel ik daar vaak ook niet zonder een
plantje wegkom.
Het is nu een jaar geleden dat het coronajaar begon. Gelukkig wisten we vorig jaar niet dat het na een jaar nog
hetzelfde zou zijn. Toch heb ik wel een aantal dingen opgestoken dit jaar. Dat vergaderen ook digitaal kan, dat
dat efficiënter en sneller is maar veel minder leuk. Dat ik
helemaal geen nieuwe kleding nodig heb maar het winkelen vooral mis om het sociale aspect en dat ik de sportschool heel erg mis hoewel ik daar vaak met nogal wat
tegenzin heen ging. Hoelang zal het duren voordat ik
daar weer aan gewend ben? Niet lang vrees ik.
Binnenkort gaat mijn tuinwerk voor wat oudere mensen
weer beginnen en gaat mijn leven er weer een beetje
normaal uitzien. Gelukkig ben ik niet zo jong meer en mis
ik veel minder zaken dan de jongeren. Maar ik kijk er wel
weer naar uit dat ik met een vriendin een dagje een
leuke stad kan bezoeken, of een museum. Ik heb dat digitaal geprobeerd maar ik ben niet zo’n kunstliefhebber
dat ik dat echt leuk vond. Ook een digitale rondleiding
door een stad kan me niet echt boeien. Een voordeel van
onze vereniging is dat we binnenkort bijna allemaal gevaccineerd zijn en dus weer zaken mogen ondernemen.
Ik hoop dat we elkaar weer snel bij een stekkendag,
open tuin, vergadering of Vriendendag zullen ontmoeten.
Tot dan en houd moed,
Ria Nauta.
NKvF

Sudoku
Dit keer een letter Sudoku.
Elke letter mag maar één keer per rij zowel horizontaal als verticaal en per blok
worden gebruikt.
De letters in de genummerde vakjes vormen een woord en dat woord is de oplossing
van deze puzzel.
Veel puzzelplezier.
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Uw oplossing kunt u vóór 5 mei 2021 zenden (met vermelding van uw lidnummer):
- óf per briefkaart aan J. Loef, Sparrengaarde 4, 2742 DM Waddinxveen.
- óf per e-mail aan eindredactie@nkvf.nl.
Onder de inzenders van de juiste oplossing wordt een cadeaubon van € 10,00 verloot.
De oplossing van de puzzel in de februari-editie van de Fuchsiana is: Botanische groep!
(dus inclusief het uitroepteken).
Uit de vele goede inzendingen is als winnaar uit de bus gekomen: de heer B. Griffioen.
Gefeliciteerd!
De cadeaubon ad € 10,00 zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.
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Van een bestuurstafel
Een iets andere titel dit keer. Twee jaar geleden haalde ik
met u al eens alle functies binnen het bestuur aan, nu
een ander aspect van het besturen. Hoe kom je tot het
besturen? Want dat is ook iets dat de meeste bestuursleden kunnen beamen: je was, toen je naar die ene vergadering ging, niet van plan om in het bestuur te gaan. En
toch kwam je thuis met een bestuursfunctie. Zo verging
het mij bij de oudervereniging van de school van mijn
kinderen, bij de tennisclub en de fuchsiavereniging.
34 jaar geleden was ik op een vergadering van mijn regio
17 toen het gebeurde. Zolang bekleed ik dus al een bestuursfunctie binnen de NKvF. Mijn voorzitterschap in de
regio was in de tijd dat de NKvF groeide en groeide. Een
tijd met elk jaar in onze regio een Fuchsiade. Ook werden
er bij verschillende andere regio’s steeds meer fuchsiashows gehouden. Ik maakte persoonlijk de Fuchsiade’s
van 1988, 1989 en 1991 etc. mee tot we in 2004 de laatste show gehad hadden.

Maken van naamplaatjes tijdens de jubileumshow in 2015

Ruurlo. Even vermelden dat dat een show was met
80.000 bezoekers. Voor de show in 1995 in slot Zeist
waren er ook hoge verwachtingen, die helaas niet uitkwamen vanwege de warmte en het heel slechte weer
die week. Een groot nadelig saldo was het resultaat. We
moesten zo’n show dus op een andere manier gaan invullen, zo was het financieel niet meer haalbaar.

Openingsspeech van de Regio 17 show Fuchsiade 2004

Het besturen van de tentoonstellingscommissie was weer
totaal anders dan het regiowerk. Een tentoonstellingscommissie heeft een jaar heel veel werk met een prachtige afsluiting. Dat is een afgebakende tijd terwijl het dagelijks besturen van een regio maar doorgaat. Zo kwam
ik in 1995 terecht bij de tentoonstellingscommissie van
de landelijke show. Een show waar ik voor het eerst het
naamkaartjes schrijven verzorgde. Ik had dat afgekeken
bij Hermine Workel die dat gedaan heeft bij de show in
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Een landelijke show van de NKvF werd elke 5 jaar gehouden en in dat jaar waren er geen regionale shows. De
planten voor een landelijke show kwamen uit het hele
land, elke regio kreeg een stuk van het showterrein aangewezen en maakte daar een show op met hun eigen
planten. Het vervoer betaalde de NKvF. Dat was zo gezegd niet meer haalbaar. De kosten voor het vervoer
werden veel te hoog en daarbij kwam dat de regio’s liever een eigen show hielden en daar financieel beter van
werden. Zo werd de show in en bij slot Zeist de laatste
grote show van de NKvF.
Het mag duidelijk zijn dat al die shows wel bijgedragen
hebben aan de populariteit van de fuchsia en dat elke
show, hoe klein ook, nu nog steeds een aantal nieuwe
leden oplevert. Maar voor besturen en commissies is er
steeds minder animo, wat eigenlijk heel jammer is en tot
resultaat heeft dat er steeds minder georganiseerd wordt
en dat er dus ook weinig aanwas van nieuwe leden is.

NKvF

Het huidige hoofdbestuur vergadert een aantal keren per
jaar en twee maal per jaar met alle ledenraadsleden. Die
ledenraadsleden “vertalen” alles wat er met het bestuur
besproken is weer naar hun eigen regiobestuur en dat
werkt een wederzijdse waardering in de hand.
En dan nu in deze coronatijd het nieuwe besturen, ja, via
een van onze bestuursleden kunnen we nu ook digitaal
vergaderen. We zitten thuis voor ons schermpje naar alle
gezichten te kijken en we kunnen op een heel redelijke
manier onze standpunten en meningen met de andere
leden delen.
Zo heb ik door de tijd heel veel verschillende bestuursvormen meegemaakt en gedaan en ik mag nog weer een
poosje doorgaan. Ook wil ik nog opmerken dat wanneer
er bij een regio een show wordt gehouden, wij altijd nog
bereid zijn om die mooie naamkaartjes te maken. Want
heel belangrijk is toch de juiste tenaamstelling en zeker
op een show. Het kost de regio verder niets. De kostenpost hiervan neemt de penningmeester van de NKvF voor
zijn rekening.
Na 33 jaar beleef ik nog steeds veel plezier aan het besturen van deze vereniging en hoop eigenlijk dat u, wanneer er een oproep gedaan wordt in uw regio voor bestuursleden, er zich nieuwe leden aanbieden, want dan
wordt de werkdruk voor de andere bestuursleden minder.

Een deel van de inzending van regio 23 West Brabant voor de
show in Zeist

Veel groeten aan u allemaal, blijf gezond en ik hoop u
van de zomer bij de diverse activiteiten te ontmoeten.
Joke Koek.

UTC NIEUWS
Nu de kans reëel aanwezig is dat iedereen van ons begin juli is gevaccineerd kunnen we weer plannen maken om
onze activiteiten weer op te pakken.
Onder voorbehoud ziet de agenda voor de verschillende groepen er als volgt uit.
Noteer in ieder geval de verschillende data alvast in uw agenda.
Alles natuurlijk onder voorbehoud. Details volgen in de volgende Fuchsiana.
Botanische groep
Volgende vergadering:
zaterdag 4 september 2021 bij Jan de Groot.
Winterharden Studiegroep en Veredelingsgroep
De eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden op 16 oktober 2021 bij Van der Velde in Heerde.
BCK
De eerstvolgende keuring staat gepland voor 31 juli 2021.
De tweede keuring staat gepland tijdens de Vriendendag op 28 augustus 2021.
Gerard Rosema.

Fuchsiana April 2021
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Regio 09, Noord-Holland Noord
Onze regio is in 1984 opgericht in restaurant ’t Oude Slot
in Schagen, enkele mensen van het eerste uur waren de
heren Peetoom en De Jong, de eerste voorzitter was Aris
Aai.
In de beginperiode was het regio Alkmaar-Zaanstreek,
naderhand werd dit regio 09 Noord-Holland Noord. Met
de verkoop van stekken werd de basis gelegd voor verdere groei en in de jaren negentig hadden we enkele honderden leden, vandaag de dag ongeveer tachtig leden.
Negen jaar was Margo Vaandrager voorzitter en het gezicht van onze regio, op onze enige bijeenkomst het afgelopen jaar is zij opgevolgd door Johan Schoute die ook
onze ledenvertegenwoordiger is.

Show in 2012 in tuincentrum De Boet in Hoogwoud

Tot 2012 werd er elke vier jaar een fuchsiashow georganiseerd bij een van de tuincentra in de regio, veel werk
en voorbereiding ging hier aan vooraf. Drijvende kracht
achter een aantal van de latere shows was voorzitter
Kees Pranger. Bij tuincentrum De Boet in Hoogwoud hadden we onze laatste show, waar we nog met veel genoegen aan terugdenken. Door terugloop van leden en daarmee ook fuchsiakwekers en het feit dat op een mooie zomerdag mensen het strand verkozen boven een fuchsiashow is er besloten om elke twee jaar een vriendenweekend te houden.
Bijeenkomst met chocolatier

Met de nieuwjaarsreceptie mee komen we vijfmaal per
jaar bij elkaar, voor een bijeenkomst brengen we ons
boekje Fuchsiaweelde uit, en we sluiten de middagen af
met een verloting. We proberen voor elke bijeenkomst
een gast uit te nodigen, hierbij een kleine selectie van
gasten die we de afgelopen jaren mochten ontvangen.
Een chocolatier waarbij men zelf chocolade truffels mocht
maken en proeven uiteraard. Een middag tussen kunst
en kitsch, een taxateur schatte meegebrachte voorwerpen op hun waarde, wat leuke verrassingen opleverde.
Lezingen over: agapanthussen, botanische fuchsia’s, orchideeën en een tuinenreis in Zuid-Afrika.

Drie weekenden hebben we nu gehad, iedere keer met
veel belangstelling, de laatste keer waren we in het

Vriendenweekend bij de fam. Bijlsma in 2018

West-Friese Hoogkarspel bij de fam. Bijlsma, een grote
tuin met fuchsia’s, kuipplanten en een cactuscollectie,
een zonovergoten weekend met meer dan vierhonderd
bezoekers, en ook RTV Noord-Holland kwam langs voor
opnamen. Yvonne Zeelenberg was er en Coen Bakker
voor het keuren van de wedstrijdplanten. We hopen na
de coronacrisis weer een weekend te kunnen organiseren
waar we elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten.

Show in 2012 in tuincentrum De Boet in Hoogwoud
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Bestuur regio 09,
Lienneke Pranger, Maria van Ginkel, Sjoerd Munniksma,
Johan Schoute en Ton Grandia.
NKvF

Van de webmaster
Als webmaster werk ik samen met diverse bestuursleden, maar ook een enkele keer met een enthousiast
lid van de vereniging. Zo nu en dan komen dan goede ideeën naar voren ter verbetering van de website.
We proberen, ondanks de zeer rustige periode, de website toch aantrekkelijk en dynamisch te maken
maar dat valt niet altijd mee.
Zo hebben we al in een aantal rubrieken een en ander aan u uitgelegd zoals b.v. de CIL, Forum,
Botanische groep, inloggen en het maken van diverse handleidingen om iedereen veel werk te besparen
en ga zo maar door.
Buiten een enkel lid, dat vaak positief is over de website, horen wij weinig van de leden en we zouden
graag ook hun mening willen weten.
Daarom wil ik deze keer proberen u uit te dagen om eens zelf met nieuwe ideeën en voorstellen te
komen, maar ook als u vindt dat bepaalde dingen extra aandacht zouden moeten krijgen of als u vindt
dat iets niet goed is.
Zo heeft Sjaak Loef al regio’s gevraagd om iets te vertellen over hun regio in Fuchsiana, wat ik dan ook
met toestemming op de website plaats.
Ik zou graag veel meer voor de diverse verenigingen willen betekenen, maar kan dat niet zonder uw
hulp.
Wilt u foto’s of een stukje plaatsen op uw regiopagina, dan staan wij altijd voor u klaar en dit geldt ook
voor uw regioblad, dat ik al regelmatig voor sommige regio’s plaats.
Momenteel zijn wij bezig om de NKvF nog meer bekendheid te geven, al staan we er al heel goed bij als
we deze opzoeken in verschillende browsers. Hieronder 2 voorbeelden.

Dus na dit gelezen te hebben zie ik uw reactie(s) met veel belangstelling tegemoet.

Ton van der Vorst, webmaster.

Gevraagd: fuchsiaplant of -stek van fuchsia 'VV de Pinmaekers'
Ik ben naarstig op zoek naar de fuchsia 'VV de Pinmaekers', omdat deze is vernoemd naar
de lokale carnavalsvereniging. De stekken en de moederplant hebben de winter niet overleefd. Deze plant is helaas niet meer in het assortiment van de fuchsiakwekers. Heeft u deze
plant, laat het mij dan weten. Ik maak er graag een dagje uit van om een plantje of stekken
te komen ophalen.
Marc van Hulsen, secretaris@fuchsia-regio28.nl, tel. 0495-634436.

Fuchsiana April 2021
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“On”kruiden, 29. Stellaria graminea: Grasmuur.
Een poosje terug gaf Gerda mij een krantenartikeltje over
een gazonkruid en hoe dat uit het gazon kwijt te raken.
Het handelde om Grasmuur, Stellaria graminea. Ik wil
niet over het bestrijden daarvan schrijven of over het nut
van een kruidenrijk gazon. Maar het is best een mooi
plantje dat we in deze serie wat nader kunnen bekijken.
In de tuin zul je het niet zo gauw aantreffen maar in het
gazon kan het wel eens voorkomen behalve als je het
gras kort houdt. Het vormt stengels die meer dan een
meter lang kunnen worden, maar ze zijn liggend of hebben steun nodig van gras of andere planten.
Stellaria hebben we in deel 1 al behandeld bij Vogelmuur.
Het betekent stervormig vanwege de uitstraling van de
witte bloemetjes. Al zijn ze bij het Grasmuur wel een stuk
groter dan bij het Vogelmuur.
Een oude naam voor dit geslacht is Alsine wat Haag betekent. Dit wijst erop dat soorten van dit geslacht vaak in
of onder heggen voorkomt.

Deze stengels zijn vierkant, onbehaard en net zo vaak
niet als wel vertakt. Stengels zijn niet ruw zoals bij de
Grote muur maar net als de bladeren glad en grasgroen
van kleur.
Die blaadjes zijn zittend, lancetvormig en spits, die een
grasachtige indruk geven, vandaar de naam graminea
(=grasachtig). Dat vinden we ook terug in de Nederlandse naam Grasmuur.
Bij Dodonaeus werd dit kruid tot de grassen gerekend.
Hij zegt: ‘In Brabant wordt dit kruid Ooghen-troost gras
genoemd’. Hij zegt ook: ‘Wij noemen het Gramen Leucanthemum in het Latijn’. Dat betekent iets van “witbloemig gras”.

Stellaria graminea, Grasmuur

Grasmuur

Foto: Saxifraga-Jan van der Straaten

Grasmuur groeit vooral op wat vochtige, soms wat drogere, matig voedselrijke grond. Maar niet op zeeklei. Dus
langs slootkanten, akkerranden, bosranden en langs
wegen. In de berm dus. In grasland alleen op wat ruigere
plekken waar minder gegraasd wordt.
De bloemen van deze soort zijn, zoals gezegd, wat groter
dan die van het Vogelmuur. Ook hier zijn de kroonblaadjes bijna in tweeën gedeeld. Ze zijn net zo langs als de
spitse, lancetvormige kelkblaadjes. De bloei oogt daarom
een stuk minder als die van de Grootbloemige muur,
maar in werkelijkheid bloeit hij veel rijker, soms lijkt hij
wel wat op een bruidssluier. Het plantje heeft vaak liggende, aan het eind omhoogkomende stengels en kan 10
tot 90 cm hoog worden.
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Foto: Saxifraga-Ed Stikvoort

Het is een vaste plant die van mei tot augustus bloeit met
witte driestijlige bloemen. Door de zeer diepe insnijding
van de kroonblaadjes lijkt het bijna of er 10 kroonblaadjes aan één bloem zitten. De takken van de bloeiwijze
zijn vaak rond.
In het Cruydt-boeck van Ravelinge uit 1644 wordt een
heel stuk over Muer geschreven. En daar staat ook ergens dat ene “Ruellius seght, dat het van de Italiaenen
Passerina genoemt wordt; van de Fransoysen du Mouron;
van de welcke de Nederlanders den naem Muer ghenomen hebben”. Dit zou dus een verklaring voor de naam
Muur kunnen zijn.
Er zijn weinig andere of streeknamen van bekend. In de
oude literatuur werden de verschillende muursoorten
vaak op één hoop gegooid. De Grote muur, de Kleine
muur en de Allerkleinste muur. Hieronder werden dan
vaak de diverse soorten Muur = Stellaria en Hoornbloem
onder geschaard, wat nu het geslacht Cerastium is. Het
geslacht Alsine omvat in Nederland nog slechts 1 soort,
Alsine tenuifolia, Heggekruid. Daar komt de naam Alsine
dus goed in de Nederlandse naam uit.
Henk Hoefakker.
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'Berba's Kirsten', Bats-Wesseling NL

AFS nr.: ----

Afstamming: 'Three Cheers' x 'Normandy Bells'

Nel Bats-Wesseling uit de Achterhoek kweekte samen met haar man Bertus van 1979 tot 1989
dertien aantrekkelijke fuchsiacultivars, waarvan 'Berba's Trio' zonder twijfel de meest opvallende is
met bloemen in drie verschillende kleurcombinaties aan één plant. Hoewel Nel lid was van de
Veredelingsgroep ging ze haar eigen weg door uitsluitend te kiezen uit in haar ogen mooie cultivars
als kruisingsouders. Species kwamen in dat verhaal niet voor. De "stalnaam" van haar aanwinsten
was Berba's, een samentrekking van Bertus Bats, die haar met zijn ervaring als kanariefokker
adviseerde. Er zijn twee uitzonderingen: 'Berba' en 'Berbanella'. De laatste naam verenigt Bertus en
Nel.
Kirsten is de naam van één van hun kleinkinderen. 'Berba's Kirsten' vertoont van nature een
opgaande groei met daarbij horizontale vertakkingen. In het voorjaar dient getopt te worden om een
volle plant te krijgen die de milde bloei goed doet uitkomen. De beste standplaats van de plant is in
de halfschaduw. Volgens mijn gegevens is deze cultivar nooit succesvol voor veredeling gebruikt.

H.J. de Graaff.
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'Berba's Kirsten'

Foto: Sjaak Loef

'Feepie'

Foto: Sjaak Loef

'Feepie', Franck 1988 NL.

AFS nr.: 2853

Afstamming: 'Leverkusen' x ?

Martha Franck uit Noordwijkerhout kruiste al fuchsia's nog voor ze zelfs maar lid was van onze
vereniging. Als stadsmeisje, geboren en getogen in Leiden, kwam ze door met Aad Franck te
trouwen terecht in een familiebedrijf dat zich bezighield met sierteelt. Zo werd er onder andere
gewerkt aan veredeling van dahlia's, waar zij aan meedeed. Waarschijnlijk vond ze fuchsia's leuk
en zo is het gekomen. Ik ontmoette haar voor het eerst toen ze kwam vragen of ik haar zaailingen
wilde beoordelen, waarbij me bleek dat ze dat zelf ook heel goed kon. 'Yolande Franck’ was één
van haar favorieten. Uiteraard werd ze lid van de NKvF en de Veredelingsgroep. De naam 'Feepie'
was het koosnaampje van haar zoon Fabian, die nu het bedrijf leidt. Dat de kroonbladen van
'Feepie' slechts rudimentair aanwezig zijn is zonder de vaderplant te kennen een raadsel. Het kan
puur toeval zijn, maar er zijn twee groepen kroonloze species: die uit Nieuw-Zeeland en die van de
sectie Hemsleyella. De kleur van de bloemen van 'Feepie' sluit de eerste groep uit. Hoewel Martha
een prachtige plant van 'F. pilaloensis' van de Hemsleyella sectie bezat weet ik niet of ze die toen
al gebruikte voor veredeling. 'Feepie' is een klein blijvende goed vertakkende opgaande fuchsia
voor in de volle zon. Een minikroonboompje hoort tot de mogelijkheden.

H.J. de Graaff.
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Product of Holland CCXXXVII
Nu ruim dertig jaar geleden schreef ik bij mijn weten het
eerste ooit verschenen boek over het veredelen van fuchsia's op verzoek van de Uitgeverij J.H. Gottmer. Bij het
realiseren van "Fuchsia's uit Nederland gekweekt-geselecteerd-geaccepteerd" werkte ik samen met Miep Nijhuis, de latere mevrouw Aalhuizen, voor de cultivarbeschrijvingen en Aat van Wijk voor foto's en zijn inmiddels
vermaarde tekeningen. In het hoofdstuk "Nieuwe wegen,
een nieuw begin" schreef ik: "Hooguit 10 procent van de
bestaande species en daarbij van het bestaande genenmateriaal, werd gebruikt om tussen de tien- en twintigduizend cultivars te kweken. Geen wonder dat ons de
angst bekruipt dat veel van die cultivars wel erg op elkaar
lijken. In het hoofdstuk over veredeling in Nederland,
waarin ik niet aarzel een aantal buitenlanders als Karl
Nutzinger te betrekken, wil ik een lans breken voor het
maken van een nieuw begin. De oude paden zijn platgetreden, wat er van waarde langs groeide, werd lang geleden al geplukt. Alleen nieuwe wegen kunnen nog leiden
naar een zinvolle aanvulling van het fuchsiabestand".
Toen in 1979 de Veredelingsgroep werd opgericht was er
weinig bekend over fuchsiaveredeling. Succesvolle kwekers uit het verleden hielden veel onder de pet, zelfs in
veel gevallen de afstamming van hun aanwinsten als ze
die zelf al wisten. Veel van die oude kruisingen werden
trouwens zelfs aan de natuur, bijen en andere insecten,
overgelaten. En hoe je met zekerheid de vaderplant kon
noemen moesten we zelf maar ontdekken. De oude kwekers zullen in de beste gevallen de meeldraden van een
te bestuiven bloem weggehaald hebben om in ieder geval
zelfbestuiving te voorkomen. Daarna kon je de bloem isoleren met een klein zakje. We leerden de ideale manier
van John Wright: het afdekken van de bestoven stempel
met een klein kokertje. Welke eigenschappen van de
fuchsia erfelijk dominant waren en welke recessief
moesten we zelf uitzoeken omdat onze voorgangers de
wetten van Mendel voor hun doel niet als nuttig beschouwden. Kortom, toen in 1979 de Veredelingsgroep
van start ging, begonnen we eigenlijk zonder enige kennis. Tien jaar later, toen ik het veredelingsgedeelte van
"Fuchsia's uit Nederland" schreef, was dat heel wat anders.
We gingen begrijpen hoe we tot bepaalde resultaten
kwamen. We konden zelfs de uitkomst van bepaalde kruisingen, zij het met mate, voorspellen. Daarbij hadden we
een fors begin gemaakt met het gebruik van weinig of
niet eerder toegepaste kruisingsouders, wat tot nieuwe
fuchsiatypen leidde. Zoals de kweekresultaten van Henk
Waldenmaier met F. magdalenae; de ontwikkeling van de
aubergine kleur met behulp van Nieuw-Zeelandse species; het kweken van trosvormers met behulp van species
uit de sectie Schufia; het kweken van kleinbloemige cultivars met behulp van F. lycioides en niet te vergeten de
aanzet tot het kweken van geelbloemige fuchsia's met
behulp van o.a. F. splendens. Dat alles kon ik tien jaar
later beschrijven. Zelfs kon ik schrijven over toekomstdromen.
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Hoewel er daarvan helaas niet veel gerealiseerd werden
in de afgelopen dertig jaar. Geelbloemige fuchsia's zijn er
geweest, maar nooit zo mooi als gele teunisbloemen en
daarom weer verdwenen. Knolvormende cultivars waren
er, maar ze zijn nooit in plastic zakjes met een mooi
plaatje in de tuincentra terecht gekomen. Echt blauw in
fuchsiabloemen is nog steeds een onvervulde wens. Zou
het anders gegaan zijn als de fuchsiaveredeling in Nederland met hetzelfde enthousiasme als in die beginjaren
was voortgezet of waren mijn dromen te overmoedig?

'Freak Wave'

Foto: T. de Boer

Desalniettemin kijk ik met spanning uit naar het dertig
jaar later door twee vakmensen op veredelingsgebied,
Gerard Rosema en Sierd Zijlstra, geschreven nieuwe boek
over fuchsiaveredeling. Hun Wageningse opleiding is wel
wat anders dan die van een Leidse bioloog die, als het op
kruisingspraktijk aankwam, niet meer deed dan experimenteren met fruitvliegjes. Inmiddels heb ik een streep
gezet onder het hybridiseren van fuchsia’s. Jan de Boer
deed dat niet en in zijn laatste introducties zag ik een
glimp van de oude Hollandse School. Daarom nog een
foto van zijn in mijn vorige "Product" al genoemde 'Freak
Wave'. Niet alleen is het een echte hangfuchsia, maar de
bloemkleur is van een bijzondere tint roze, die in de
jonge bloem begint als meer oranje.
Lisse, 2 maart 2021

H.J. de Graaff.
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Ledensecretariaat

Maart 2021
Overleden:
Mevrouw C.N.C. Fenijn

Regio 20

De heer J. Meilink
Mevrouw G. Mos

Regio 9 (48 jaar lid van
de NKvF)
Regio 21

De heer R. Verhaaf

Regio 18

Nieuwe leden:
Mevrouw D. de Beulle
De heer E. Bossink
De heer A. Hanze
Mevrouw M. Kooij

Regio 99 (België)
Regio 05
Regio 15
Regio 21

Neem even contact op met het ledensecretariaat als:





U gaat verhuizen,
Uw adresgegevens niet kloppen,
U Fuchsiana niet heeft ontvangen,
U een ander e-mailadres heeft gekregen.

Bel tel. nr. 0411-631591 of mail: ledensecretaris@nkvf.nl

Contributie NKvF 2021:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Contributie met ingang van
1 januari 2021 € 30,00 per jaar. Huisgenoten en jeugdleden tot 18 jaar € 15,00 per jaar.
Na aanmelding wordt een acceptgiro toegezonden.
Betaling via: ING Bank nr.: NL32INGB0001691900.
The association year runs from January 1 to December 31. Membership fee from January 1, 2021 € 30.00 per
year. Roommates and youth members up to the age of 18 years € 15.00 per year. A giro collection form will
be sent after registration.
Contribution foreign members deposit via: IBAN-nr. NL32INGB0001691900. BIC-nr.: INGBNL2A.
Tiny van de Sande, ledensecretaris.

18

'Braamt's Glorie'

Foto: Aat van Wijk

NKvF

Fuchsia’s in Aquarel – 119

‘Anta Tamerus’

Aat van Wijk

Tamerus 2001 NL. NKF 4385; AFS 4770

Afstamming: ‘Waternymph’ x ‘Willie Tamerus’
Fuchsia met sierlijke slanke bloemen. Kan het best als hanger gekweekt worden op een plek in gefilterd licht.
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De Cultivar Inventarislijst (CIL)
Vanaf de oprichting van de NKvF is door diverse leden en groepjes van leden, die in verenigingsverband samenwerkten, zo veel mogelijk informatie verzameld over fuchsiacultivars met als doel
die informatie toegankelijk te maken voor de liefhebbers.
Lijst van in Nederland aanwezige species en cultivars van de fuchsia.
Dit boekje is door de NKvF in 1977 uitgegeven als: Species en cultivarlijst. De samenstellers waren
Mevrouw Drs. M. van der Zee-Kruseman en Ir. B.A. van der Haven, die destijds de kolossale taak
op zich namen om een begin te maken met het beschrijven van de in Nederland aanwezige
cultivars. Bij dit boekje verschenen later twee addenda en in 1985 verscheen de laatste uitgave
waarin de addenda verwerkt waren.
Losbladige cultivarlijst.
In 1988 verscheen de eerste uitgave van de losbladige cultivarlijst waarin 660 cultivars uitvoerig
werden beschreven. Deze losbladige cultivarlijst was destijds een ommekeer in het beschrijven van
fuchsiacultivars. Alle plantenbeschrijvingen werden gerealiseerd door waarnemingen ter plaatse,
dus door middel van het visueel beoordelen van een plant. Er werd niet meer gewerkt met
gegevens uit literatuur en andere documentatie die vaak het risico van fouten met zich mee
brachten doordat de daarin vermelde informatie niet juist of verouderd was.
Deze werkwijze van planten visueel beoordelen en beschrijven wordt nog steeds toegepast door de
Beschrijvingsgroep. De samensteller van de losbladige cultivarlijst was mevrouw D. Werker-van
Groenland die dit monnikenwerk tot 2000 met veel liefde verrichtte.
Alle tot nu toe wereldwijd verschenen cultivarlijsten hadden het nadeel dat bij een alfabetische
uitgave er niks aan toegevoegd kon worden en er zodoende addenda en herdrukken uitgegeven
moesten worden om de groeiende stroom aan nieuwe cultivars bij te kunnen benen. De heer
D. Ahles kwam destijds op het geniale idee om alle beschreven cultivars van een volgnummer te
voorzien waardoor de losbladige cultivarlijst onbeperkt aangevuld kon worden. Bij iedere uitgave
van de aanvullingen op de lijst verscheen een nieuwe index waarin bij de cultivarnamen het
volgnummer vermeld was zodat het opzoeken van de gewenste cultivar eenvoudig was. Deze
nummering begon bij 1001. De eerste fuchsia die in deze lijst is opgenomen was Abt Koloman
Holzinger onder nr. 1001.
In 2005 verscheen de laatste aanvulling op de losbladige cultivarlijst bestaande uit 416
cultivarbeschrijvingen die samengesteld was door mevrouw R. Dekker-Terol die destijds lid was
van de CD-groep (Computerdeterminatie-groep) van de UTC en keurmeester bij de BCK.
De CD-groep, nu de Beschrijvingsgroep, heeft na 2005 het beschrijven van nieuwe cultivars op
dezelfde wijze voortgezet, maar door de voortschrijdende opmars van de digitale
informatiemogelijkheden en het afnemende ledenbestand was een verantwoorde uitgave in
gedrukte vorm tegen een aannemelijke prijs niet meer te realiseren.
De in de losbladige cultivarlijst gebruikte volgnummers worden in alle cultivarpublicaties van de
Beschrijvingsgroep gehandhaafd maar heten nu daadwerkelijk NKvF-nummers en dienen voor de
registratie in het grote databasebestand van de Beschrijvingsgroep en om vergissingen te
voorkomen.
Helaas is gebleken dat er in het verleden in de gedrukte versie van de losbladige Cultivarlijst fouten
zijn gemaakt met de nummering, daarom is het mogelijk dat een aantal cultivars een nieuw
nummer heeft gekregen.
Nadat mevrouw R. Dekker-Terol gestopt was is haar werk overgenomen door de
beschrijvingsgroep onder auspiciën van mevrouw S. van Schaik en de heer M. Soeters.
In de loop van de tijd is deze losbladige cultivarlijst overgezet naar een digitale versie (de CIL).
Ook zijn in de loop van de tijd de beschrijvingen steeds verder uitgebreid.
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In 2015 zijn de toenmalige leden van de beschrijvingsgroep gestopt en is alles overgedragen en
terug gegeven aan de UTC. We zijn toen op zoek gegaan naar nieuwe leden voor de
beschrijvingsgroep omdat we het belangrijk vonden om binnen de UTC de beschrijvingsgroep te
behouden en zo ook de instandhouding van de CIL te garanderen.
We hebben enkele leden gevonden die ons hierbij wilden helpen, wel moesten we deze leden
wegwijs maken in het beschrijven van cultivars. Doordat er veel ervaring was verdwenen hebben
we toen besloten om in eerste instantie alleen de planten die ter keuring werden aangeboden te
beschrijven en op te nemen in de CIL. We kwamen er achter dat er heel veel papierwerk gedaan
moest worden om een beschrijving van een cultivar over te zetten naar de CIL. Met de webmaster
hebben we gekeken hoe we dit konden vereenvoudigen.
We hebben een digitaal beschrijvingsformulier ontwikkeld en deze zo opgezet dat we dit formulier
voor verschillende toepassingen kunnen gebruiken. Zo kunnen we de gegevens nu eenvoudig
overzetten naar de CIL op de website en naar beschrijvingen voor de Fuchsiana.
Nadat de heer Leon Pauwels, coördinator voor de AFS in Europa, was overleden hebben wij
contact gezocht met de AFS met de vraag of wij het werk dat Leon Pauwels deed voor de AFS
mochten overnemen.
Hierop is positief besloten door de AFS en we hebben hiervoor een digitaal aanmeldingsformulier
ontwikkeld dat we ook kunnen gebruiken voor het overzetten van de gegevens naar de CIL. Iedere
veredelaar in Europa die zijn planten geregistreerd wil hebben bij de AFS dient dit te doen via de
NKvF door het invullen van het digitaal formulier op de NKvF-website. Deze is gekoppeld aan ons
beschrijvingsformulier en ook eenvoudig over te nemen naar de CIL.
Besloten is om met de CIL voor kwaliteit te gaan en niet voor kwantiteit, wat inhoudt dat we niet
gaan voor zoveel mogelijk beschrijvingen maar voor juiste beschrijvingen.
In de (oude) CIL bleken nogal wat foutjes te zitten, zoals verkeerde foto’s bij diverse cultivars,
schrijffouten in namen van de ouders, of van de planten zelf. Ook met de jaartallen van introductie
bleek veel mis.
Van diverse buitenlandse relaties, kwekerijen en verenigingen zoals de Nieuw-Zeelandse,
Australische, Ierse en Britse fuchsiavereniging hebben wij toestemming om foto’s van hun website
te gebruiken. We vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk correcte foto’s bij de beschrijvingen
komen. Daarom ook de verschillende oproepen in Fuchsiana.
Jannie Loef heeft het afgelopen jaar veel werk verzet om de (nieuwe) CIL 2019 met de nog
ontbrekende beschrijvingsgegevens en foto's aan te vullen en - voor zover dat in haar vermogen
lag - zoveel mogelijk onjuistheden te verwijderen.
Ruim 14.500 cultivarnamen werden gecontroleerd op juiste schrijfwijze en voor zover van
toepassing ook de namen van zaad- en stuifmeelgevers. NKvF-nummers werden gecontroleerd,
jaartallen van introductie gerectificeerd en waar mogelijk zijn de kleuren voor bloembuis, kelk en
kroon nu vermeld in RHS-kleurnummers. Ook werden de AFS-nummers gecontroleerd en de AFSgeregistreerde fuchsia's die nog niet in de CIL waren opgenomen zijn dat nu wel zodat de
complete AFS-registratielijst van 1948 t/m 2020 nu onderdeel uitmaakt van de CIL, compleet met
de door AFS vermelde gegevens van veredelaar, land van herkomst, jaar van aanmelding,
afstammingsgegevens en kleuren bloembuis, kelk en kroon.
Ook zijn alle daarvoor nog in aanmerking komende beschrijvingen uit de Losbladige Cultivarlijst
overgezet naar de CIL 2019. Er zijn meer dan 15.000 foto's geplaatst waarvan ruim 7.600 als
'hoofdfoto'. In veel gevallen staan er nog 1 of 2 extra bij de beschrijving.
Kortom: de hele CIL 2019 is onderworpen aan een uitgebreide controle om de kwaliteit te
verbeteren.
Als u de CIL 2019 op de website bezoekt en u vindt iets wat niet juist zou zijn, meldt dit dan a.u.b.
zodat we het kunnen uitzoeken en zo nodig aanpassen. Ook foto's zijn altijd welkom.
Het huidige aantal cultivarnamen in de CIL 2019 ligt nu rond de 15.110 en er worden er nog
regelmatig toegevoegd.
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Omdat de beschrijvingsgroep maar uit enkele personen bestaat moeten we keuzes maken, we
kunnen niet alles beschrijven wat we zouden willen.
Wij zijn nog altijd op zoek naar leden voor de beschrijvingsgroep. Heeft u belangstelling of wilt u
iets meer weten over wat we zoal doen, neem dan gerust contact met ons op.
18 maart 2021.
Jan de Groot, voorzitter UTC.

Via het menu op de homepage kunt u de cultivar inventarislijst inzien (zie onderstaande
afbeelding).

Op de dan geopende pagina kunt u op zoek gaan naar de door u gewenste fuchsia bijv. met het
woord ‘Sarah’ in de naam.

Daarna krijgt u alle fuchsia’s te zien waar de naam ‘Sarah’ in voorkomt. Zoals u kunt zien zijn dat
er meer dan één en kunt u bladeren in 4 pagina’s (zie het pijltje linksonder). Onder de foto staan
nog 3 extra opties: Meer foto’s, Beschrijvingsformulier en AFS.
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Kalender
LET OP!

Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tot
het COVID-19 virus dit toestaan!
April 2021
10

Regio 09, Noord-Holland Noord. Stekken uitje.

Mei 2021
01
08
15
15
31

Regio
Regio
Regio
Regio
Regio

11,
25,
05,
09,
05,

Noord-Holland Midden. Stekkenmarkt.
De Kempen. Contactmiddag/Stekkenruil.
Twente-Salland. Stekkenmarkt.
Noord-Holland Noord. Bijeenkomst wedstrijdstekken.
Twente-Salland. Ledenbijeenkomst.

Juni 2021
12
19
26

Regio 28, Noord en Midden-Limburg. 1e contactmorgen, Museum "Terug in de tijd".
Regio 25, De Kempen. Contactmiddag.
Regio 25, De Kempen. Busreis.

Juli 2021
03 Regio
03 Regio
16 en 17
27 t/m 31

05, Twente-Salland. Tuinentocht.
28, Noord en Midden-Limburg. Groot Fuchsiafeest.
Regio 09, Noord-Holland Noord. Vriendenweekend.
Regio 05, Twente-Salland. Fuchsiashow bij Havezate "De Oosterhof" in Rijssen.

Augustus 2021
21
28

Regio 25, De Kempen. Fietstocht-opkweekwedstrijd.
NKvF. Vriendendag (onder voorbehoud).

September 2021
04
08
18
18

Regio
Regio
Regio
Regio

28,
28,
09,
25,

Noord en Midden-Limburg. 2e contactmorgen, zuivelboerderij Weijers Buggenum.
Noord en Midden-Limburg. Potgronddag.
Noord-Holland Noord. Bijeenkomst plantenkeuring.
De Kempen. Contactmiddag.

Oktober 2021
18
30

Regio 28, Noord en Midden-Limburg. Najaarsbijeenkomst.
Regio 20, Eiland van Dordrecht. Najaarsbijeenkomst.

November 2021
06
19
20

NKvF. Najaarsvergadering ledenraad.
Regio 25, De Kempen. Najaarsvergadering.
Regio 09, Noord-Holland Noord. Bijeenkomst.

Januari 2022
07

Regio 25, De Kempen. Nieuwjaarsreceptie.
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SECTIE SCHUFIA
F. arborescens, F. paniculata ssp. paniculata en F. paniculata ssp. mixensis
"Wat zijn de verschillen tussen F. arborescens en
F. paniculata?" is de laatste paar jaar een steeds terugkerende vraag op fuchsiavergaderingen, shows en vooral in
e-mails en op het internet.
Verschillen in bladgrootte, bladoppervlak, bladrand (helemaal ongetand tegen weinig tot zeer getand), kleine verschillen in grootte en kleur van de bloemen en de vorm
van de bloemknoppen worden gewoonlijk in de antwoorden aangehaald. Maar er is een belangrijk verschil: één
verschil, dat vaak over het hoofd wordt gezien en dat
tenslotte heeft geleid tot de officiële naam van
F. paniculata als een afzonderlijke species en niet een
vorm van F. arborescens.
Hiervoor gaan we terug in de tijd, toen F. arborescens
voor het eerst in Mexico werd verzameld in 1790 door
Sessé en Mociño. De naam Fuchsia arborea Sessé en
Mociño werd niet eerder gepubliceerd tot hun manuscripten in 1888 werden herontdekt.
Sims was de eerste die een beschrijving en illustratie van
F. arborescens (arborescent betekent als een boom) in
december 1825 publiceerde, een maand eerder dan de
publicatie van Lindley met dezelfde naam in 1826.

Fuchsia arborescens

Midden-Amerika meer getande bladranden hebben dan
de typische F. arborescens van Mexico en beschreef later
planten van Guatemala als een variëteit van
F. arborescens.
Rond 1849 werd zaad van deze Midden-Amerikaanse
planten door de firma's van Van Houtte in België en
Frankrijk geïntroduceerd.

In 1856 gaf Lindley aan deze planten met getande bladIn 1848 merkte Lemaire op dat planten van deze groep in rand een aparte status onder de naam F. paniculata,
maar deze naam werd niet gebruikt in fuchsia publicaties
tot in de tachtiger jaren (van de vorige eeuw. red.), in
andere publicaties werd steeds gesproken van
F. arborescens.
Alle planten in Europa werden daarom simpelweg
F. arborescens genoemd hoewel mogelijk de meeste afkomstig waren van de planten met getande bladrand die
door Van Houtte uit Guatemala waren geïmporteerd.
Eén van deze planten werd door Carrière in Frankrijk
F. syringaeflora (seringbloeiend) genoemd en beschreven
in Revue Horticole in 1873. De illustratie bij deze beschrijving laat duidelijk een getande variëteit zien (dus
van F. paniculata. red.).

Enige latere publicaties verwijzen naar F. syringaeflora als
een andere naam voor F. arborescens, zoals bijvoorbeeld
in de "New A to Z on Fuchsias" gepubliceerd door de National Fuchsia Society in 1976. In een Nederlands boek
uit 1882 'De fuchsia (hoofdstuk 9 en 10)' verwijst de auteur H. Witte naar een groep fuchsia's, totaal verschillend
van alle andere, die als bomen groeien met talrijke kleine
bloemen in pluimen en doen denken aan de gewone sering. Hij schreef dat de meest in cultuur gebrachte
F. syringaeflora was en dat deze groep planten tot de
boomachtige F. arborescens behoort, die zelden in cultuur werd gevonden in Europa in die tijd (de laat 19e
eeuw).
De botanische tekeningen zijn gemaakt door Bob Angell i.s.m.
Dr. P.E. Berry
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Porcher in zijn laatste editie van "Histoire et Culture du
Fuchsia" beschouwt F. syringaeflora als een variëteit van
F. arborescens en in een brief aan zijn uitgever stelt hij
dat deze plant werd geïmporteerd uit Guatemala in 1849
door Van Houtte uit Gent, en "wanneer opgekweekt in
grote containers of in de vollegrond spectaculaire struiken vormt met prachtig blad en gedurende de hele zomer
met bloemen bedekt. De bloeitijd kan worden verlengd
door de planten gedurende de winter in een kas te overwinteren. De planten kunnen naar buiten als er geen gevaar meer is op nachtvorst".

in Midden-Amerika, vele dragen weinig of in het geheel
geen bessen.
In 1943 publiceerde Dr. Philip A. Munz "A revision of the
Genus Fuchsia (Onagraceae)" waarin hij het geslacht
Fuchsia onderverdeelde in zeven secties. Eén van de
nieuwe secties was Schufia die slechts uit één species bestond: F. arborescens Sims.
Hij beschreef drie types of vormen van F. arborescens,
die hij verzameld had en noemde ze:

Donnell Smith (1898) merkte als eerste twee verschillende bloemgroottes op in zijn collecties uit Guatemala en
noemde de planten met grotere en tweeslachtige bloemen F. arborescens var. megalantha (red. megalantha
betekent grootbloemig).
Woodson & Seibert beseften in hun studies over de Flora
van Panama in 1937 dat het verschil in bloemgrootte te
wijten is aan sexuele verschillen. Seibert merkte op dat
alleen de vrouwelijke planten vruchten dragen en kleinere bloemen met grotere stempels hebben en dat de planten met tweeslachtige bloemen vrouwelijk steriel waren
en geen vruchten dragen. Dit is later bevestigd in veel
van de F. paniculata planten met tweeslachtige bloemen

b) F. arborescens Sims forma tenuis (degene met de
grotere bloemen van planten met getande bladeren).

F. paniculata ssp. paniculata

Fuchsiana April 2021

a) F. arborescens Sims forma typica (degene die in Mexico groeit).

c) F. arborescens Sims forma parva Munz (degene met
de kleinere bloemen en door Lindley (1856)
F. paniculata genoemd, beide gevonden in Zuid-Mexico
en Midden-Amerika).
Blijkbaar beschouwde Munz F. paniculata niet als een
aparte species. Munz had ook niet in de gaten dat de
planten in Midden-Amerika gynodioecisch waren (met
tweeslachtige bloemen op sommige planten en vrouwelijke bloemen op andere) en soms subdioecisch met som-

Botanische tekening gemaakt door Bob Angell i.s.m.
Dr. P.E. Berry
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SECTIE SCHUFIA (vervolg van pagina 25)
F. arborescens, F. paniculata subsp. paniculata en F. paniculata subsp. mixensis

Botanische tekening: Bob Angell i.s.m. Dr. P.E. Berry

mige groepen planten met tweeslachtige en mannelijke
bloemen op dezelfde plant.
Tenslotte, in "Studies in fuchsia" gepubliceerd door Berry
en anderen, in "Annals of the Missouri Botanical Garden"
Vol. 69, no.1, 1982, heeft Paul Berry de sectie Fuchsia
volledig herzien; F. paniculata werd weer de status van
species gegeven binnen de sectie Schufia in "The Mexican and Central American Species of Fuchsia (Onagraceae), except for section ENCLIANDRA" (Dennis Breedlove, Paul Berry en Paul Raven). In deze publicatie wordt
ook melding gemaakt van de nieuwe secties ELLOBIUM
(F. fulgens, F. splendens en F. decidua) en JIMENEZIA
(F. jimenezii).
Ondanks dat voorafgaande informatie aantoont dat de
planten die oorspronkelijk ongeveer in 1849 vanuit Guatemala in grote hoeveelheden naar Europa zijn gekomen,
evenals de mooie tweeslachtige bloemen vanuit Mexico,
zijn zij gedurende meer dan 130 jaar ten onrechte als
F. arborescens beschouwd.
Daar F. paniculata in zijn natuurlijke groeiplaats het hele
jaar door bloeit en F. arborescens in Mexico meestal in de
droge periode van december tot mei bloeit, plus het feit
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F. paniculata ssp. mixensis

(was F. arborescens 'Zempoalt')

dat F. paniculata gemakkelijker is in de opkweek, is de
kans een stuk groter ze in onze zomershows te zien dan
F. arborescens. Het gebeurde dus in de tachtiger en negentiger jaren en het komt zelfs tegenwoordig voor, dat
ze op shows en in tuinen foutief zijn gelabeld als F. arborescens.
Het is dus geen verrassing dat na zoveel jaren van verwarring mensen bleven vragen om uitleg. Extra verwarrend is waarschijnlijk het feit dat de twee species soms
met elkaar zijn gekruist, met opzet of per ongeluk, wat
het moeilijk of onmogelijk maakt de verschillen te ontdekken.
De belangrijkste verschillen tussen de twee species, die
gewoonlijk worden aangegeven zijn:
F. arborescens:
Bladeren groter met een erg glad oppervlak en bladrand
(ongetand), bloemknoppen groter en naar de top toe
breder, bloembuis en kelkbladen meer rose gekleurd,
bloemen groter met een opvallend 4-lobbige stempel die
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ver uitsteekt boven de meeldraden en bovendien dat alle
bloemen tweeslachtig zijn (goed ontwikkelde vruchtbare
stamper en meeldraden).
F. paniculata:
Bladeren wat kleiner en smaller met een ribbelig bladoppervlak en de bladrand is meer of minder getand, kleinere bloemen, meer lavendel van kleur, met smallere en
spitsere bloemknoppen.
De belangrijkste reden waarom het als een afzonderlijke
species in de sectie SCHUFIA wordt beschouwd is het
feit, dat de species gynodioecisch of subdioecisch is met
enige populaties met allemaal tweeslachtige bloemen,
enige met allemaal vrouwelijke bloemen, die kleiner zijn,
maar ook planten met tweeslachtige bloemen, die groter
zijn, vrouwelijk steriel en weinig of geen bessen dragen.
In 1996 werd een subspecies van F. paniculata toegevoegd en F. paniculata subsp. mixensis genoemd. Deze
ondersoort werd alleen in Zuid-Mexico gevonden, in de
staat Oaxaca, mixensis slaat op de naam van het district
Mixe. Toen deze voor het eerst werd ontdekt (Breedlove
& Bartholomew, 17 april 1988) werd het tijdelijk een
naam gegeven als F. arborescens 'Zempoalt', voornamelijk geloof ik omdat het hermaphrodiet (met tweeslachtige bloemen) was en de bloemen leken op die van F.
arborescens in grootte, vorm en kleur.
Maar uiteindelijk werd hij toch geïdentificeerd als een
subspecies van F. paniculata vanwege de aanwezigheid

van vrouwelijke planten en getande bladeren.
De bladeren zijn echt heel anders dan die van
F. arborescens en F. paniculata subsp. paniculata allemaal tegenoverstaand: vliezig en behaard. Er moet dus
worden opgemerkt dat de juiste naamgeving van
F. paniculata nu F. paniculata subsp. paniculata moet
zijn.
Hier volgen Berry en Breedlove het voorstel van Breedlove (1969) in het erkennen van de nieuwe taxa op subspecifiek niveau, wat betekent dat er voldoende verschillen zijn om ze te onderscheiden van andere populaties
van dezelfde species.
Auteur: Ollie de Graaf *
Overgenomen uit: FRI-bulletin 5, zomer 2001. Vertaling:
Gerard en Renee Rosema
* Ollie de Graaf is geboren in Leiderdorp op 8 september
1921. Zeventien jaar oud studeerde hij af aan de
Maritieme Academie in Amsterdam. Hij voer de hele wereld rond op een Rotterdams vrachtschip. Hij was op zee
toen de Tweede Wereldoorlog begon en gedurende die
tijd vervoerde hij Amerikaanse troepen tussen de South
Pacific en San Fransisco, waar hij zijn vrouw ontmoette.
Zijn passie was tuinieren, vooral van fuchsia's. Hij was
een internationaal bekend fuchsiaspecialist en had op een
gegeven moment één van de grootste collecties botanische fuchsia's ter wereld. Hij overleed op 21 november
2016.

Regiobladen en regionieuws

LET OP!

Eventueel vermelde activiteiten vinden alleen plaats als de overheidsmaatregelen met betrekking tot
het COVID-19 virus dit toestaan!

'De Fuchsiagroet' (Regio 05, Twente-Salland) nr. 1: Activiteitenkalender. In Memoriam mevrouw A. Nijhuis-Kamphuis en de heer W. Feenstra. Uitnodiging en agenda algemene ledenvergadering op 29 maart 2021. Van voorjaar naar
zomer. Jaarverslag 2020. Als een kamerplant gele bladeren krijgt.
'Zuid Gelre's Fuchsiablad' (Regio 08, Zuid Gelre) nr. 2: Notulen ledenvergadering 14 maart 2020. Jaarverslagen
2020. 10 mooie schermbloemen (slot). Vogels, deel 44, Boompieper Anthus trivalis. Wedstrijdplant 2021: Maria
Landy.
'Rijnlands Regionieuws' (Regio 17, Rijnland) nr. 2: Stekkenmarkt 2021. Activiteitenkalender 2021. Hanging baskets maken. Oproep voor een reservelid voor de kascommissie. Even bomen over bomen.
'Nieuwsbrief' (Regio 18, Delfland) nr. 47: Jaarverslag 2020. Jaarrekening 2020.

'Furore' (Regio 19, Rotterdam e.o.) nr. 1: Jaarverslag 2020. Financieel jaarverslag 2020. Wedstrijdplanten 'Star Eyes'
en 'Blue Boy'. De eerste fuchsia. F. arborescens.

't Stekkie' (Regio 21, Zuid-Hollandse Eilanden) nr. 1: In Memoriam mevrouw Gemme Mos en de heer Henk van 't
Hof. Onze tuin in 2020. Activiteiten 2021.

'Fuchsia Koerier' (Regio 25, De Kempen) nr. 91: Activiteiten 2021. Resultaat RABO Clubkas Campagne 2020. De bezigheden van een penningmeester in coronatijd. Universol Green Meststoffen. Nieuw leven het bos ontwaakt.
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'Frau Berti Bünder'
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